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Proleg 

Estudiar avui el pensament de loan Comorera és 
una tasca que té alhora un gran interes historie i po
lític. I aixo, senipre que es f acj. lluny. de volu1?,tats 
subjective$ i judicis de valor presos a priori, per di
verses raons. En primer ltoc, perque ell va participar 
activan:ze.ri.t en · la vida. política catalan(!. . dels any.s 
trenta en el moment en que ~s van fer al.gunes de les 
experiencies més i11:teressants .de la nostr.a historia: 
d'una banda el seu. rol a la Conselleria d'Economia de 
Iá ·Generalitai, quan es van realitzar el-s dos intents 
de fer , una transformació social pro.gressiva a casa 
nostr4 -la discussió de la Llei de Contr:actes de Con
reu el 1934, i les ,col·lectivitzacions que _es van fer 
durant la guerra deis ires anys-, i d'altra banda, el 
paper de remarcada rellevancia que va u~nir en . la 
construcpi6 del Partit Socialista Unificat de Catalu
nya, ·ez partit que, tot unifican.t els socialist~s i comu
nistes de Catalunya, va ser el punt de partida perqu~ 
es produís un canvi en la correlació política de les 
forces socials catalanes, en donar a la classe obrera 
l'instrument que li calia per tal d' expressar-se pPlíti
cament d''una manera autonoma. 

En segon lloc, -perque la superació de la predomi
nancia apolítica de l' anarcosindicalisme dins del mo
vinient obrer catala es va fer al llarg d'un procés en 
el qual intervenia de manera principal l'esforg d'ela
borar una política que fes _convergir els interessos 
de classe amb les reivindicacions nacionals. I en 
aquest sentit l' elaboració política i teórica <!,e Conio
rera ocupa un espai importantíssim, tant pel que té 
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practica que va fer possible l'arrelament del PSU 
d'interes en si mateixa en tant que fonament de la 
dins el n1oviment obrer catala, con1. en el fet de cons
tituir un dels esquernes teorics 1nés acabats que cal 
tenir en conipte avui a l'hora de recollir la tradició 
del pensa1nent socialista elaborat a casa nostra, en la 
perspectiva de formular un projecte polític que ens 
permeti avanfar en la nostra lluita cap a l'allibera
ment social i nacional del nostre poble. 

NOT1CIA BIOGRAFICA 

loan Con1.orera i Soler va néixer a Cervera el 5 de 
setembre de 1894.1 De molt jove va viure la niort del 
seu gernia gran, J osep, a les barricades de Sabadell 
durant la setmana tragica del 1909.2 Aquest fet l'im
pressiona fortament i accelera la seva vocació polí
tica. Estudia i exercí de mestre d' escota a la seva 
ciutat natal, on el 1913 va fundar i dirigir la publi
cació «La Escuela», en la qual ja es van comenfar 
a expressar les seves inquietuds republicanistes. El 
18 de novembre de 1916 es va casar a Barcelona amb 
Rosa Santacana i Vidal, la dona que el va acompa
nyar pertot arreu fins a la seva detenció el 1954. En 
aquells anys va escriure els seus dos primers tre
balls: L'avi, que era un llibret de contes per a nois, 
i La trágica ignorancia de España, on expressara la 
seva preocupació pels proble,nes de l' ensenyament a 
l' endarrerida península . 

. El 1917 va iniciar la seva actuació política parti
cipant a l'agitació en favor de l'Assemblea de Par
lamentaris. Arran de la crisi d' aquesta i de les de
tencions massives que es produiren, va haver de sor
tir de Barcelona, i es trasllada a Tortosa, on va en
trar en contacte i mantingué relacions estretes an-ib 

1 Hi ha una certa confusió sobre la data del seu naixe
men t: He donat per bona la que consta a !'Auto de procesa
miento de Juan Comorera Soler, del 1954. que concidia amb 
tots els al tres documents del Consell de Guerra del 1957. 

2. A.MADEU BERNAD6: loan Comorera, 3 pags. mecanografia
des, sense data. 
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els republicans del Partit Republica Catala de Layret 
i MarceHi Domingo, i col1abora en la .revista que 
aquest dirigia, <cLa Lucha». El 13 de novembre de 1917 
va ser detingut i processat per un article que hi ha
via publicat, i que havia estat considerat injuriós 
per la Guardia Civil. V a ser posat en Uibertat provi
sional el 6 de gener de l'any següent, i el 28 se'n va 
anar cap a París pe,,. exiliar-se, on arriba el 6 de fe
brer.3 

A finals d'any s'acolli a la llei d'amnistia que es 
va decretar pels fets de l'agost de l'any anterior, i 
torna a Barcelona. Un cop arribat, s'afilia a la Fede
ració Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol, 
la qual en el seu IV Congrés del 1916, per prin1.era 
vegada, havia acceptat en el seu programa el reconei
xement del dret de Catalunya a auta-governar-se:' 
Aquesta acceptació havia fet aclarir una mica el camp 
de les forces socialistes catalanes. Fins aleshores, d!u
na banda els republicans agrupats al voltan,t de Lay
ret i Marceflí Domingo havien intentat establir rela
cions an-ib les organitzacions sindicals amb · la inten
ció d'acostar-les .a les posicions· catalanistes, per con
vertir-se així en el portaveu qualificat de les classes 
populars catalanes i configurar-se alhora en l'alter
nativa a la Lliga i a la coalició radical-nacionalista. 
Quan el PSOE va fer el viratge polític mencionat en 
relació a la qüestió nacional, algunes de les figu1~es 
més destacades del catalanisn1e d' esquerres van pen
sar veure la possibilitat que fos en el PSOE on con
vergissin el moviment obrer i els sectors catalanis
tes. Serra i Moret, Pla i Armengol, Andreu Nin, entre 
altres, figuraven entre els que van prendre aquesta 
opció, mentre Layret i Alomar, en canvi, van seguir 
treballant per constituir, a partir d'un procés propi, 
una organització socialista a Catalunya. 5 Joan Como-
rera, afiliat al PSOE, va coneixer Serra i Moret, el 

3. Auto de procesamiento de ... i Sentencia del Consejo de 
Guerra contra Juan Comorera Soler, 1957. 

4. JOSEP LLufs MARTÍN RAMOS: La Unió Socialista de Cata-
lunya a «Recerques», n.0 4, Barcelona, 1974. . 

5 ' ALBERT BALCELLS: El socialismo en Cataluña durante la 
Segunda República, a Trabajo industrial y organi~ación obre
ra en la Cataluiw. contemporánea (1900~1936), Laia, Barcelo
na, 1974. 
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qual va tenir una certa ascendencia sobre Co,Horera 
més endavant. 

Després que les Corts deneguessin l'estatut sol·li
citat pel ~viment autono11:ista deis últims anys, es 
va produt.r una certa recessz6 en. la lluita, malgrat la 
intensa activitat agitatoria dels grups d'esquerres.' 
Comorera, a causa de la seva participaci.ó en aques
ta agitació, i pe1· tal d' evitar ser detingut de nou, va 
tornar a sortir del país. Aquest cop embarca amb la 
seva n1.uller cap a l'Argentina, a bord del vaixell Ca
talina, que sarpa del port de Barcelona el 2 de juliol 
de 1919.1 Molt poc després de la seva sortida, i en 
el marc de la crisi del movi111ent autonomista, el 
PSOE torna a fer seves les posicions anti-autonomis
tes de Prieto. Per aquesta raó els socialistes catalans 
que en f ormaven part es van desorganitzar, per adre
far-se als dirigents 1nés destacats del republicanisme 
catala. Layret, Seguí, Companys, Serra i Moret, Alo
mar, Comaposada, Marcel·lí Domingo i al.tres es van 
reunir a fi de tornar a intentar la síntesi entre socia
lisme i catalanisn1.e.8 Només quedaven fora .. d'aquest 
intent els sectors del nacionalisme més radical que, 
fent pi.nya al voltant .de Macia, havien constituzt ·la 
F ederació Den1ocratica Nacionalista. 9 

Arribat a Buenos Aires, loan Comorera ingressa 
al Partido Socialista de Argentina, .i s'incorpora a la 
seva comissió de pre1nsa. Per aquesta raó collabora 
regularment a «La Vanguardia», el portaveu oficial 
d'aquell . partit, del qual arribaria a ser el redactor 
en cap. El PSA va incloure Comorera dues v~gades 
a la seva' candidatura en les eleccions municipals de 
la capi,tal del Plata.10 A la República Argentina, loan 
Comorera va posar les bases de la seva formació po
lítica, i sobretot va adquirir una gran experiencia 

6. Vegi's F ÉLIX Cucunuu.: Panora.mica del. nacionalisme 
catala Edicions catalanes de París, 1975, i J. A. GoNZÁLEZ CA
SANovÁ: Federalisme i autonomia a Catalunya, (1868-1938), Cu
rial, Barcelona, 1974. 

7. EVARIST MAssIP I AMADEU BmtNAD6: Text mecanografiat 
sense títol ni data. 

8. JOSEP LLuíS MARTfN R.AMos: La Unió ... 
9. Vegi's lsmRE MOLAS: La Federació Democratica Nacio

nalista a «Recerques», n.0 4,, Barcelona, 1974. 
10.' Sentencia ... , i EvARisT MAssIP i AMADBU BBRNADó, .text 

citat. 
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co~ a organitzador. Per aixo és forfa interessant es
tudiar la seva activitat d'aquesta epoca. 11 

Mentrestant, a Catalunya, després dels assassinats 
d~ Layret i Seguí, i enmig del creixent clima de ten
sions creat per la practica del pistolerisme, havia 
fracassat l'intent d'unificació dels republicans catala~ 
nfstes amb els socialistes. Bona part d'aquests úl
tnns, pero, havien constitutt el juliol de 1923, la Unió 
Socialista de Catalunya.12 La nova organització no 
posava en qüestió la unitat del socialisme espanyol 
i, de fet, es va constituir com a secció catalana, pero 
la directiva del PSOE no va coincidir amb ells en 
aquesta apreciació, considera la creació de la USC 
com un acte escisionista, i ·za va excloure del partit.13 

Enmig d'aquestes dissensions, Serra i Moret embarca 
cap a Buenos Aires l'agost del 1925,u i allí connecta 
amb J oan Comorera, a qui va posar al corrent de la 
situació del socialisme catala, i de la creació de la 
USC. Des de llavors Comorera envia algunes col·labo
racions a «Justícia Social», l'organ de la Unió, on 
tractava principalment de l'activitat socialista a l'Ar
gentina. •. 

El 1926 publica a «La Vanguardia» del PSA un 
article de critica a · la política que Primo de Rivera 
duia a terme a Espanya des que el setembre del 1923 
havia implantat la seva dictadura. Se'n va fer una 
edició especial separada que va tenir molt bona aco
llida entre els nuclis d'espanyols residents a l'Ame-
rica llatina. El grup de catalans aglu_tinats· al voltant 
de la revista «La Nación Catalana» l'anaren a veure 
i li'n van aferir la direcció, que ell accepta. Les rela
cions que sostingué amb aquests grups de catalans 
independentistes, vinculats d'una manera q altra a 
Macia, el van sensibilitzar de manera important en 
relació a la qüestió catalana.15 

11. Aquest és el tema que MIQUEL CAMINAL I BADtA esta tre
ballant per a la seva tesi. 

12. SANITAGO .ALBERTí: El republicanisme catala i la restau-
radó monarquica, Albertí Editor, Barcelona, 1972. . 

13. ALBERT BALCELLS: El socialismo ... 
14. PERB Foxx: Serra i Moret, Editores Mexicanos Unidos .. 

Mexic, 1967. 
15. L'article mencionat duia per títol «La tragedia de Bar

celona. El terrorismo barcelonés es policíaco. El terrorismo 
es una política dinastica contra Cataluña». 
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. Després que es produís un cop niilitar a ['Argen
tina, loan Con1.orera, una vegada més, va haver de 
fugir per evitar de ser empresonat, i el 22 de novem
bre del 1930 va creuar la frontera uruguaia, per refu
giar-se a Montevideo fins a la seva tornada a Barce
lona, el 23 de juliol de 1931.16 Durant la seva estada 
a l'Uruguai, a Espanya la crisi de la monarquía ha
via tocat f ons i s'havia posat a f lot, nou de trinca, 
el vaixell republica. Quan arriba a Barcelona, Cata
lunya vivia encara l' entusias1ne d'haver recupera! la 
Generalitat i s'apressava esperan9ada a plebiscitar 
l'estatut elaborat a Núria pels parlamentaris cata
lans. Deu dies va tenir Comorera per disfrutar d' a
quell apassionament. El dia 2 d'agost era plebiscitat 
gairebé unani,nement l'estatut d'autonomia. 

En aquest ambient Comorera va reprendre els 
seus contactes amb els vells anzics i s'irtcorpora tot 
seguit a la Unió Socialista de Catalunya. Va for
mar part del prin1er co1nite executiu que es reuní 
des de la procla1nació de la República, i poc després 
ti van ser atorgades les responsabilitats d'organitza
dó i de propaganda, raó per la qual esdevingué direc
tor de «Justícia Social». De fet, dins de la Unió, loan 
Comorera va rendabilitzar la seva experiencia argen
tina, i en fer-se carrec de les responsabilitats més 
directament relacionades a les tasques organitzatives, 
es convertí en l'autentic forjador de la USC com a 
partit. Els altres dirigents del partil com Serra i Mo
ret i Rafael Canipal.ans es van encarregar principa!
ment de la part política i l'activitat parla1nentaria.11 

Manuel Serra i Moret, per altra banda, l'anomena 
secretari a la Conselleria d'Economia i Treball que 
ell ocupava en el govern format per Maci.a. 18 L'any 
següent, el 1932, la Unió Socialista va· celebrar un 
Congrés en el que fou elegit co1n a secretari general 
Comorera, alhora que era ratificat en el seu carrec 
de director de «Justícia Social».19 Un cop aprovat 
l'Estatut d'Autonomia per les corts de la República, 
loan Comorera es presenta a les eleccions de novem-

16. Conclusiones del fiscal de Juan Comorera Soler, 1956. 
17. JosEP LLUÍS MARTfN RAMos: La Unió ... 
18. PERB Forx: Serra i Moret. 
19. Informe al II Congreso de la USC, abril del 1933. 
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bre per a diputat al Parlanzen.t de Catalunya. Guanya 
l'acta de diputat per Barcelona-província amb 77.615 
vots, i poc més d'un any més tard, en el primer go
vern format per Companys, ocupa la Conselleria d'A
gricultura i Economia del Govern de la Generalitat. 

En aquests an.ys, i durant tota la decada, a Cata
lunya s'inicia an1b una f orga cada cop més gran un 
procés d' afir,nació del marxisme com a corrent ideo
logic renovador. Aquest procés, que es va veure re
f orgat al llarg de la guer1'·a, es produ1a principaln1.ent 
sobre la base d'una reflexió teórica sobre la qüestió 
nacional, i d'una elaboració política que vinculava el 
movi11ie11t obrer amb una política nacional. D' entre 
els teorics n1.és destacats, en sobresurten M. Serra i 
Moret, Joaquim Maurín, Andreu Nin i loan Comorera. 
La introducció del niarxisme en la política catalana, 
pero, no es f eia paraflelament a la consolidació d'una 
organització. solida que aglutinés els distints sectors 
populars que li havien de donar suport social. La par
ticular característica apolítica del moviment obrer 
catala va permetre que l'Esquerra Republicana de 
Catalunya governés rebent un ampli recolzament d'a
quest sector, sense que a nivell polític i organitzatiu 
s'hagués produit la fussió dels corrents catalanistes 
i socialistes. 

Els intents d'agrupar llavors els diversos sectors 
i grups socialistes d'inspiració marxista van desembo
car, com és sabut, en la formació de dos partits: el 

_ Partil Socalista Unificat de Catalunya i el Partil Obrer 
d'Unificació Marxista. Cal, no obstant aixo, no passar 
per al.t que l'any 1933 es va dur a terme un intent 
d'unificar el sodalisn1e a Catalunya. La Unió Socia
lista i el PSOE no van reeixir en el seu intent, prin-

. cipalment per divergencies d'opinió sobre les alían
ces que calia realitzar per tal de fer front al progres
siu ascens de la dreta. Pero l' experiencia va servir 
per constatar el liderat indiscutible de que gaudia 
Comorera, no només dins de la Unió, sinó dins del 
social.isn1e catala, en ser elegit president del projecte 
d 'organització unificada. 2 0 

20. ALBERT BALCEILS: El socialismo ... , i JOSEP Luñs MAR
TIN ~Mos: La Unió ... 
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Després de la niort de Macia, loan Co1norera va 
prendre possessió de la Conselleria d' Agricultura i 
Economia en el primer govern de Conipanys, format 
el gener de 1934. Amb aixo la Unió Socialista es va 
trobar amb importants dificultats de romandre a t'A
lianfa Obrera, en la qual pat·ticipava des de la seva 
creació, perque aquesta vegada f eia més radicals els 
seus plantejatnen.ts de lluita, i la Unió es veía amb les 
mans Iligades per les responsabilitats de govern. A la 
fi la Unió Socialista va deixar l'Alianfa Obrera, per
que considerava que l'agitació que duia a terme no 
portava enlloc. loan Con1.orera, tot i haver-se declarat 
«anti-coflaboracionista», 21 va saber jugar a fons, des 
de la seva conselleria d'Agricultura, la carta de lapa
gesia per tal de contrarrestar la perdua d'influencia 
dins del moviment obrer que li provocava el f et d'ha
ver deixat l'Alianfa Obrera. Precisament en .. aquells 
moments es discutia la Llei de Contractes de Conreu, 
de la qual la USC i Comorera en particular, van ser 
uns. ardents defensors, i el moviment camperol pre
nia noves forces.22 . 

El f et de ser al govern va donar a Comorera una 
visió més aproximada dels detaUs de les tibantors 
de la Generalitat a1nb Madrid. Per aixo, per bé que 
la Unió com a tal no participava a l'Al.ian90- 0,brera 
-encara que bona part dels seus militants prengues
sin part activa en l'agitaci6 que aquesta realitzava-, 
Comorera es va 1nostrar partidari de la inicia.tiva in
surreccional del 6 d'octubre. La participació de la 
use en els tres fronts en que es plantejá l'acció re
volucionaria -el moviment obrer, el moviment pa
ges> la Generalitat- van fer que Serra i Mor et que
dés en minoría quan va condemnar l'acció, 1nalgrat 
que havia f et prevaler els seus criteris evolucionistes 
en el III Congrés del partit. A Con1orera no li vacos
tar gaire -ni detingut com estava al vaixell Uru
guay- d'aconseguir que el. consell central de la use 
es manif estés en contra de la posició moderada de 

21. FRANCESC BONAMUSA: El Bloc Obrer i Camperql, Curial, 
Barcelona, 1974, i JosEP LLuts MART.f.N RAMos: If1- Untó ... 

22. .ALBERT BALCELLS: El problema agrart . a Catalunya: 
1890-1936, ta qüestió rabassaire. Nova Terra, Barcelona, 1%8. 

---- --
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Serra i Moret, 23 i posar així el partit dins del corrent 
de progressiva radicalitzaci6 esquerrana que estava 
operant el socialisme europeu i espanyol de l'epoéa, 
esperonat entre altres coses per l' ascens del nazi-f ei• 
xisme. 

El 7 de gener de 1935, els consellers detinguts a 
l'Uruguay van ser portats a la presó de Madrid,2

4. i 
allí foren jutjats pels fets del sis d'octubre i con
demnats a cadena perpetua en consell de guerra cele• 
brat el 23 de maig. Traslladat després al penal. de 
Puerto de Santa Ataría (Cadis), junt amb Companys 
i Lluhí i Vallesca,25 loan Camarera entra en estretes 
relacions amb els militants comunistes ·que també hi 
eren detinguts. La influencia qr,1,e aquests exerciren 
sobre Comorera va ser tan importan!, com decisiva 
ho. fou la declaració de la Internacional Comun_ista 
en el seu VII Cangrés d'agost del 1935.2 ' La nova 
estrategia comunista de front popular i partit únic 
de la classe obrera 21 coincidia fonamentalment amb 
les posicions defensades fins aleshores per la USC. 
A partir de llavors, loan Comorera personalment, des 
de la presó, va ser qui es va encarregar de dirigir el 
procés d'unificació de les organitzacions polítiques 
obreres catalanes. El novembre de 1935 escrivia que 
«cal en primer terme establir dos grups: USC, PCP, 
PCC i PSOE, prin1er grup, i POUM i Partit Sindica
lista, segon grup. Els partits del primer grup poden 
arribar amb certa facilitat i rapidesa a una fusió. 
Amb els partits del segon grup la fusió és indesitja
·ble, mentre no resolguin d'una manera clara i defi
nitiva una qüestió previa. La USC i el PCP ja han 
resolt practicament el problema i de la seva fusió sor
tira el Partit Socialista de Catalunya. La fusió amb 
el PC de Catalunya, la veig possible en temps curt, 
per mitjana comprensió que hi hagi després de la 
comunicació de la Tercera Internacional rebuda per 

23. PERE FoIX: Serra i Moret. 
24. Conclusiones del fiscal ... 
25. CARLEs PI I SuNYER: La República y la Guerra Civü, 

Oasis Mexic, 1975. 26. CARLES CAtUSA: La fundació del PSUC, tesina de Ilicen
ciatura presentada el 1974. 

27. Vegi's Resoluciones y acuerdos de la IC, Ediciones 
Europa-América, Barcelona-París-New York, 1935. 
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la USC; d'ella podria néixer el Partit Socialista de 
Catal.unya (secció catalana de la JC)».28 La constitu
ció del POU M i la seva vocació d' es devenir un partit 
espanyol ltavien acabat per apartar els grups que el 
constituiren del procés unificador i va acabar de pre
cipitar la incorporació del Partit Comunista de Cata
lunya a aquest corrent, ja que, donades les divergen
cies ideologiques que havien escindit a l' epoca el 
moviment co111.unista internacional, el PC de Cata
lunya considerava del tot impossible un acord amb 
el sector de la Izquierda Comunista d'Andreu Nin. 

En aquest procés unificador hi l1avia present a 
més a n1és un altre factor. Es trae ta del dif erent trac
tament que cadascun dels dos blocs feia de l'heren
cia recollida pel movi111ent obrer catala, de tradició 
essencialn-ient anarcosindicalista i apolític. L'actitud 
de Comorera -que era un dels pocs dirigents socia-: 
listes que no procedia dels rengles cenetistes- va 
ser molt discutida. En general, en les discrepancies 
polítiques, ell s'oposava molt durament als dirigents 
anarco-sindicalistes. Pero el proposit del Partit Obrer 
d'Unificació Marxista de constituir-se en partit a es
cala espanyola el va desconnectar de la base lliberta
ria que dominava en el movi1nen.t obrer nacional de 
Catalunya, i va donar certs avantatges a la tendencia 
que acabaría fundant el Partit Socialista Unificat. El 
movin1.ent obrer anarco-sindicalista de Catalunya ha
via aportat interessants elements al procés d' elabo
ració d'una cultura nacional popular, pero el seu 
apoliticisme li havia i1npedit de conquistar l'hegemo
nia cultural, i per tant política, dins el conjunt de la 
societat i les classes populars catalanes. La prova de 
foc de la guerra va fer entrar en crisi aquesta actitud 
abstencionista de la CNT, i va pern1.etre el PSUC -un 
cop constituit com a partit nacional, i al qual van 
anar a abocar n1.olts deis dirigents que procedien de 
l'anarcosindicalisme- de recollir en el seu bagatge 
polític i cultural bona part dels elements elaborats 
per aquest corrent majoritari dins el moviment obrer 
catala. 

A les eleccions del 16 de febrer de 1936, loan Co-

28. «Justícia Social>, del 23 de novembre de 1935. 
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morera és elegit diputat en la candidatura del Front 
d_'Esquerres, i el mes següent, junt amb els altres de
tinguts arran dels fets d'octubre de 1934, alliberat per 
l'a1nnistia concedida pel govern popular. Va tornar 
a ocupar la Conselleria d'Econon1.ia al govern de la 
Generalitat, pero el maig va dimitir, tot complint 
l'acord del Congrés de la USC, per tal de dedicar-se 
amb 111.és forfa a la preparació del Congrés unifica
dor deis quatre partits. El comite d'enllag va estar 
fon-nat per loan Comorera, Pau Cirera i Serra Pa
n1.ies per la Unió Socialista de Catalunya, Pere Aznar, 
Artur Cussó i Agustí Cid per Partil Catala Proletari, 
Rafael Vidiella, Víctor Colomer i Desideti Trilles pel 
Partit Socialista Obrer Espanyol, i Miquel V aldés i 
Pere Ardiaca pel Partit Comunis"ta de Catalunya. loan 
Contorera va redactar la declaració de principis que 
havia de configurar el nou partil, i que va ser apro
vada sense cap esn-1.ena pel comite d' enlla9:29 Es va 
formar una co1nissió que, presidida per Comorera, 
es va encarregar de preparar l'edici6 de «Treball», el 
periodic que havia de ser 1' órgan del nou partit uni
ficat. La declaració de principis redactada per Como
rera .proposava la unificació dels qualre partits sobre 
la base del marxisme-leninisme, l'adhesió a la Inter
nacional Comunista, l'organització segons els princi
pis del cenlralisme deniocratic, i l' exclusió dels trots
quistes. 3 0 El comité d'enlla9 va preveure de celebrar 
un congrés de constitució del partil, cap a l'agost de 
1936, pero l'esclat de la guerra el 19 de ju!iol a Bar
celona, en va precipitar el procés.31 De manera que 
el 23 el comite d' enlla9 va acordar la constitució for
ntal del partit, sobre la base dels principis de la de
claraci6 de Con1.orera, i prenent per nom el proposat 
per Vidiella.32 

El 19 de juliol, Comorera s'ltavia presentat a la 
«Jefatura Superior de Policía», on el president Com
panys havia instaZ.Zat el seu centre d'activitats per tal 

29. EVARIST MASSIP I AMAoEU BERNADÓ, text citat. 
30. Reproduida per EVARIST MA.s,sIP i AMADEU BERNAD6. 
31. L. V. PoN0MARI0VA: Formacw del PSU de Catalunya, 

Edicions Treball, Mexic, 1966. 
32. MoNSERRAT Ro1G: Rafael Vidiella, l'aventura de la re•• 

volució, Laia, Barcelona, 1976. 
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de dirigir personalment l' esclaf ament de la revolta, 
i li havia of ert els seus serveis. Tres dies després, el 
president Companys convocava una reunió en una 
sala del Palau de la Generalitat, a totes les organitza
cions obreres, tant polítiques com sindicals. Como
rera hi participa com a representant de la USC, i va 
recalzar la idea de constituir el Comit e de M ilícies 
Antifeixistes. 33 El dia següent es feia la reunió cons
titutiva del PSU de Catalunya. S'elegí un comite exe
cutiu provisional. format per Comorera, Cirera, Serra 
Po.mies, Valdés, Ardiaca, Felip Garcia (Matas), Vidie
lla, Víctor Colomer, J oaquim Almendros, Cussó i Lluís 
A.lvarez, i s'instaH.a provisionalment la seu del partit 
al carrer Nou de Sant Francesc. Comorera va ser ele
git secretari general del PSU de Catalunya. 3 ' Així que 
s'havia fundat el PSUC, el comite executiu s'adrefa 
a les direccions del PCE i del PSOE, proposant-los 
d'acceptar la invitació d'incloure cadascun d'ells un 
1nembre en el con1ite central del PSU de Catalunya, 
i animant-los a fer el partit únic de la classe obrera 
espanyola. 

A l'Agost de 1936, el PSUC, la Federació Anarquista 
lberica, la UGT i la CNT van signar un pacte d'unitat 
d'acció,35 en el que figurava Comorera com a repre
sentant del PSUC, i que va ser una fita important en 
el camí de la ressolució del conflicte de poders entre 
la Generalitat i el Comite de Milícies, originat en el 
transcurs de la confussió dels primers dies de la guer
ra. Efectivantent, a finals de setembre Josep Tarra
dellas va poder constituir un govern d'amplia coali
ció, en el que Comorera ocupa la conselleria de Pro
veiments, i poc després el Comite de Milícies es dis
solia per donar lloc a la constitució d'una Junta .de 
Seguretat Interior. 

Durant la guerra l'ascens del PSUC en la vida 

33. J. PEIRATS: La CNT en la revolución española, Ruedo 
Ibérico, París, 1971. 

34. G. LóPEZ RAIMUNDO: PSUC: per Catalunya, la demo
cracia i el socialisme. Avance, Barcelona, 1976. 

35. El document duia la data d'll d'agost, i es proposava 
«fer més eficient l'acció revolucionaria dels treballadors con
tra el feixisme, i refor~ i encarrilar la unitat que als com
bats del 19 i 20 del mes passat es realitza, es constitueix en 
aquesta data un comite d'enlla~ composat per dos represen
tants de la CNT, dos de la UGT, un de la FAI i un del PSUC». 
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política catalana fou molt gran, fet que es produí 
principalment perque les propostes que el partit rea
litzava davant dels problemes que plantejava la com
plexa situació de la guerra s' adequaven en general a 
les necessitats que aquesta plantejava i responien 
a les aspiracions de les classes populars de Catalu
nya. Els tres as pectes on es manif estava més clara
ment la vida política, i als quals es dirigien les princi
pals iniciatives del PSU, eren la situació económica, 
la política militar i les relacions de govern de Madrid 
amb la Generalitat. Davant de les col·lectivitzacions 
d' empreses que es general.itzaren l' endema de l' esclat 
de la guerra, Comorera des de la Conselleria d'Econo
mia que ocupa més endavant, va propasar la formació 
d'una «Caixa de Credit Industrial»36 que distribuís els 
béneficis i les inversions, i va fer una crida als Sindi
cats per tal que «col·laborin amb els organismes diri
gents de l' economia de Catalunya ... perque Catalunya 
és un país d'arrelada i antiga tradici6 sindical».31 Ell 
mateix va fomentar la creaci6 de cooperatives indus
trials, al costat de ·les de consum que ja existien.38 

En relaci6 a la política militar, des del primer mo
ment el PSU va defensar la idea de constituir un 
Exercit Popular Regular de Catalunya, projecte per 
al qual crea l'Escola Popular de la Guerra i l'Escola 
de Comissaris, així corñ també organitza la Divisió 
«Carles Marx» que, comandada per Del Barrio es con
vertí en l'embrió d'aquest Exercit Popular. lgualment 
va ser una constant la proposta de crear una indús
tria de guerra propia.39 Per últim, la•seva posició de 
principis davant del problema de l'especial autono
mia assolida arran de la victoria popular sobre l' exer
cit revoltat el 19 de juliol, es resum en aquesta afir
maci6 de Comorera: «Catalunya no pot ser lliure si 
a Es pan ya venf el f eixisme. Espanya no pot ser lliure 

36. PÉREZ BARó: 30 mesos de coZ.Zectivisme a Catalunya, 
Ariel, Barcelona, 1970. 

37. JoAN CoMORERA: Tres condicions de la victoria. Depar
tament d'Agit-Prop del PSU, Barcelona, 1938. 

38. J . M. BRICALL: Política Economic'a de la General.itat, 
Ed. 62, Barcelona, 1970, i A. PÉREZ BARó: 30 mesos ... 

39. JoAN COMORERA: El camí del front popular anti-feixista 
és el camí de la victoria, i Per la lluita fins a la victoria final, 
Departament d'Agit-Prop del PSU, Barcelona, 1937. 
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sense l'ajut de Catalunya».~0 Aquests són només al
guns dels elements més característics de la política 
del PSU durant la guerra. No es poden oblidar els 
aspectes conflictius de la seva política, ni ta1npoc els 
metodes amb que es ventilaven certes discrepa.ncies. 

Les divergencies que sobre aquests tres aspee
tes -econó1nic, rnilitar i autonómic- van sorgir 
anib altres sectors del movin1ent obrer, principal
ment el POUM i la FA!, va ser la base d'un ulterior 
enfrontament. En unes altres circunistancies segura
ment aquestes contradiccions s'haguessin pogut re
soldre pacíficament, pero com a conseqüencia de la 
particular conjuntura que travessava el moviment 
comunista internacional, amb la utilitzaci6 generalit
zada de nietodes violents i no democratics per resol
dre les divergencies internes -era el moment dels 
processos de Moscou i de la persecució de trotsquis
tes- i del context de la guerra que, amb la caiguda 
de Malaga el febrer de 1397 -amb la consegüent 
desmoralitzaci6 a la reraguarda- i la crisi económica 
que va esclatar gairebé alhora, ,u es van exacerbar 
els anims i van ajudar a crear el clima de tensions 
socials que van pol·laritzar les dues concepcions exis
tents sobre la guerra i la revolució en curs, de ma
nera que cap a primers de maig de 1937 uns i altres 
es van deixar arrossegar a la lluita de carrer. Esta. 
per fer encara una analisi histórica rigorosa d'aquests 
f ets, pero els elements polítics indicats vol en ser una 
aproximació i sobretot un criteri de l' estudi que ens 
cal per poder entendre algun dia el per que -més 
enlla de la simple o apassionada narraci6 descrip
tiva, carregada de més o menys subjectivisn1e d'un 
o tútre color- es van arribar a produir els «fets de 
maig». Laja tradicional oposició de Comorera envers 
els anarquistes, a qui havia acusat de confabular-se 
arnb els ntonarquics anzb motiu de la insurrecció del 

40. JoAN CoMoRERA: El camí ... , intervenció a la l.ª Confe. 
rencia Nacional. J. A. González Casanova defensa la tesi que a 
Catalunya hi havia una «autonomia de guerra» basada en el 
poder popular conquistat al carrer el 19 de juliol. Rama per 
ia seva banda, considera que les relacions entre la Genérali
tat i la República durant els primers mesos de la guerra van 
tenir un cara.ter de confederals. ' 

41. J. M. BRICALL: Política ... 
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1933, i als quals va qualificar de «tribus» en ocasió 
dels f ets de maig, venia a sumar-s'hi l' oposició amb 
el trotsquistes arran de l'adhesió del PSU a la 111 In
ternacional. 

El juliol del n1ateix an.y, el PSU va celebrar la seva 
l.ª Conferencia Nacional al Palau de la Música Cata
lana. La Conferencia corrobora els acords presos pro
visionalmen.t pel comite d'enll~ quan va constituir 
el partit, i Comorera va ser confirmat en el seu car
rec de secretari general. En tant que Conseller d'Eco
nomia, Comorera ana dues vegades a Franfa per tal 
de gestionar-hi possibles tractats comercials, així com 
més tard a la Unió Sovietica a fi de cercar-hi ajut 
economic per a la República i la Generalitat, i espe
cialmen.t la maquinaria que cal.ia per dotar Catalu
nya d'una solida indústria de guerra.42 Aconseguir 
de construir una indústria de guerra propia era un 
dels objectius principals de la política militar del 
PSUC, i la qüestió de la seva direcció va ser precisa
ment un dels aspectes en que es van expressar amb 
més virulencia les contradiccions amb el govern re
publica. Per tal de resoldre'ls, Comorera junt amb 
Pi i Sunyer i Bosch i Gimpera, se'n van anar a Va
lencia l'agost de 1937, a veure el president de la Re
pública.~3 Un cop traslladat el govern republica a 
Barcelona, i durant tot l'any 1938, les controversies 
es feren encara més grans, i es manifestaren, entre 
altres qüestions, al voltant del problema de la de
fensa de Barcelona. J oan Comorera re pe tia sovint la 
necessitat de fer una mobilització general per cons
truir fortificacions a les rodalies de la ciutat. A la fi 
el govern es decidí a decretar-la, pero la primera lle
va s'havia d'incorporar a files el dia 26 de gener de 
1939, el dia que les tropes franquistas entraven a la 
ciutat.'' Aquell mateix matf loan Comorera era reunit 
amb els altres dirigents del PSUC a l'Hotel Ritz de 
Barcelona, de manera que van tenir el temps just 

42. Conclusiones provisionales de I'advocat de Comorera 
al Consell de Guerra, 1956. 

43. CARLES PI I SUNYER: La República ... 
44. JoAN CoMORERA: El paper de Catalunya en la lluita per 

l'alliberament d'Espanya, informe presentat al Comite Central 
d'Anvers del 1939. 
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per sortir de la ciutat per Badalona, quan aquest era 
l'últim lloc que quedava obert de l'encerclan1ent a 
que estava essent sotmesa Barcelona per 1' exercit de 
Franco.'5 

Un cop passada la frontera, loan Comorera s'ar
riba fins a París. Allí, els dies 2 i 3 de mar~ s'hi reuní 
el comite central del PSU, en el qual Comorera llegí 
un informe sobre les causes de la caiguda de Cata
Iunya i les perspectives d'actuació política que s'o
brien a1 partit. Basicamente aquestes consistien a 
construir els organismes de front popular a l'exili 
i traslladar a l'interior el gruix de les forces del par
tit, per tal de continuar la lluita a la zona centre
sud. 46 Pel' maig Comorera va ser cridat a Moscú per 
la Internacional. El mes següent s'hi van traslladar 
Josep Del- Barrio i Serra Po.mies, i tots tres van cons
tituir la delegació del PSU que havia de discutir les 
causes de la derrota de la guerra conjuntament amb 
els dirigents de la Internacional i amb la delegació 
del Partido Comunista de España formada per José 
Díaz, Dolores Ibarruri, Vicente Uribe, Pedro Checa, 
Jesús Hernández i els gen.erais Modesto i Líster.'1 Les 
discussions van comenfar l' agost i es van allargar, 
no exentes de tensions, durant prop d'un mes i mig. 
Al capdavall s'aprova una declaració que contenía set 
apartats i que en última instancia era una justifica
ció de l'actuació dels comunistes durant la guerra, 
i on aquests quedaven nets de qualsevol responsabi
litat en el desenllaf que es produí. Un d'aquests apar
tats de la declaració reconeixia els merits del PSU 
durarit els anys de l' enfrontament beflic i el reconei
xia com a Secció Catalana de la Internacional Co
munista. Aquest reconeixement estava en contradic
ció amb els estatuts de la Internacional Con1.unista 
que exigien la presencia d'un sol partit per a cada 
estat. Aquesta contradicció motiva que el secretari 
general del Partit Comunista de Txecoslovaquia, Cli
ment Gosdwald, present a les reunions com a mem
bre del secretariat de la Internacional Comunista, 

1 

45. Comentari de Lluís García Lago a l'autor. 
46. JOAN COMORERA: El paper ... 
47. JoAN CoMoRERA: Declaració, novembre de 1949. 
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va comportar la perdua de la riquesa que li donava 
l'heterogeneitat que l'havia caracteritzat durant els 
prin1.ers anys de la seva existencia; les desorganitza
cions i exclusions del partit es van generalitzar rapi
da1nent i van fer importants estralls en la composi
ció de la seva direcció. Per altra banda, els pressu
posits que van em1narcar les elaboracions teoriques 
de Coniorera e11 relació a la qüestió nacional, el van 
incorporar plenament dins de la tradició marxista
leninista-stalinista sobre el tema, i les aportacions 
creadores basades en l'analisi de la propia realitat 
nacional que va fer més endavant, s'emmarcaven dins 
de l'esquema tradicional de la interpretació leniniana, 
o si més no partien d'aquesta interpretació. 

En arribar Comorera a Mexic, i en les noves rela
cions envers la IC, l'actitud del PSU va esdevenir la 
traducció catalana de la política d'aquesta en reladó 
als esdeveniments de la lluita de classes a escala eu
ropea. La guerra europea ja havia esclatat i l' eix nazi
f eixista s' enfrontava a les potencies demacra.tiques 
occidentals. S'havia signat el pacte germano-sovietic, 
i la IC definia la guerra com de tipus imperialista i 
proposava la seva conversió en guerres civils revolu
ciona.ries. A Fran~a, el PSU, com que els comunistes 
francesas havien estat declarats f ora de la llei, es va 
veure perseguit i va haver d' establir el seu centre 
principal de reorganització allí on havia anat a des
embocar l'allau huma que fugia del teatre d'opera
cions militars: l' America llatina, i principalment a 
Mexic. D'acord amb les tesis de la Internacional Co
munista, el PSU critica els intents que, des de Lon
dres estant, f eia Pi i Sunyer per establir uns acords 
que permetessin la incorporació de les forces demo
cratiques · catalanes al costat dels aliats. Coniorera 
qualifica aquesta línia d'imperialista i propasa la for
mació d'un front popular per la base que endegués la 
lluita a Catalunya per tal de proclamar una república 
popular dirigida per la e las se obrera, dif erenciant-la 
de la del 1931• perque, entre altres coses, en aquesta 
s'havia demostrat la impossibilitat que Catalunya 
exercís el dret a la seva autodetern1inació.60 

50. lbid. 
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Després que el 22 de juny de 1941 l'Alemanya nazi 
ataqués la Unió Sovietica sense declaració previa de 
guerra, el 29 Stalin proclama la «Gran Guerra Pa
triótica», i el 12 de juliol es signa el pacte anglo-so
vietic contra Alemanya. La IC, pel seu costat, va can
viar la seva actitud davant la guerra, la considera 
una guerra «justa» i proposa la formació de fronts 
nacionals anti-feixistes. El PSU s'incorpora a la lluita 
europea contra el feixisme, i Comorera proposa una 
amplia unitat de to tes les forces i tots els catalans 
«fins i tot els que han col·laborat amb Franco i s'han 
adonat del seu error», per tal de restablir la legalitat 
constitucional republicana i l'estatut d'autonomia, en 
una solida Alianfa Nacional de Catalunya. 61 Els di
versos organismes catalans que lluitaven contra el 
f dxisme no s' arribaren a unificar mai, pero el reco
neixement del niarc constitucional republicii com a 
punt de partida per a establir la unitat política, va 
permetre el president I rla de formar govern, basant
se de fet en l'alianfa de les dues forces principals: 
l'Esquerra Republicana de Catalunya i el PS"(J. loan 
Comorera va formar part d'aquest govern, fins a la 
seva dissolució. A finals del 1942 proposii un progra
ma i una línia política basada en la unitat dels pobles 
hispanics en la seva lluita contra l' enemic comú, una 
amplia unitat en l'Alianfa Nacional de Catalunya de · 
la qual havia de ser l' eix central una classe obrera 
unificada política1nent i sindicalment, en el PSU de 
Catalunya i en una nova central sindical unificada, 
respectivament. 

L'any següent, el 15 de maig, el Presídium del co
mite executiu del Komintern va arribar a la conclu
sió que havien desaparegut les condicions que havien 
fet néixer la IC, i feu pública una declaració en aquest 
sentit, que era signada també pel PSU. Comorera s'hi 
referí poc després afegint a les causes que havien 
recomanat la seva autodissolució un seguit de consi
deracions, entre les quals sobressurt l'afirmació que 
al llarg de la guerra els interessos polítics i econo
mics del moviment obrer coincidien en el seu conjunt 

51. JoAN CoMoRERA: Franco i Falange són la guerra! Publi
cacions Catalunya. Mexic, 1942. 
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amb els interessos de tots els sectors progressius de 
la nació per al seu alliberament social i nacional, i 
que per tant la direcció d' aquest moviment nacional 
no corresponia més a un centre internacional. Lla
vors es planteja el problema de les relacions amb el 
PCE, sobre el qual l'opi.nió de Comorera va ser, insis
tentment, la de mantenir la . unitat política del mo
ment en la perspectiva d'una unificació posterior en 
un gran partit únic de la classe obrera hispanica. 52 

El desenllag que anava prenent forma en el con
flicte europeu va fer dipositar les esperances dels de
mocrates catalans en una intervenció aliada a Espa
nya, i s'augmenta el nombre de forces que interve
nien a l'interior. A primers del ; 1945 la direcció del 
PSU es trasllada a Europa, i loan -Comorera organit
za el secretariat del partit a Toulouse, amb la col·la
boració de Soliva, Vidiella, Moix i W. Colomer. Des 
de Toulouse, Comorera dirigí. la reorganització del 
partit a Fran9a, on va jugar un papel molt important 
l'organització de París que va comengar a preparar 
1-'edició de «Lluita» sota ·ta direcció de Grenier Bar
rera, i a on ·es traslladaria a· finals d'any el secre
'tariat. També des de Toulouse es va organitzar l'en
trada dels nuclis guerrillers .que van proliferar en 
aquells moments d' euforia de la victoria s9bre el 
nazisme.53 El fracas de l'operació de la Vall d'Aran 
var fer prendre consciencia que -sense la .col1abora
ció directa dels aliats la caiguda del franquisme no 
era u'na perspectivt1; . imn1.ediata. Pero la diploraa
cia franquista tampoc no havia badat i s'havia anat 
amotllant a les circumstancies internacionals que s'a
naven perfilant am-b el desenlla9 de la guerra, de ma
nera que el 1945 va poder retardar una intervenció 
que semblava imminent, i fer servir el temps que li 
calia per prendre la iniciativa a !'interior, consolidant 
la seva alian9a a1nb la jerarquía eclesiastica i prepa
rant una reforma de la seva fa9ana, netejant-la de 
les formes més clarament feixistes que havia fet ser
vir fins llavors, per poder consolidar-se i en1.prendre 

52. JoAN CoMORERA: Una nova etapa histórica. Publicacions 
Catalunya. Mexic, 1943. 

53. Sentencia ... 
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una nova ofensiva diplomatica en la que es pogués 
presentar com a precursor de la lluita anti-comunis
ta que s'iniciava a Europa amb l'esclat de la guerra 
freda. 

Les desavinences entre ·les 'forces aliade~ sobre la 
nova organització política que havia d' adoptar Euro
pa van posar les bases de la posterior guerra freda, 
i en aquestes circumstancies la unitat de les forces 
de l'oposició democratica espanyola i catalana es va 
trencar. 54 El franquisme es va poder presentar com 
l1únic garantidor de la pau i l'estabilitat interna, al.ho
ra que con1.enfava les gestions que acabarien amb la 
victoria decissiva del seu reconeixement internacio
nal. 5s En aquestes circumstancies de la guerra freda. i 
d'ailla.ment anti-comunista, Comorera va reforfar .Za 
seva voluntat d'estrenyer les relac;ions del PSU anib 
el PCE, i el juliol de 1947, en ocasió de l'acte cel.ebrat 
a Perpi,nya en l'aniversari de -la fundació del partit, 
va afirmar que <cavui s01n dos partits, organicament 
independents, que dirigeixen la lluita cadascú en el 
seu territori i amb la seva plena responsabilitat. Som, 
pero, dos partits que en l' acció es sumen i som un 
car tenim la mateixa teoria, la n1.ateixa línia política 
que forgem en comú, el mateix estat q!-le hem· de con
quistar i estructurar junts, el mateix enemic que he,n 
d'anihilar junts i · una classe obrera unida pels ma
tei.xos interessos i per la mateixa línia histórica.. 
Aquesta unitat increbantable entre els dos partits 
germans ha estat segurament l'instrument millor que 
hem tingut a tot el llarg de la nostra duríssima histo
ria de partit en procés de bolxevització. Hem de vet
llar per ella, per a impedir .que r:es no l'estorbi, que 
res no l'afebleixi, que res no retardi indegudament la 
futura unitat organica. I 1-'zem de comprendre que el 
dia en el qual, d' acord amb les exigencies de la lluita, 
el Congrés del nostre partit acordi la fusió organica, 
la formació del Partit únic marxista~leninista-stalinis
ta de tot Espanya, sera el dia mts gloriós de la nos
tra vida i de la nostra historia: haurem creat les con-

54. JoAN CoMoRERA: La batalla de la pau. Publicacions Ca-
talunya. Mexic, 1945. . 

55. MAX GALLO: L'Espagne franquist!. 
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dicions que ens pern1,etran de marxar cap a la soluci6 
deis nostres problemes basics, de classe i nacionals.»56 

Aquesta unitat política, pero, es posaría en qües
tió l'any següent, quan el PCE va propasar una refle
xió de l'actuació tinguda fins aleshores i una adapta
ció a les noves condicions internes i internacionals 
amb que se les havien de veure els membres de l'opo
sició democratica, i en particular els comunistes. 
Efectivament, després que a primers del 1948 el pre
sident Irla dissolgués el govern, davant la impossibi
litat de fixar uns mínims criteris unitaris, l' especial 
situació que travessava l'oposició catalana obliga a 
un replanteja1nent dels criteris amb que s'havia ac
tuat fins aleshores. Pero al mateix temps el PCE ini
ciava un procés de reflexió autocrítica que va culmi
nar a l'octubre en una reunió del Buró Polític, i a la 
que foren invitats Josep Moix i loan Comorera pel 
PSU, i els dirigents del PC d'Euskadi. En aquesta 
reunió Vicente Uribe va presentar un informe que 
era el resum de les discussions que havien fetal PCE. 
En essen.cia l'informe considerava que no s'havia es
tat prou sensible als canvis operats en les condicions 
de vida i de consciencia del poble des de la guerra, 
i en conseqüencia proposava un -seguit de canvis des
tinats principalment a recuperar la iniciativa (!,n el 
treball de masses, entre els quals la dissolució de les 
guerrilles i l'orientació de no construir sindicats clan
destins, sinó d'aprofitar el marc de la CNS com a 
instrument per a la lluita reivindicativa. Malgrat els 
mals moments que la guerra freda feia travessar a tot 
el treball unitari, es proposava la f ormació d'una am
plia alianga anti-franquista que aglutinés tots els sec
tors del país interessats en el canvi del regim, fos 
quina fos la raó d'aquest in.teres. Aquesta amplia 
alian9a que havia de restaurar la democracia, en les 
seves paraules, que havia de dura terme la revolució 
democratico-burgesa, s'havia de forjar al mateix 
temps que el partit assolís l'hegemonia i reconstruc
ci6 política de la classe obrera, i es preparés, per 
tant, a abordar les tasques de la revolució socialista , 

56. JoAN CoMORERA: El camí de la victoria. Publicacions 
Catalu.nya. Mexic, 1947. 
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a la qual estava indissolublement [ligada l'actual re
volució democratico-burgesa en curs. 

Assenyalava també l'informe el perill de Za· des
viació nacionalista en el partit, i considerava que el 
problenia fonamental que s'ha de plantejar aquest 
és el de la presa del poder i la realització del socia
li_sme, i , explicitava, no el problenza nacional. Els par
tas burgesos, seguía, el col·loquen en el primer pla 
amb la intenció de dividir els pobles d'Espanya, i 
aquesta teoria traba resso en els partits Socialista 
Unificat de Catalunya i Comunista d'Euskadi. Aca
bava especificant que cal liquidar aquesta influencia 
estranya al partit.67 

Les elaboracions teóriques que Comorera havia 
fet en els ultims anys, principalment referides al pro
blema nacional, l'havien conduit a formular unes 
conclusions polítiques que discrepa.ven de la propos
ta del PCE en dos aspectes principals: el problema 
de les aliances en la revolució den1.ocratica, i el pape,r 
del problema nacional en la lluita per la dem~racia 
i el sociolisme. loan Comorera partia de la hipótesi 
que durant la guerra mundial. s'havia posat clarament 
manifestada la impossibilitat que es produís un alli
beranient nacional sota el capitalisme, un cop asso
lit l'estadi del monopolisme imperialista. L'allibera
ment nacional., concloia, va directament lligat a l'alli
berament -social, i aquest, en l'etapa del capi.talis
me ,nonopolista, in.teressa a amplis sectors socials, 
entre els quals cal formar l' alianfa popular que ha 
de donar lloc a un regim de democracia popular que 
resolgui alhora el problema nacional i el social. La 
burgesia només es podra incorporar a aquest movi
ment democratic a través d'adhesions .personals a la 
lluita per l'alliberament nacional, mai impel·lida per 
un interes de classe. L'alliberament nacional era, se
gons ells, un dels motors de la revolució democrati
co-popular. n 

El mes següent al d'aquella reunió, Comorera en
via una carta a J. Navarro Costabella, en la que es 

57. Apunts presos per Josep Moix en aquesta reunió, me-
canografiats. · 

58. Vegi's els textos d'aquest volwn. 
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ref ereix a aquesta concepció seva de la revolució de
mocratica; diu: «nosaltres, els obrers revolucionaris, 
els pagesos, petit-burgesos, menestrals, intellectua.ls 
progressistes, tots els patriotes, som una part inte
grant del camp antiimperialista i democratic, i el nos
tre deure és el de ltuitar (per) alliberar l'estat espa
nyol de les castes i classes que el monopolitzen, que 
hem de portar a bon terme la revolució democratica 
espanyola. ( ... ) I aprenent en l'experiencia histórica, 
hem de bastir una veritable democracia. I cal enten
dre's, perque, avui, fins Franco es qualifica de demó
crata. No ens podem deixar enlluernar per la demo
cracia forn1al, car en aquest enlluernament hi ha la 
raó profunda dels fracassos de· la revolució espanyo
la. H em de voler la forma i el contingut de la demo
cracia: Hem d'arrencar les arrels de les castes para
sitaries, hem d'esbandir del ·territori el capital mono
polis_ta estranger, hem de liquidar els monopolis in
ter.iors, que en són cómplices i· instruments. Hem de 
nacionalitzar el sol i el · subsól, hem de nacional.itzar 
banqties i assegurances, · transports i altres serveis 
públics, la gran indústria i el gran comer f. H em de 
liquidar el parasitisme terratinent i lliurar la terra 
als pagesos que la treballen, hem d'assegurar una vida 
decent i lliure de l'opressi6 económica· monopolitza
dora, a 1a pe tita burgesia i a la menestralia. H em de 
crear un veritable exercit popular, un f ecund regim 
de cultura popular, un autentic ordre públic popular, 
un regim d'igualtat absoluta entre els sexes i que 
asseguri a la joventut i a la infancia una perspectiva 
il·limitada de progrés i benestar. Hem de. netejar l'es
tat dels agents i instruments de les castes i dels ca
pi.talistes. H em de• reestructurar l' estat espanyol per 
tal que, en la línia federativa, obtinguin realitzaci6 
plena els drets nacionals de Catalunya, Euskadi i Ga
lícia. 1 per tal de consolidar la revolució democra
tica, desenvolupar i marxar vers el socialisme, hem 
de valer que el nou estat espanyol, sorgit de la revo
lució espanyola, sigui dirigit ·per la classe obrera i la 
massa popular». 59 l!s a dir, proposava un programa 

59. JoAN CoMORERA: «Carta oberta a J. Navarro Costabe
B~, a Dues Cartes i una política. Publicacions Catalunya. Me
XlC, 1949. 
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de democracia popular anti-monopolista com a alter
nativa immediata al franquisme. 

Comorera es queda sol de-f ensant les seves tesis, 
n? ~omés al si del Buró Polític del PCE, al qual s'ha
~ta tncorporat des de la reunió de l'octubre, ·sinó fins 
i tot al secretariat del PSU. 60 La coincidencia dels 
trets principals del seu raonament polític amb els ele
ments de la crítica que havia fet Josip Broz «Tito» 
als partits comunista trances i italia, en el sentit d'ac
ceptar el regim de democracia «formal», i no dur fins 
al final la revolució democratica, quan van entrar a 
formar part dels -governs de coalició nacional que 
s'havien format en acabar-se la Segona Guerra Mun
dial, així com la coincidencia en la defensa de la lli
bertat· nacional, li valgué de seguida l'epítet de «ti
tista». 61 Llavors Comorera, estant en desacord amb 
el PCE, va desviar la discussió a preservar la inde
pendencia del PSU envers· el Buró Polític del PCE, 
f et que li va f e·r guanyar la qualificació de naciona
lista pétit-burges, per part dels qui combregaven amb 
les posicions polítiques d'aquest últim. La discussió, 
plantejada fara dels seus termes reals de desacord, 
va esdévenir molt aviat dura i agressiva, i s'hi van 
arribar a barrejar qüestions personals. PeZ- juny, quan 
s'havia de celebrar l'aniversari de la creació del par
tit, els organitzadors de l'acte de Toulouse, van -pre
parar un míting en el que es defensava la unitat or
ganica amb el PCE. 62 Llavors Comorera va ·donar per 
acabades les possibilitats d'arribar a una entesa, . i va 
decidir fer ús de les atribucions que li atorgava el 
seu carrec de secretari general, tenint en compte a 
més a més que era l'únic de la direcció que havia 
estat elegit perla Conferencia Nacional del 1937, ira
tificat pels comites centrals posteriors. De manera 
que va decidir excloure de la direcció del PSU tots 
aquells que s'havien mostrat partidaris de les posi
cions defensades pel PCE. A~í, el 29 d'agost de 1949 

60. JoAN CoMoRERA: «Declaració», novembre del 1949. 
61. F. CLAUDfN: «La crisis de movimiento comunista inter

nacional». Ruedo Ibérico, París, 1969. 
62. «Aportació a la historia política, social i nacional de 

la classe obrera de Catalunya». Publicacions Treball -Modern. 
París, sense data, probablement 1969. 
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f eia públic un comunicat en el que considerava que 
«l'actual direcció no garanteix la independencia polí
tica i organica del partit», que es podia considerar 
una direcció caducada, i per tant calia procedir «a la_ 
1·eorganització d'un comite executiu, organ estatutan 
del nostre partit», tasca per a la qual compta amb 
la col·laboraci6 d'un equip de membres del comite 
central.~ 

El dia següent publicava una nota en que suspe
nia «en llurs drets de militants» tres dels membres 
de la direcci6, ª·' f et que va provocar que el secretariat 
que havia estat dissólt, fes una al.tre declaració ex
pulsant-lo a ell del partit, el 8 de setembre.85 Des 
d'aquell moment totes les activitats anaren destina
des a guanyar-se la base del partit que de ben poca 
cosa s'havia assabentat d'aquell conflicte. El novem
bre Comorera va fer pública una «Declaració», i l'a
brü de l'any següent va donar dues conferencies a la 
Société des Savants de París, tot amb l'objectiu d'e.,--c
plicar les seves posicions polftiques als militants del 
partit.u El primer de febrer ja havia constituit el 
comite executiu provisional, pero veient que el seu 
prestigi personal no podia contrarrestar la forfa de 
l'apar~ll del partit, a fi11als d'any, a l'octubre, decidí 
escriure a Stalin, per demanar-li que «fes les indica
cions oportunes per tal que la discussió i l'enquesta 
demanades es duguin a terme el més aviat possible», 
després d'haver fet les corresponents confessions de 
fidelitat al stalinisme i de condemna al. titisme. 11 Sta
lin no es digna ni contestar les cartes qu.e, primer Co
morera, i després el comite executiu provisional, li 

63. «Comunicat de la Secretaria General del PSU de Ca
talunya», 29 d'agost 1949. 

64. «Comunicat de 1~ Secretaria General del PSU de Ca
talunya», 30 d'agost 1949. 

65. Aportació ... 
66. Les conferencies es van celebrar els dies 1 i 2 de 

mar~, i duien per títols: «La concepció nacional del partit de 
la classe obrera catalana» i «No sorn catalans a mitges, ni na
cionals a estones perdudes». Eren un compendi de la posició 
política de Comorera, amb un bany de stalinisme. 

67. La carta va signada a París el 24 d'óctubre, pero 
abans s'havien adre~t algunes vegades a l'Oficina d'Informa
ció deis Partits Comunistes (korninform), sense obtenir-ne 
tampoc resposta. 



Próleg 31 

adrefaren, i per fi Comorera va resoldre traslladar-se 
ell personalment a Catalunya, per tal de dirigir di
rectament la reconstrucció del partit a l'interior. 

La nit de cap d'any del 1951 Comorera travessa 
la frontera pirenenca, pel pas de Bourg-Madame-Puig
cerda, i s' establí a Barcelona amb la seva muller. A 
Barcelona es dedica preferent1nent a la confecció de 
«Treball», que ell mateix redactava i editava en una 
ciclostil. 68 En va fer trenta-dos números, el primer 
dels quals. duu la data del 15 de gener de 1952, i l'úl
tim pocs dies abans de la seva detenció. En aquests 
nú1neros de «Treball» hi ha una secció titulada «Des
perta't Catalunya!», on Comorera va fer un interes
sant esfor9 per sintetitzar i difondre les seves tesis 
sobre la qüestió nacional. Algunes de les tesis defen
sades al llarg de la polemica del 1948-49, hi van ser 
rectificades. La detenció per la policía el 23 de juny 
de 1594, li va interrompre aquest treball. Va estar a 
la presó Model de Barcelona fins poc abans del con
sell de guerra, 1noment en que va ser conduit a Ma
drid. El 7 d'agost de 1957, després de més de tres 
anys d'esperar, tingué lloc la sessió del judici militar, 
en el que se li denzanava la pena de mort. Quan li de
manaren si tenia alguna cosa a afegir digué que: «la 
part de l'exercit espanyol que es va sublevar el 18 
de juliol de 1936 va mancar al jura1nent de fidelitat 
que havia prestat, i jo no hi vaig voler mancar. Co1n 
que la sobirania ve del poble, els que van mantenir-se 
fidels a la r.epública, foren els únics fidels a la nació. 
No vaig venir a Espanya fugint del PCE com s'ha dit 
injustament, sinó perque vaig creure arribat el mo
nzent de l' obligació moral de f er-ho». 69 

La sentencia definitiva es feu pública el dia 23, 
i s'hi condeninava a Comorera a trenta anys de presó. 
La sentencia fou aprovada pel capita general Pablo 
Martín Alonso, i dos mesos després, el 24 d'octubre, 
era traslladat al Penal de Burgos, on n1orí el 7 de 
maig de 1958. 10 En una carta anónima rebuda des 

68. Sentencia ... 
69. EVARIST MASSIP I AMADEU BERNAD6, text citat. 
70. Vegi's l'article «La patria és deis obrers», sortit a la 

secció Desperta't Catalunya!, del «Trebalb que ell edita a !'in
terior des del 1952. 
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del Penal pels companys de Comorera de París, se'ns 
comunica les condicions de salud amb que hi va, po
dem assegurar, subsistir, i les relacions polttiques 
que hi sostingué, així com les condicions de la seva 
mort: « . . . quan. va arribar, la seva salut era molt pre
caria. En portar-lo de Barcelona, la cosa va precipi
tar sens dubte la seva mort. Del departament cel·lular 
van portar-lo a la inf ermeria quan ja el seu estat era 
molt greu. Per part de la direcció de l' establiment i 
del nzateix n1.etge no va fer-se cap esforf per a fer 
front a la 1nalaltia que el matava. Els companys d'allí, 
companys d'arreu d'Espanya i que porten molts anys 
empresonats, feren tot el que estigué al seu abast per 
ajudar-lo, tant materialment com moraln1.ent. Un 
company estigué al seu costat de forma pern1.anent 
per tal d'assistir-lo en les seves necessitats de men
jar, medicaments i altres. 

»De tots eren conegudes les diferencies polítiques 
amb ell existents, pero les seves relacions amb els 
companys s' amilloraven diariament de forma notoria. 
La seva actitud fou, en els últims 1noments, de gran 
confianfa en el futur democratic del nostre país i de 
confianfa en la victoria del socialisme. 

»No accepta els serveis del capella per tal de con
fessar-lo . ni extremaunciar-lo, i fou enterrat civilment 
tal co1n ell havia demanat.» 

JOAN COMORERA I LA QüESTió NACIONAL 

J oan Comorera ha estat considerat un nacionalis
ta. Els seus adversaris li ho han retret tot afegint-li 
la qualificació de «petit-burges» .. Els seus parti.daris 
ti ho han considerat el seu gran merit. Caldria pr~
cisar exactament l'abast conceptual d'aquest terme 
per veure que hi ha de cert en aquestes afirmacions. 
Segons el diccionari Fabra, de nacionalista, n'és el 
«que vol la unitat i independencia de la seva nació». 
Certament Comorera volia la unitat de Catalunya, 
pero no en volia la independencia. Si a més conside
rem el debat actual sobre l'ambit territorial. que abra-



Próleg 33 

9a la nació catalana, haure,n de posar ta1nbé interro
gant s a la voluntat de Con1orera d'unitat de la seva 
nació. 

De fet ell no es considera nzai un nacionalista, i 
així ho expressa de 1nanera sistematica i constant. 
No no,nés negava ser un nacionalista, sinó que consi
de1-ava el nacionalisme com una concepció burgesa.1 0 

En la «carta oberta a un separatista» assegurava que 
«no sóc separatista, ni nacionalista, sinó internacio
nalista». La reticencia dels socialistes catalans a con
siderar-se nacionalistes ja venia de lluny. Per exeni
ple Serra i Moret, amb qui Comorera va sostenir es
tretes relacions durant for9a temps, escriv.í en el 
manifest fundacional de la USC que «no quedi entre 
cap de nosaltres la creen9a o la il·lusió que la Unió 
Socialista de Catalunya és un sector, una modalitat, 
del nacionalisme catala. La Unió Socialista de Cata
lunya és, i no aspira a ésser altra cosa, que la fracció 
catalana del socialisme universal».11 loan Comorera 
considerava que era precisament aquesta vocació uni
versalista el que donava vida al patriotisme. El pa
triotisine es caracteritza, segons ell, per la voluntat 
de · pervivencia nacional, i és l' expressió natural de 
l'internacionalisme proletari. El fet de ser internacio
nalista, afegia, és la raó' per la qual «som els únics 
capacitats per a resoldre el -problenia nacional».1 2 

Aquesta concepció, com altres, seran constants en 
el pensament de Comorera. Ara, n'hi ha algunes que 
són modificades, d' al tres f ormulades de nou, i unes 
quantes que non1.és seran insirzuades al llarg del pro
cés de la seva recerca i elabor-ació teórica, procés que 
la detenció policíaca va interrompre. El punt d'arren
·cada d'aquest procés el constitueix probablement la 
forn1ació adquirida a la Unió Sovietica, en la seva 
llarga estada dels anys 1939-40. L'esquema leninista
stalinista del concepte de nació fou, efectivament, la 
columna vertebral d'aquest cos teoric des que arriba 
a Mexic l'agost de 1940. Pero es convertí més enda
vant en un simple punt de partida d'una reflexió que 

71. La Unió Socialista de Catalun.ya. Ponencia d'en l\1a
nel S erra I Moret. Barcelona, 1923. 

72. JOAN CoMoRERA: El problema de les nacionalitats a Es
panya. Publicacions Catalunya. Mexic, 1942. 
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era a ~egades original i for9a sovint contradictoria. 
Desl!re! de _la primera guerra 1nundial la teoria de 
Len!n t Stalin sob,~e els 1noviments nacionals, de f et, 
ha~ _estat ar:aconada a l'estudi del problema de les 
colonies. Stalin es referí explícitament a la unió del 
proble1na nacional i el colonial, i que l'alliberan1ent 
d~ les nacions oprin1ides a Europa no era pensable 
s~nó qua~ ~es colonies assolissin la seva independen
cia, condietó que pressuposava que s' enderroqués el 
capitalisme a les metrópolis i s'hi instaurés la dicta
dura del proletaria!. Així, dones, l' alliberament na
cional de les nacio-nalitats europees anava lligat a la 
lluita pel socialisme: el problema nacional esdevenia 
una part del problema de la revolució proletaria..13 

Amb aixo s'abandonava la perspectiva d'elaborar 
una política específica per a la lluita d'alliberament 
de les nacionalitats europees, i a la practica la Inter
nacional Comunista va concebre aquesta qüestió com 
un aspecte marginal al. voltant del qual es podien. for
jar aliances tactiques. Per part de Comorera la tra
ducció política d'aquesta teoría, en el moment de 
l'aillament anti-comunista provocat arran del pacte 
germano-sovietic, consistía a proposar la formació 
d'un front popular a la base dirigit per la classe obre
ra, que instaurés una república popular sota la di
recció d'aquesta i que posés en practica el dret dels 
pobles a l'autodeterminació. «Només la Unió Sovie
tica ha resolt de manera definitiva i satisfactoria els 
problemes nacionals. Els ha resolt perque a la Unió 
Sovietica el poder pertany a la classe obrera», i no
més la classe obrera pot reconeixer el dret deis po
bles a l'autodetern1inació.74• ~s adir, es proposava la 
instauració de la dictadura del proletaria!, sota la 
forma de república popular, coma única alternativa 
possible al franquisme i coma únic 111.arc on era pos
sible la ressolució definitiva del problema nacional. 
Per tal de refor~ar més aquesta posició, Comorera 
recollia algun dels conceptes elaborats per Lenin en. 

73 J . STALIN: El marxisme i la qüestió nacional, Edicio
nes en lenguas extranjeras, Moscou, 1948. Vegi's l'edició cas-
tellana a Avance, Barcelona, 1976. . . . 

74. JoAN CoMORERA: Contra la guerra imperialista ... 
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la seva polemica amb Otto Bauer,75 en el sentit de 
considerar que la nació no és una «comunitat de des
tí», sinó que a dins de cada nació cal comptar antb 
dues nacions, la burgesa i la proletaria, l'hegemonia 
ele les quals dependra de qui tingui el poder de 
l'estat. 

Així que la Unió Sovietica entra a la Segona Guer
ra Mundial, es 1nodificaren les posicions de la Inter
nacional Co1nunista sobre el caracter d'aquesta, i els 
partits con1unistes van poder corregir les aspreses· 
provocades en un primer moment amb els altres par
tits democratics. Llavors Comorera proposa la res
tauració de la legalitat republicana del 1931 i el res
tabli,nent de l' estatut, encara que aquests no solucio
naven el problema nacional, perque primer calia «re
soldre una qüestió previa: la liquidació del franquis
me», i perque «la solució integral d'aquest problema 
no es pot sepa1·ar del problema general de la re1,olu
ció i la dictadura del proletariat». Assenyalava també 
que «el moviment nacional de Catalunya és avui una 
part del movi1nent obrer catala, una part indissolu
ble del problema de la revolució proletaria del ,ws
tre país. H em arribat a la darrera etapa». 76 Antb 
aquesta últinta observació J oan Con1.orera f eia refe
rencia a una tesi que va ser un dels aspectes que van 
sortir a relluir en la polemica del 1948-49. loan Co
morera sostenia que el moviment nacional havia pas
sat per dues etapes, en la primera de les quals havia 
estat dirigit per la burgesia catalana i que va durar 
fins el 13 de setembre de 1923, en el mon1ent del 
cop d'estat de Primo de Rivera, fet que ocasiona que 
el p1·otagonisme del moviment nacional passés a la 
petita burgesia. Aquesta en dirigí la segona etapa que 
s'allarga al final de la guerra dels tres anys. A partir 
d'aquest mon1ent, la petita burgesia s'incapacita per 
a seguir dirigint el moviment nacional, i aquest es
devingué una responsabilitat del moviment obrer. 
Amb aquesta tesi es venia a corroborar la fórmula 

75. Otto Bauer considerava a La qüestió de les naciona
litats i la socialdemocracia que la nació era basicament «el 
conjunt deis homes units per la, comunitat de des tí en una co
munitat de caracter». 

76. JoAN COMORERA: Contra la guerra ... 
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staliniana segons la qual l'alliberament nacional és 
un as pecte de la revolució proletaria. 71 

M~lg~at que aquest fos un deis aspectes que van 
constituir polemica en el moment de les discussions 
que van provocar la crisi del 1949, la direcció del PSU 
va recollir més endavant les línies generals d' aquesta 
tesi. Aixi el 1961, en un opuscle titulat El problema 
nacional catala, i prologat per Pere Ardiaca, es venien 
a repetir en essencia els mateixos elements per a una 
interpretació de les etapes que ha travessat el movi
ment nacional catala: «la gran burgesia catalana es 
decidí a crear un partit polític propi .. . un partit na
cionalista: la Lliga. .. Pero la burgesia catalana.. . es 
llen~ava a la lluita amb el temor de ser desbordada 
per l'esquerra, és a dir, per les masses populars». «I 
en el moment decissiu no ha dubtat: entre el poble 
revolucionari i veritablement renovador i l'oligarquia 
reaccionaria, immobil, ha triat aquesta.,> Tot plegat 
«demostra la impossibilitat que el moviment nacional 
atenyi els seus objectius sota la direcció de la gran 
burgesia». Llavors «la burgesia petita i mitjana de 
Catalunya aconseguí de prendre el relleu de la gran 
burgesia en la direcció del moviment nacional», pero 
«la Llei de Contractes de Conreu fou la demostració 
que les llibertats nacionals de Catalunya forn1.en un 
tot indissoluble amb les llibertats socials i políti
ques ... i que la justa solució dels problemes socials 
i polítics és la millor garantia per a la justa solució , 
del problema nacional». «L'experiencia histórica .del 
moviment nacional catala -concloia el llibret- de
mostra, dones, al nostre entendre, que ni la gran bur-
gesia ni la burgesia petita i mitjana no són forces 
que el puguin portar a la plena realització dels seus 
objectius alliberadors. De1nostra també "a contrario 
sensu" que la f orfa capa9 de portar-lo fins al final 
ha de ser una altra: la classe obrera, en u.na pa-
raula. » 78 

Tornant a Comorera, veiem com en la proposta 
política d'unitat de tots els catalans per restablir la 

77. :!bid. 
78. El problema nacional catal{l, proleg de Pere Ardiaca. 

Edicions Nous horitzons. 2 vols. Pnmer vol.: 1961. 
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democracia com a condició previa per a solucionar 
el problen1.a nacional, havia quedat oberta la porta 
que conduia -com veurem després- a una rectifica
ció de fons de la identificació mecanica del moviment 
nacional amb la revolució proletaria. A part d'aques
ta consideració, observem també en l'obra de Como
rera deis primers anys, alguns conceptes que desbor
den. la concepció estrictanient staliniana sobre la 
qüestió nacional i que, en certa forma, connecten 
amb algunes de les elaboracions fe tes pels marxis
tes de prin1ers de segle, principalment els austromar
xistes, i sobretot de Kautski. 79 Comorera coincidía 
amb aquests en el f et de ressaltar la importancia de 
la pagesia en el moviment nacional: «ha d'ésser clar 
per a -tothom que aquesta alian9a de la classe obrera 
amb els can1.perols, fonamental en el problema de la 
revolució proletaria, no sera possible si aquella i es
sencialment el seu partit dirigent, menystenen o ig
noren el problema nacional i colonial alla on exis
teix». r aixó perque «no es concebeix una nació, un 
moviment nacional, sense la pagesia a la seva base», 
de manera que «el moviment nacional és un proble
ma en essencia camperol». 8º 

Es a dir, sobre la base de l' ésquema leninista tra
dicional de les aliances en la revolució proletaria, és 
com es tracta el caracter del moviment nacional din
tre d'aquest problema general de la revolució proleta
ria, i par'l:int d' aquí s' arriba a formular una noció 
nova sobre l'essencia camperola del 1noviment na
cional i de la nació mateixa. El camperolat, per altra 
banda, reserva principal de la nació, és a més a més, 
en l' esquema de Kautski, el dipositari principal de 
la llengua. En conseqüencia «el més sóli& deis vin
cles que formen la unitat de la nació, es veu a simple 
vista: ]a llengua»81 loan Comorera, pel seu costal, tot 
i sense renunciar explícitament a la concepció leni-

19. Karl Kautsky va ser el primer marxista que es pro
posa una reflexió sistematica del problema de les nacionali
tats o-primides. Des de la mort d'Engels i fins a la formació 
de la Internacional Comunista va ser considerat como el cap 
indiscutible del rnoviment socialista europeu. 

80. JoAN COMORERA: El problema ... 
81. K. KAursKI: Nacionalitat i internacionalisme, suple

ment de «Neue Zeit», 1908. 
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niana-s taliniana de la nació, insinua més endavant 
que la llengua ocupa un lloc pref erent en la formació 
de la nostra nacionalitat: els catalans «ens servim ] 
del nostre idioma miHenari com el més preat instru-
1nent de cultura», i gracies a ell «no hem perdut ni 
venut la consciencia nacional».82 No n'hi ha prou, 

· d~t!c~~ de reunir les quatre característiques de la de
finició que Stalin feia de la nació -la unitat territo
rial, lingüística, económica i psicológica-, sinó que 
l' elen1.ent principal de la formació de la nació n' és un 
de sol: la llengua. 

He f et servir expressament l' expressió «formació 
de la nostra nacionalitat», i no cap altra com hagués 
pogut ser la de «preservació», perque aixo ens porta 
a un altre vessant for9a interessant de la concepció 
de Coniorera sobre la nació. loan Con1orera deia que 
«en vigílies de la Revolució Francesa compartien el 
poder i els privilegis de la nionarquia absoluta, l' aris
tocracia i el clergat. Els estats eren patrimonis fa1ni
liars feudals. Els exercits· eren 1nercenaris i l'oficiali
tat un cos tancat aristocratic. El patriotisme no era 
nacional. Casaments, divorcis, morts, batalles reials o 
d'hereus reials, estenien o retallaven els estats. Els 
f actors constitutius d'una nació existien, pero la nació 
viva, organitzada, actuant, no. En un procés de segles 
va anar-se forjant una nova classe. Deis gremis, deis 
menestrals n1edievals, varen sorgir els banquers, els 
comerciants, els manufacturers: la futura burgesia. 
L'incre1nent progressiu economic del «tercer estat» 
va crear en ell la consciencia política de classe, la 
qual s' articula i s' expandí en una nova filosofia, en 
una nova interpretació de la historia, en una actitud 
re bel davant el poder polític. L' enciclopedisme va 
ésser el fruit gloriós de la maduresa econo,nica i, per 
tant política d'una classe subjecta i conscient de la 
seva forfa i deis seus drets. La Revolució Francesa va 
ésser la conseqüencia inevitable. La monarquia, l'aris
tocracia, el clergat no resignant-se a la perdua del 
poder polític fugir en a l' estranger, provocaren la gue
rra dels mercenaris estrangers, contra Franfa, envai-

82. JOAN CoMORERA: Catalunya és una nació. «Treball,. 102, 
Barcelona, 19S2. 
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ren la patria i la saquejaren, trdiren la patria per a 
salvar els seus interessos de casta. En trair la patria, 
perderen el gaudi de l'Estat. I el procés obert per la 
Revoluci6 Francesa va arribar inexorablement a la 
seva conclusió. La burgesia s' empra del poder polític. 
desenvolupa el seu poder econon1ic, crea les N acions 
i els Estats que he1n heredat».83 La cita és llarga, 
pero s'ho nierei.xia. Coniorera considerava, dones, que 
abans de la Revolució Francesa existien els f actors 
constitutius d'una nació, pero que aquesta no era viva 
ni actuant. Els factors constitutius de la nació són, 
per descomptat, els de la famosa defínició de Stalin, 
deis quals destaca la llengua, pero la nació en sentit 
estricte no va existir anzb ells, sinó fins després que 
la burgesia liagués lluitat per const1·uir un Estat que 
def ensés els seus interessos davant de la noblesa. I és 
precisament al llarg d'aquest procés de lluita política 
a construir un Estat propi que s'han constituit les na
cions. Sense sortir de l' ambit de la teoria ortodoxa 
del leninisme sobre la qüestió nacional, Comorera 
recollia al.guns aspectes elaborats pel dret constitu
cional liberal. 

Una al.tra qüestió és l'abandonament de la defen
sa nacional per part de la burgesia, a mida· que el ca
pitalis1ne s'ha anat desenvolupant i a la burgesia li ha 
interessat saltar per damunt de las limitacions inz
posades pels estats que ella mateixa havia construit. 
O dit d'una altra manera, se'ns planteja ara el pro
blenia de la defensa de la llibertat nacional a l' epoca 
de la internacionalització de la burgesia coni a classe. 
En un prinier moment, ja ho hem vist, loan Como
rera accepta una alianfa tactica amb la burgesia per 
tal de fer front a l'enemic principal: l'Estat autori
tari. Pero aquesta acceptació no n1odificava la consi
deració que la solució del problema nacional anava 
íntima1nent vinculada a la instauració de la dictadu
ra del proletariat: «el PSU de Catalunya en propasar 
una línia d'amplia unitat ... no abandona cap dels 
seus principis, coni no renuncia a realitzar-los ... Ajor-
nar un programa no vol pas dir abandonar-lo ... Vol 

83. JOAN COMORERA: Els enemics de la unitat combatent 
dels catalans. Publicacions Catalunya. Mexic, 1943. 
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d~r, justa1nent, crear les condicions perque els princi
pis puguin ésser realitzats».84 Pero aquesta posició 
de principis s'ana n1odificant progressivament. Quan 
es va dissoldre la IC, Comorera comenta el f et afir-
111.ant que «la cl~se obrera ha esdevingut... per la 
descomposició i la traició dels sectors que dirigien 
l'estat i nionopolitzaven el patriotisme, la columna 
vertebral de la nació», i que «els interessos polítics 
i económics vitals del moviment obrer en el seu con
j unt, coincideixen avui amb els de tots els sectors 
progressius, amb la nació mateixa ... per l'allibera-
1nent i reconstrucci6 nacionals». Ai.xí com que, a1nb 
la incorporació plena del movilnent obrer a la nació, 
«la provisional comunitat de destí de les diferents 
capes de la població en cada nació avui és un f et irre
cusable», cqnclou que «la solució defnitiva del pro
blema nacional no esta en mans de la burgesia, 
sinó del poble». 85 Aquests canvis conceptuals, pro
duits arran de la dissolució de la JC, eren un signe 
de les seriases innovacions que apuntaven cap a una 
modificació de conjunt de la concépció teórica sobre 
la nació que en el pensament de Comorera, havia tin
gut el punt de partida en la teoria staliniana de la 
qüestió colonial i nacional. 

En aquest procés de canvi tornem a trobar certes 
coincidencies amb alguns conceptes elaborats pels 
austromarxistes. En pri1ner lloc el reconeixement de 
la tesi de la «comunitat .de destí», i en segon lloc i 
sobretot la identificació dels interessos de la majoria 
del poble, de tola la nació, amb els de la ·classe obr~
ra, i per tant l' acceptació de la possibilitat d'una so
lució del problema nacional en un marc diferent de 
la dictadura del proletariat i el socialis1ne. 86 En el 
pensan1.ent de Contorera, dones, no es tractava ja 
d'una part inseparable de la revolució proletaria, ni 
d'un problema la solució del qual només era possi-

84. JoAN CoMORERA: Franco i Falange ... 
85. JOAN CoMORERA: Una nova etapa histórica, citat. 
86. K. KAUTSKI deia a La nacionalitat moderna, «Neue 

Zeib, 1887, que «l'antagonisme entre burgesia i proletariat no 
deixa de créixer, pero simultaniament el proletariat es conver
teix cada cop més en el nucli de la nació, pel seu nombre, per 
la seva inteHigencia i energía, i els interessos de la nació i els 
del proletariat són cada vegada més convergents~. 
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ble en el socialisme, sota la dictadura del proletariat, 
sinó d'una tasca que interessava el conjunt del poble 
i que es situava en el procés de la revolució de1nocrii
tica. L'any següent loan Comorera va escriure un deis 
treballs més elaborats d'aquesta contínua labor de 
recerca i de reflexi6 teórica sobre la nació. En la 
introducció d'aquest treball, La nació en la nova eta
pa historica, escrit el 1944, Comorera feia un seguit 
de consideracions de tactica i estrategia que posaven 
tan1.bé en qüestió les formulacions doctrinals domi
nants a l'epoca dins els corrents marxiste~ de pensa
ment. Considerava que «el nostre poble ja ha sofert 
prou amb ta guerra.. . (i que) sense ésser sotmes a 
altres proves de sang i foc, .pot i ha de concentrar 
les seves energies en la tasca gegantina de la recons
trucció democratica (de Catalunya) en un pla supe
rior de problemes i solucions». Constitu'ia un auten
tic ·desafiament a les tesis oficials de la indefectibi
litat de· la conquesta violenta del poder i la instaura
ció de la dictadura del proletariat, per bé que es dis
simulava el capgirament conceptual de fons amb for
fª ús de citacions dels textos de Stalin, per tal que 
donessin la benedicció que calia a la revolució co
pernicana que s'operava en el pensament·del dirigent 
del PSU de Catalunya. 

D'una banda havent revisat aquestes qüestions 
doétrinals, de l'altra Comdrera desenvolupa les seves 
reflexions sobre la identificació dels interes~os na
cionals amb els de la classe obrera. El raonament de 
Comorera és suggestiu, i e'l'f essencia ve a dir ql1e el 
proletariat que no tenia patria ha esdevingut la co
lumna vertebral de la nació, mentre que la burgesia, 
un cop · assolit l' estadi del capitalisme monopolista, 
ha deíxat de ser patriótica per convertir-se en una 
classe cosmopolita, sense patria i fins i tot anti-na
cional. Aixo perque els interessos dels m~n~polis es
tan pel damúnt de les nacions, de manera que, aques
tes, han perdut la seva sobirania sota el capitalisme 
monopolista. Les nacions «en la defensa de la seva 
sobirania i del dret inalienable d'autodeterminació, 
no tenen més que una sortida: anihilar en l'ambit 
nacional el capitalisme monopolista» i substituir-lo 
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«per un altre sistenia social-economic més elevat».81 

Quin és aquest sistema socialment i , economica
ment més elevat? En la teoria leninista i stalinista 
classica, l'alternativa només pot ser el socialisnie sota 
la dictadura del proletariat. En Comorera, pel f et de 
considerar que és tot el poble l'interessat a sacsejar
se la doniinaci6 anti-nacional dels monopolis, només 
pot ser un regim popular, anti-monopolista, on el con
junt del poble sigui el protagonista; i pel fet de re
nunciar a la utilitzaci6 de la violencia com a mitja 
principal per a assolir el poder, només un regim de
mocratic instaurat per la via pacífica i que recons
trueixi el país per la via democratica podra garantir 
el dret a l'autodeterminaci6 de les nacions. En aquest 
mateiJG sentit Kautski escrivia que «els de:fensors del 
radicalisme revolucionari objecten a l'autodetermina
ci6 dels pobles que és irrealitzable en el marc del 
mode de producció capi.talista i que només tindria 
sentit en una societat socialista. Pero, en realidtat, la 
reivindicació de l'autodeterminació en una societat 
socialista seria superflua per que ja hauria estat sa
tis/ eta. El socialisme proletari és per damunt de tot 
un socialisme demacra.tic, i la democracia és la base 
sobre la qual ha de ser construit. Seria absurd dema
nar que una societat socialista només instaurés la 
base sobre la qual s'ha establert ( ... ). Pel contrari, la 
democracia i el dret a l'autodeterminació dels pobles 
ha de ser reivindicat en el marc de la producció capi,
talista, i la lluita per obtenir aquest dret ha de por
tar-se a terme amb més energia com més petit sigui 
el grau de democracia realitzat en aquest marc.»81 

Comorera considerava que era sostenir una acti
tud sectaria el f et de respondre a ta pregunta formu
lada dient «an1b el socialisme». Af egia que «no som 
l'única forfa, que ens cal comptar amb altres forces 
populars que junt amb nosaltres combaten a mort 
contra el nazi-fei.xisme-falangisme, que junt amb no
saltres han de participar a la reconstrucció del món 

87. JoAN CoMORERA: La nació en la nova etapa kistorica. 
Publicacions Catalunya, Mexic, 1944. 

88. K. K.AursKI: L'autodeterminació de les nacions. Stutt
gart, 1917. Vegi's traducció castellana a El marxismo y la 
cuestión nacional. Avance, Barcelona, 1976. 
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després de la victoria, que no este1n en. presencia d'un 
f enomen isolat, localitzat, sinó d'un f enomen univer
sal., que estem davant d'un canvi de civilització en 
escala mundial». Així, dones, es tractava d'un estadi 
del progrés historie que no era simplement el resultat 
d'una conjuntura particular, ni d'uns compromisos 
d'in.teres tactic exclusivament, sinó el resultat d'una 
deterntinada correlació de les forces socials produida 
al llarg del desenvolupament del capi.talisme. Aquest 
desenvolupament ha situat la majoria del poble, la 
nació, davant del capitalisme monopolista: «en el 
duel historie entre la nació i el capitalisme monopo
lista, la victoria sera de ta nació, car la nació és una 
entitat progressiva en ascenció, i el capitalisme mo-
nopolista és un sistema social i economic regressiu 
arribat a 1' etapa darrera d' evolució, en estat definitiu 
de descomposició i de parasitisme. La nació no és en 
si nuitei.xa una fase definitiva de la convivencia hu
mana. Pero aixi. com el capi.talisme no té ja davant 
seu més que la mort, la nació ha de· cobrir encara 
altres etapes progressives abans de morir. El capi.ta
lisme monopolista, com tot sistema d'opressió i d'es
canyanient financer, que tendeix a la dominació i no 
a la llibertat, a l' explotació humana i no a la coope
ració fraternal entre els homes, mor de mor.t violen
ta. La nació com a entitat de convivencia humana que 
tendeix a la llibertat i no a la dominació, a la coope
raci.ó i no a l' explotació morira de mort natural, en 
una perspectiva llunyana, quan la seva funció histó
rica s'hagi acabat, no per imposició, sinó per esgota
ment, per evolució. Del clan a la tribu, de la tribu a 
les ciutats lliures i regions feudals, d'aquestes a la 
nació feudal, d' aquesta a la nació burgesa sobirana, 
d'aquesta a la nació burgesa mediatitzada per la .fi
nan~a internacional. D'aquesta a la nació popular, a 
la nació socialista, els nuclis humans aplegats per 
raons historiques i factors geografics determinants, 
han pujat graó a graó l'escala del progrés huma, cor
responent a cada fase histórica a modes de produc
ció i relacions de producció ascendents. I en l' evo lu
ció histórica és evident que únicament en el si de la 
civilització comunista plenament desenvolupada, la 
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nació perdra el seu caracter progressiu, d' entitat his
tórica necessaria, i en ascensi6 a fases superiors. No
nzés aleshores la nació desapareixera, 1norira de 1nort 
natural, coni moriran la democracia i l' estat. Moriran 
la democracia, l'estat i la nació, perque «homes nous 
en circun1.stancies noves» (Marx) no necessitaran- de 
la compulsió majoritaria, essencia de la democracia, 
ni de la coerció d'un aparell en mans de la classe di
rigent, essencia de l'estat, pera complir els seus deu
res envers ells mateixos i la col-1.ectivitat, perque 
aquests «honies. nous en circumstiincies noves» no 
seran, no es sentiran nacionals, sinó universals. Evi
denttnent co1npanys: la batalla historica entre la na
ció i el capitalisme monopolista sera guanyada per 
la nació.» Al niateix tenips que aquest desenvolupa
ment del progrés historie interessava la 1najoria del 
poble a liquidar el .capitalisme monopolista, creava 
les condicions perque la construcció de la nova so
cietat es fes niitjanfant metodes democratics: «La 
f orfa de les mas ses po pulars dirigides per la e las se 
obrera, sera tan potent, tan extraordinaria, que es 
pot fer una afirmació de p~rspectiva histórica enor
me: les masses populars dirigides per la classe obre
ra podran prendre el poder polític de la nació i mar
xar endavant en el procés de la seva. reconst_rucció, 
democraticament.» · 

En aquesta etap[!. de construcció de la nació en 
la qual hi haura el protagonisme de tot el poble, se
gons les previsions de Comorera, s'havia de pensar 
en la f ormació de governs de «coalició obrera i page
sa ambla participació de la mitjana i petita burgesia, 
i la missió essencial dels quals sera assegurar el poder 
de la nació i el seu desenvqlupament envers l'estruc
tura superior socialista», procés que vindra caracte
ritzat per la coexistencia de «l' econoniia social basica 
i l' economía particular de la mitjana i petita burgesia 
industrial i con1.ercial de contingut social, pero, i al 
servei de le~ necessitats socials de la nació, l' econo
mía cooperativa de consum, de sanitat social, de com
pra i venda en comú dels Sindicats Agraris, i l'econo
mia cooperativa de producció agraria i menestrala».8' 

89. J OAN CoMORERA: La nació ... 
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Un cop que Comorera entra a Catalunya i es lliu
ra a l'activitat de difondre les seves orientacions po
lítiques, corregí algunes de les posicions expressades 
en aquest document del 1944. La més important, pot
ser, era el reconeixement de la possibilitat d' endegar 
una lluita per l'alliberament nacional conjuntament 
a1nb la burgesia, i no necessariament fora del capita
lisme: «en el procés general de la revolució proleta
ria, una revolució estrictament nacional -o institu
cional- és sols una etapa. Amb tot, una etapa posi
tiva, per tal com esbandeix un element de distrac
ció, de dispersió de forces, de confusions teoriques i 
practiques: un element pertorbador que, pel sol f et 
d'existir, ofereix a la burgesia nacional l'oportunitat 
d'actituds i d'actes populars que no posen en perill 
i1nmediat el seu interes i seguretat de classe dirigent, 
dominant». Ai.xí, avui quan «a l'ordre del dia tenim, 
no la revolució proletaria, sinó el restabliment de la 
república democratica, (és) en funció d'un regim de
mocratic hispanic com la classe obrera catalana ha de 
plantejar i resoldre la qüestió nacional» perque «la 
burgesia i la classe obrera poden tenir en casos con
crets i en circumstancies determinades, un interes 
comú. Aquest és el nostre cas».90 Hi havia, dones, una 
certa comunitat de destí amb la burgesia nacional, i 
la classe obrera ha de plantejar la seva solució al 
problema nacional en el marc democratic assolit 
conjuntament amb la burgesia. 

· Altres aspectes també eren recon.siderats, com 
ara la qüestió de la desaparició de la nació, junt amb 
la de112ocracia i l'Estat, en el procés de superació de 
la societat en classes socials, ja que considerava que 
«l'Estat, instrun1.ent de la classe dominant, desaparei
xera en el procés d'una civilització sense classes, jus
tanzent quan la Nació assolira plena maduresa».91 

En aquest mon1.ent de l'elaboració, Comorera ens 
deixa el seu pensament, en un estadi de l' evolució que 
la detenció policíaca va aturar. L' evo lució que s'hi 

90 JoAN CoMORERA: Desperta't Catalunya!, a «Treball», 
n.º 11i, 117 i 112, respectivament, Barcelona, del 1952, el pri
mer i l'últim, i l'altre, del 1953. 

91. JoAN CoMORERA: Desperta't Catalunya!, a «Treball», 
n.0 101, Barcelona, 1952. 
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observa és, com 11.em vist, fot<;a notable, i és del tot 
i1nprevisible saber quin camí hagués seguit d'haver- . 
se pogut continuar. Pero, la seva obra és aquí, tal i 
com ell ens la lega, per a servir Catalunya i la lluita 
pel seu alliberament social i nacional. 

LEANDRE COLOMER I CALSINA 



SOCIALISME 
I QOESTIÓ 
NACIONAL 

• 



l. Contra la guerra imperialista 
i per l'alliberació social i nacional 

de Catalunya 

Frag1nents de l'informe que loan Comorera va 
presentar el 8 de setembre del 1940 als militants del 
PSU de Catalunya, des de Mexic, a on havia arribat 
feia pocs dies provinent de Moscou. 

( ... ) . 

En aquesta situació internacional, i coneguts els 
factors que l'han determinada i besllumades les pers
pectives immediates, hem d'analitzar la qüestió na
cional de Catalunya. La nostra qüestió nacional és 
una part de l'immens conjunt remogut a fons perla 
segona guerra imperialista i perla justa i conseqüent 
política de pau de la Unió Sovietica. La solució de la 
qüestió nacional de Catalunya no pot · ésser conside
rada aHladament del profund procés historie que va 
desenvolupant-se en els nostres dies i en el món sen
cer. 

MARX-ENGELS I EL PROBLEMA NACIONAL I COLONIAL 

En analitzar els esdeveniments que en la seva epo
ca tingueren lloc a Irlanda, 1ndia, Xina, els paisos 
centre-europeus, Polonia i Hongria, Marx i Engels 
ens donaren les directrius fonamentals S(?bre la qües
tió nacional i colonial. 

Aquestes directrius fonamentals no solament no 
foren desenvolupades per la socialdemocracia, sinó 
que varen ésser desconegudes i tergiversades en la 
teoria, i renegades en la practica. 

Els problemes nacionals d'Europa han estat i són 
un factor revolucionari de lluita contra l'imperialis
me. En la mesura en que els partits de la segona in-
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t~rnacio!1al degeneraren en partits de «reformes so
c1als», s apartaven de la lluita de classes, renegaven 
de la dictadura del proletariat, passaven als ren
gles de la contrarrevolució, la qüestió nacional que 
en un principi anunciaren vagament, es transforma 
en instrument «ideologic» de subordinació nacional 
a l'imperialisme. No val ara la pena d'analitzar les 
teories social-democrates justificatives de l'opressió 
nacional i colonial. Recordem, només, que pels social
democrates la lluita deis pobles colonials era contra
ria als interessos del proletariat europeu, que la tesi 
sobre «la missió i carrega de !'home blanc>> dels més 
fanatics imperialistes, l'acceptaven en parlar del pa
per progressiu de l'imperialisme en les colonies, que 
feien el joc a l'imperialisme en assegurar que els po
bles colonials i nacions oprimides no estaven prepa• 
rats per a l'exercici de la llibertat i de la sobirania. 

La nostra experiencia és suficient per a coneixer 
a fons la posició practica deis socialdemocrates en 
la qüestió nacional. El Partit Socialista Obrer Espa
nyol ha combatut a sang i a foc Catalunya i Euzkadi, 
les dues nacionalitats historiques oprimides arriba
des a la maduresa nacional. El Partit Socialista Obrer 
Espanyol ha estat un instrument de l'imperialisme es
panyol, el més útil car, perla seva acció escrita i prac
tica, grans nuclis d'obrers no copsaren mai que la 
qüestió nacional i colonial és part integrant de la 
revolució proletaria internacional. En el curs de la 
nostra guerra les incomprensions i exabruptes del 
Partit Socialista Obrer Espanyol i dels seus líders 
en funció de govem, Largo Caballero, Prieto i Negrín, 
de cara a Catalunya i a les institucions autonomiques 
nostres, foren uns dels factors principals que contri
buiren a la derrota de Catalunya i de la República. 

LENIN I EL PROBLEMA NACIONAL I COLONIAL 

Va ésser Lenin el primer a desenvolupar la teo
ria nacional i colonial, tenint com a base les direc
tius fonamentals de Marx i Engels. La teoria de Lenin 
sobre la qüestió nacional i colonial, consta de tres 
punts essencials: ler. Reunió en sistema simetric 
de les directrius fonamentals de Marx i Engels sobre 
les revolucions nacionals i colonials en l'epoca impe
rialista. 2on. Vinculació de la qüestió nacional i co
lonial a la qüestió de l'enderrocament de l'imperia• 
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lisme. 3er. Afirmació que la qüestió nacional i co
lonial és una part integrant de la revolució proletaria 
internacional. 

Que Iluny estem, companys, del reaccionarisme so
cialdemocra ta! 

STALIN I EL PROBLEMA NACIONAL I COLONIAL 

La teoría revolucionaria de Lenin sobre la qüestió 
nacional i colonial havia d'ésser desenvolupada i apli
cada pel company Stalin. 

Quatre factors nous i substantius han enriquit la 
teoria sobre la qüestió nacional i colonial: 

ler. Unió de la qüestió nacional amb la colonial. 
La qüestió nacional i colonial passa a ésser no una 
qüestió específica de política interna d'un estat par
ticular, sinó un problema mundial d'emancipació deis 
pobles oprimits, deis pobles dependents i colonials, 
del jou de l'imperialisme. La unió de la qüestió na
cional amb la colonial, la defineix així el company 
Stalin: «L'abolició de l'opressió nacional a Europa és 
inconcebible sense l'emancipació deis pobles colo
nials d'Asia i A.frica de l'opressió de l'imperialisme; 
aquella esta lligada organicament a aquesta». 

2on. Formulació categorica del dret de les na
cions no sobiranes i de les colonies a la separació 
política, a !'existencia com Estats independents. 

3er. La qüestió nacional i colonial i la del poder 
capitalista, de l'enderrocament del capitalisme i de 
la dictadura del proletariat, són connexes. Desenvolu
pan t aquest punt capital escriu el company Stalin: 
«La guerra imperialista ha demostrat, i l'experiencia 
revolucionaria dels anys recents ha confirmat altra 
vegada: ter. Que els problemes nacionals i colonials 
són inseparables del problema de l'emancipació del 
domini del capital. 2on. Que l'imperialisme (forma 
superior del capitalisme) no pot existir sense l'escla
vització política i economica de les nacions no sobi
ranes i de les colonies. 3er. Que les nacions no so
biranes i les colonies no poden ésser emancipades 
sense l'enderrocament del domini capitalista. 4rt. Que 
la victoria del proletariat no pot ésser duradora, a 
no ésser que les nacions no sobiranes i les colonies 
siguin emancipades del domini capitalista. 

4rt. Real igualació, no simplement jurídica, de 
les nacions. Ajut i estímul a les nacions endarrerides 
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per a aixecar-les al nivell cultural i economic de les 
més avan9ades. Considerar aquesta igualació, ajut i 
estímul, corn un dels requisits previs per a la coope
ració fraternal entre les masses treballadores de les 
diverses nacions. Aplicació practica de la teoria. 

El vaior extraordinari de la teoria Leninista-Stali
nista sobre la qüestió nacional i colonial, és que ha 
passat del domini de l'especulació al de la practica 
triomfant. La teoría Leninista-Stalinista ha estat apli
cada íntegrament a la Unió Sovietica. 

En la «Declaració deis Drets deis Pobles de Rús
sia» publicada el 15 de novembre del ~917, r~dactada 
pel company St~lin, aleshores Comissari del poble 
per a les Nacionalitats, s'exposen els següents prin
cipis fonamentals: ler. La igualtat i la sobirania dels 
pobles de Rússia. 2on. El dret deis pobles de Rússia 
a la lliure aufodeterminació fins a 1~ separació i a 
l'establiment d'estats independents. 3er. Abolic¡ó de 
tots els diversos privilegis i restriccions naciop.als i 
nacional-religioses. 4rt. Lliure desenvolupament de 
les minories nacionals i . deis grups etnics que habi
ten en el territori de Rússia . 

. L'aplicació estricta deis principis constitucionals 
fou una de les grans preocupacions del proletariat 
victoriós. Així podem veure que en la resolució del 
X Congrés del Partit, data del 10 de mar~ del 1921, 
es fixen les següents tasques: « •.. ajudar a les mas
ses treballadores dels pobles que no són de la Gran 
Rússia, a igualar-se a la Rússia Central, la qual mar
xa al cap d'ells, i ajudar-los: a) a desenvolupar i con
solidar llur propi sistema estatal sovietic en formes 
compatibles amb el caracter nacional d'aquests po
bles: b) a organitzar llurs propis tribunals, cossos 
administratius, organismes economics i governamen
tals, sorgits de la població autoctona familiaritzada 
a1nb els costums i la psicología de la població local, 
i que usen en el seu funcionament !'idioma nadiu; 
i e) a desenvolupar en llur propi idioma la premsa, 
les escoles, els teatres, els clubs i institucions cultu
rals i educacionals en general». 

Realitzada !'experiencia en els anys més difícils 
i ombrívols de la Revolució d'Octubre, quan pel fet 
mateix de la guerra civil i de la intervenció estran
gera, la gran quantitat de pobles, de grups etnics, de 
nacionalitats aplegades a la Unió Sovietica estaven 
isolats entre ells i sovint combatent entre ells per la 
imposició deis generals blancs, anglesos o francesos, 
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sorgeix amb una for~a sorprenent la justesa genial 
de la teor ia leninista-stalinista de la qüestió nacional 
i colonial. Formulada amb claredat exemplar i apli
cada de manera conseqüent la teoría nacional i colo
nial de Lenin i Stalin, fou l'aglutinant més solid deis 
pobles i nacions, de la immensa Unió Sovie tica.. I la 
confirn1ació esplendorosa d'aquest fet la tenin1 en 
que en el període de construcció triomfant del so
cialisme, la teoría leninista-stalinista ha estat incor
porada íntegra a la Constitució aprovada l'any 1936. 
L'article 13 de la Constitució diu: «La Unió d e Re
públiques Socialistes Sovietiques és un Estat federa
tiu constittüt sobre la base de la unió voluntaria de 
Repúbliques Socialistes Sovietiques iguals en drets». 
Vegeu l'article 17: «Cada República federada conser
va el dret a separar-se lliurement de la U.R.S.S.» I, 
finalment reflexionem l'article 123·, suprema definició 
de una unió fraternal i igual deis pobles sovietics: «La 
igualtat de drets deis ciutadans de la U.R.S.S., sense 
distinció ·de nacionalitat ni de ra~a, en tots els domi
nis de la vida economica, de l'Estat, cultural, social i 
política, és una llei immutable. Tota restricció direc
ta o indirecta deis drets o; inversament, l'establiment 
de privilegis, directes o indirectes; per als ciutadans 
per raó de la ra~ o de la nacionalitat a la qual per
tanyin, el mateix que tota predica d'exclusivisme 
racial o nacional, o d'ocli i menyspreu racial o nacio
nal, són castigades per la llei.» 

LES CONSEQÜENCIES D'UNA TEORIA JUSTA APLICADA CONSE· 
OÜENTMENT 

La teoría nacional i colonial de Lenin i Stalin no 
fou aplicada sense dificultats. Calgué vencer la resis
tencia acarnissada del trotsquisme, enemic sistema
tic de tot allo que pel seu valor substantiu havia de 
consolidar la Revolució d'Octubre. Així no cal estra
nyar-nos de la duresa amb que el company Stalin 
planteja el problema en el XII Congrés del Partit. 
Heus ací les seves paraules, les quals ens podem apli
car per saber el que podrem ésser en l'esdevenidor i el 
perque de les moltes derrotes que hem sofert en el 
passat: «O bé dintre de la Unió Sovietica, trobem 
una solució correcta per al p roblema nacional, d'a
plicació practica, i establirei;n veritables r elacions 
fratemals i veritable coHaboració entre els pobles 
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-i en aquest cas tot I'Orient veura que la nostra Fe
deració és la bandera del seu alliberament, una avant
guarda els passos de la qual ha de seguir- i aixo sera 
e~ principi de l'esfondrament de l'imperialisme mun
dial; o nosaltres, la Federació i el seu conjunt, co
n1etem un error, minero la confian~ deis pobles anti
gament oprimits cap al proletariat de Rússia, i pri
vem la Unió de Repúbliques d'aquest poder d 'atr ac
ció que posseeix als ulls de l'Orient- i en tal cas 
guanyara l'imperialisme i perdrem nosaltres. » 

En el període de la guerra civil i deis interven
cionistes l'aplicació conseqüent de la teoria nacional 
i colonial, tingué una importancia capital. «Els obrers 
russos -comprova el company Stalin- no haurien 
pogut derrotar a Kolxak, a Denikin i a Wrangel si 
no haguessin gaudit de la simpatía i la confian~ de 
les masses oprimides de les regions frontereres de 
l'antiga Rússia. No hem d'oblidar que el camp d'ac
ció d'aquests generals facciosos restava limitat a 
l'area de les regions frontereres habitada principal
ment per nacionalitats no russes, i que aquestes no 
podien sinó odiar els Kolxak, Denikin i Wrangel per 
la seva política imperialista i de russifi.cació. L'En
tente, intervenint i recolzant aquests generals, po
dia confiar solament amb els elements que en les 
regions frontereres eren els agents de la russificació. 
I aixo encenia l'odi de les regions frontereres cap 
als generals sediciosos i augmentava la simpatia d'a
questa població del govern Sovietic. Aquesta circums
tancia explica la f eblesa de la reraguarda deis Kol
xak, Denikin i Wrangel i, per tant, la de llurs fronts, 
motiu que a la llarga fou la causa de llur derróta. 

La victoria culminant d~ la política nacional de 
Lenin i Stalin ha estat la Constitució stalinista apro
vada pel Congrés Extraordinari dels Soviets de la 
U.R.S.S. Per que fou possible aquesta victoria es
plendorosa? El company Stalin ens ho explica: «La 
mateixa absencia de cla.sses explotadores, les quals 
són les principals organitzadores deis xocs entre les 
nacions; l'absencia de l'explotació que conreua la 
malfian~a mútua i emmetzina les passions naciona
listes; el fet que el Poder es trobi en mans de la 
classe obrera, la qual és enemiga de tota esclavitud 
i fidel campiona de la idea de l'internacionalisme; la 
realització efectiva de l'ajut comú entre els pobles 
en totes les esferes de la vida economica i social; i, 
per últim, el floreixement de la cultura nacional deis 
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pobles de la U.R.S.S., la qual és nacional en la seva 
forma i socialista en el seu contingut. Tots aquests 
factors i altres de semblants han canviat profunda
ment la fesomia deis pobles de la U.R.S.S.; llur sen
timent de mútua malfianga ha desaparegut, s'ha de
senvolupat entre ells el sentiment de mútua amistat 
i així s'ha establert una cooperació veritablement 
fraternal entre els pobles en el si de l'Estat federal 
unit. Com a resultat d'aixo, tenim ara un Estat so
cialista multinacional perfectament constituit, el qual 
ha sortit triomfant de totes les proves i la solidesa 
del qual pot envejar tot Estat nacional en qualsevol 
part del món. » 

La comprensió de la teoria leninista-stalinista del 
problema nacional i la seva aplicació conseqüent, 
sense timidesa ni hipocresía, se'ns planteja avui 
amb la maxima for~a. La no comprensió del pro
blema nacional pels líders de la República del 31 i 
del 16 de Febrer, i, en el curs de la nostra guerra, per 
part deis polítics que tingueren les majors facultats 
i responsabilitats, ha estat un deis factor.s principals 
de la victoria deis Lerroux-Gil Robles, l'any 34, i deis 
Franco l'any 39. Aquesta incomprensió, pero, no fou 
casQal. La burgesia no és capa~ de resoldre els pro
blemes nacionals. Contrariament, la seva tendencia 
natural consisteix a emmetzinar-los per a consoli
dar i perllongar els seus privilegis, el seu domini polí
tic. La socialdemocracia no compren ni pot compren
dre, ni molt menys, resoldre, els problemes nacio
nals. Contrariamnt, la socialdemocracia ha deformat 
els problemes nacionals, els ha presentat a la classe 
obrera com un problema de reacció i no de revolu
ció, pera millor servir els interessos deis seus amos 
imperialistes. La impossibilitat que la burgesia i la 
socialdemocracia puguin resoldre els problemes na
cionals, és una de les més útils, importants i alli~ 
nadores conclusions de la teoria leninista-stalinista 
del problema nacíonal. Oi més, quan aquesta conclu
sió I'hem experimentada nosaltres en la propia sang, 
en la profunda amargor d'una derrota evitable. 

CATALUNYA ÉS UNA NACIÓ 

Cal escatir ara, companys, si la teoria leninista
stalinista sobre la qüestió nacional, pot ésser aplica
da o no a Catalunya. 
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Que és una nació? Vet ací la definició del com
pany Stalin, la més complerta que mai haguem llegit. 
« Una nació és una comunitat historicament desenvo
lupada, estable, de llenguatge, de territori, de vida 
economica, de formació psicologica, manifestada en 
tma comunitat de cultura». Reuneix Catalunya aques
tes qualitats? Evidentment, sí. Soro una comunitat 
que s'ha desenvolupat a llarg dels segles, malgrat 
l'opressió imperialista. Som una comunitat estable, 
per quant hem ven~ut els esfor~os centenaris d 'assi
milació violenta fets pels imperialistes. Som una co
munitat de llenguatge propi, de territori comú i unit, 
de vida economica ben caracteritzada, de formació 
psicologica forjada pels segles d'opressió i per l'anhel 
inexhaurible de llibertat. Som una comunitat amb 
manifest-acions culturals propies, en la llengua nos
tra quan ha estat possible -u.ns quants anys en més 
de 200 anys que s'han escolat des del decret de Nova 
Planta- i en la llengua estrangera imposada. 

Catalunya és, dones, una nació. Pero, Catalunya, 
companys, no és una «comunitat de destí». El princi
pi de Lenin, «dintre de cada nació moderna hi ha 
dues nacions», escau plenament a Catalunya, com a 
qualsevQI altre nacionalitat. 

Cal, companys, que .meditem i que assimilem 
aquest principi de Lenin. La incomprensió del prin
cipi de Lenin · obre la porta a totes les desviacions 
nacionalistes petit burgeses, ens conduiria a un car
reró on mai no ha trobat ni trobaria solució el nostre 
problema nacion(ill. En cada nació hi ha dues classes 
antagoniques, inconciliables: la burgesia i el pro
letariat, els explotadors i els explotats. Hi ha, per 
tant, dues nacions antagoniques, inconciliables. La 
burgesia es val i es valdra del problema nacional per 
a resoldre els seus afers de classe, Ilesta sempre a 
aliar-se amb la burgesia imperialista en el moment 
precís en que consideri satisfeta la seva ambició de 
classe o que vegi en perill els seus interessos de classe 
pel desenvolupament i ofensiva del moviment obrer. 
El proletariat vol resoldre i resoldra definitivament 
el problema nacional, car no ignora que d'esdevenir 
opressor d'altres pobles tornarla a ésser altra vegada 
oprimit. La burgesia i el proletariat poden i han de, 
en un moment donat i per a una qüestió concreta na
cional, entendre's, lluitar junts contra un enemic pro
visionalment comú. «Seríem revolucionaris molt in
feli~os -ha dit Lenin- si, en la gran lluita d'allibe-
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rament del proletariat pel socialisme, no sabéssim 
com treure avantatges de cada moviment popular 
contra cada cas particular d'opressió imperialista, 
per a intensificar i estendre la crisi». Pero la bur
gesia i el proletariat no s'han, no es poden confondre, 
mai. Llur destí no és comú. El destí de la burgesia 
és desapareixer. El destí del proletariat és esdevenir
ho tot per a construir un món socialista, d'igualtat, 
de llibertat, de veritable fraternitat entre tots els 
homes i tots els pobles. La tesi ·socialdemocrata del 
«destí comú», de la «comunitat nacional» subordina 
necessariament els interessos de classe a les deman
des nacionals, indueix als treballadors a la coHabo
ració i a la pau entre les classes, a la negació de la 
lluita de classes, condueix en· el seu desenvolupament 
logic a la teoria racista reaccionaria, al feixisme. 

Catalunya és una nació. Pero Catalunya no pot 
isolar-se. La tesi que Catalunya pot resoldre el seu 
problema nacional com un cas particular, desente
nent-se i fins en oposició al problema general de l'im
perialisme i de la lluita del proletariat, és reacciona
ria. Per aquest camí es va a l'exageració negativa de 
les peculiaritats nacionals, · a un nacionalisme local 
eix.orc. Per aquest camí es marxa no vers l'allibera
ment social i nacional, sinó a una major opressió i 
vexació! De la mateixa manera que els treballadors 
del país opressor cauen en la desviació colonitzado
ra, xovinista, així que no comprenen o no tenen en 
compte suficientment les peculiaritats d'estratifica
ció .de les classes, la cult_ura, la vida diaria, el passat 
historie i la psicologia peculiar d'un poble sotmes, el 
mateix els treballadors del país oprimit cauen en la 
desviació xovinista localista, ,particularista, de con
fondre els seus peculiars interessos amb els «interes
sos· nacionals en general», .de concedir més atenció i 
esfor~ als problemes accidentals que als propis in
teressos fonamentals de classe, així que obliden o no 
comprenen el problema general de l'imperialisme i 
de la lluita de classes del proletariat. 

Catalunya és una nació. Cal, pero, que Catalunya 
esdevingui una nació de fet i de dret, una Catalunya 
reconeguda. Com assolir-ho, companys? Tot resumint, 
dues línies estan en presencia, entre dues línies han 
d'escollir els catalans de Catalunya i els catalans de 
l'emigració: la línia imperialista, la línia revolucio
naria. Cal anali tzar i prendre partit. 
( ... ) 
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LA LÍNIA REVOLUCIONARIA 

La nostra llibertat sera fruit de la Hu.ita revolucio
naria del poble catala, deis pobles hispanics, contra 
l 'enemic comú: el franquisme, de la nostra lluita 
menada en íntima solidaritat amb els pobles i la clas
se obrera internacional, amb la U.R.S.S. i la Interna
cional Comunista, contra la guerra imperialista, per 
la pau entre els homes i els pobles. Catalunya sera 
lliure socialment i nacional, al~ant la sagrada ban
dera de l'internacionalisme proletari! 

El ca.mí de l'alliberament de Catalunya no passa 
per les cancelleries imperialistes, passa per Catalu
nya, pels camps de concentració de Fran~a, per les 
te1Tes americanes que han acollit nuclis petits o grans 
de combatents catalans i espanyols. 

No és el camí deis diplomatics de seca. Es el canú 
deis lluitadors. No és el camí deis pidolaires. Es el 
camí deis que a Catalunya i fora de Catalunya no han 
deixat d'ésser combatents. 

Cal que organitzem aquesta lluita. Cal que forgem 
amb decisió les eines amb les quals hem de fer la 
lluita i assolir la victoria. Aquestes eines són: unitat 
deis pobles hispanics, unitat obrera, Front Popular. 

UNITAT DE CATALUNYA AMB ELS POBLES HISPANICS 

Hem vist que en la teoria leninista-stalinista sobre 
la qüestió nacional, el principi fonamental és el de 
l'autodeterminació. Desenvolupant aquest principi ha 
escrit el company Stalin: «El dret a l'autodetermi
nació significa que només la nació mateixa té el dret 
de determinar el seu destí, que ningú no té el dret 
d'intervenir per la violencia en la vida de la nació, 
d'anihilar les seves escoles i altres institucions, de vio
lar els seus usatges, de reprimir el seu llenguatge, de 
restringir els seus drets.. . Una nació pot arranjar la 
seva vida d'acord amb la seva propia voluntat. Té 
el dret d'arranjar la seva vida sobre la base de l'au
tonomia. Té el dret d'entrar en relacions federals 
amb altres nacions. Té el dret a la completa separa
ció. Les nacions són sobiranes i totes les nacions són 
iguals». 

El dret a la separació, pero, no vol pas dir que la 
nació té l'obligació de separar-se. L'exercici del dret 
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a la separació esta lligat a les condicions objectives 
d'una situació donada i a !'absoluta prioritat del dret 
de la classe obrera a la dictadura del proletari~t. 

En el moment present el problema que se'ns plan
teja no és el de separar o no Catalunya d'Espanya, 
sinó el de crear les condicions que assegurin a Cata
lunya de manera indubtable l'exercici ple i lliure del 
dret a l'autodeterminació i el respecte absolut a l'ex
pressió de la seva voluntat sobirana. 

La primera condició és esbandir Franco. 
La segona condició és instaurar un regim, en subs

ti tució del franquisme esbandit, que sigui per Cata
lunya una garantia indiscutible. 

Ens podem plantejar el problema d'una Catalunya 
ai1lada a la península i en el món, esbandint Franco 
pel seu sol esfor{;? No. 

Ens podem plantejar el problema d'una Catalunya 
prou forta pera esbandir Franco de casa nostra, sen
se que Franco deixés d'ésser el dictador d'Espanya? 
No. 

Ens podem plantejar el problema que una monar
quia restaurada garantitzaria a Catalunya el dret a 
l 'autodeterminació? L'experiencia historica ens diu 
que no. 

Ens podem plantejar el problema que en una Eu
ropa colonitzada per Hitler o Mussolini, Catalunya 
recobraria la seva personalitat? Per absurd, no. 

Ens podem plantejar el problema que una restau
ració de la República del 31, resoldria la qüestió? No. 
L'experiencia ja l'hem feta i no hem de valer repetir
la. Sota la República del 31 Ca:ta.Iunya no va poder 
exercir el dret a l'autodeterminació. L'Estatut no va 
ésser l'expressió de la voluntat catalana, sinó del pre
cari bon voler de les Corts Constituents espanyoles. 

Ens podem plantejar el problema que Catalunya 
pel seu sol esfor~ pot derrotar Franco a Catalunya i 
Espanya i imposar a Euzkadi, Galícia i Espanya el 
regim polític que asseguri el seus drets a l'autodeter
n1inació? No. 

Aleshores, davant Catalunya, no hi ha més que 
un camí: lligar-se estretament amb tot els pobles 
hispanics pera enderrocar Franco i proclamar, junts, 
una República Popular dirigida per la classe obrera. 

L'experiencia historica ens demostra que una Re
pública dirigida per la burgesia, no resol els proble .. 
mes nacionals. L'experiencia ~e la nostra guerra ens 
demostra que la burgesia del país opressor. suprime~ 
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les febles concessions fetes, així que veu en elles un 
perill pels seus interesos de classe. L'experiencia de 
la nostra guerra ens demostra que la burgesia cata
lana, la gran i la mitjana amb els líders dels partits 
nacionalistes petit burgesos, es passen en massa a 
l'enemic abans d'admetre una Catalunya lliure nacio
nalmente i social. 

Només la Unió Sovietica ha resolt de manera <;le
finitiva i satisfactoria els problemes nacionals. Els 
ha resolt perque a la Unió Sovietica el poder per
tany a la classe obrera. De totes les .classes que com
posen .!'actual societat capitalista, només la classe 
obrera no ha estat, no és, ni pot ésser, imperialista 
car comprén i practica i'internacionalisme proletari. 

Per tant, companys, el can1í a seguir per Catalu
nya no ofereix dubtes. Unicament la República Popu
tar d'Espanya dirigida per la classe obrera perme
tra a Catalunya el ple i lliure exercici del seu dret a 
l'autodeterminació. Unicament la República Popular 
d'Espanya dirigida per la classe obrera, garantitzara 
a Catalunya el respecte estricte i absolut a l'expres
sió de la seva voluntat sobirana. 

I aquesta República Popular dirigida per la classe 
obrera, només la podra conquerir Catalunya lluitant 
en fraternal unió amb els altres pobles hispanics. 

UNITAT OBRERA · 

La classe obrera és el factor decisiu en la · Hui ta 
per la reconquesta de Catalunya, i la proclamació 
d'una República Popular dirigida per ella mateixa. 
Si la classe obrera -no va a la lluita ·presentant un 
front únic a l'enemic, no podra reaTitzar la seva alta 
missió historica. Si la clase obrera, unida sota la re
pressió, no es manté unida una vegada proclamada 
la República Popular, trossejara amb les seves mans 
la República i repetira amargues experiencies ja vis
cudes. 

Unitat política, unitat sindical. Un partit únic del 
proletaria t. Una central sindical · única. A Catalunya 
hem realitzat ja amb exit positiu la unitat política del 
proletariat. La creació del P.S.U.C. ha estat el fet 
més transcendental de la historia catalana. Pero, a 
C~talunya, no poguerem realitzar la unitat sindical, 
crear la Central Sindical única. Marxavem per aquest 

, 
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camí, i amb exceHents perspectives, en el darrer pe
ríode de la guerra. 

Ara, el proletariat catala, que ha donat al món 
l'exemple fecund i únic de la seva ferma unitat polí4 

tica, esta obligat a completar aquesta tasca gloriosa 
d'avantguarda, fent la unitat sindical. Ni U.G.T., ni 
C.N.T. Una Central Sindical única. 
( ... ) 

FRONT POPULAR 

Com ha d'ésser el Front Popular? Amb qui podem 
i hem de fer el Front Popular, en la nova situació que 
ens planteja la política internacional i la reconquesta 
del nostre país? El Front Popular d'avui no pot ésser 
una copia del d'ahir. El Front Popular antic complí 
ja la seva missió historica. Fou en tot aquell periode 
un preciós instrument de lluita. La seva repetició 
actual seria contraproduent, un error incomprensible. 
(. .. ) 

El Front Popular, companys, ha de correspondre 
a l'etapa actual de la historia de Catalunya. La ban
dera nacional catalana ha passat a mans del prole
tariat, a mans del P.S.U.C. En comen~ar la nostra 
guerra, va acabar el període historie deis partits na
cionalistes petit burgesos en la Iluita pel recobra
ment nacional i social de Catalunya, com va acabar 
el període de la gran i mitjana burgesia el 13 de se
tembre de 1923. Els partits nacionalistes petit bur
gesos varen Ilen~ar al carrer, al llot que trepitjaven 
la F.A.I. i els trotsquistes, la bandera nacional. Aques
ta bandera va recollir-la el P.S.U.C., la va recollir el 
proletariat catala i ara segueix essent seva i amb ella, 
ben alta, conquerira la victoria definitiva. Els partits 
nacionalistes petit burgesos no comprengueren ni es
timaren la Catalunya que s'anava forjant davant dels 
seus ulls, entre sang i llagrimes. I quan comen~aren 
a comprendre-la i a desesperar de refornar•la a <{Can 
Prosa», varen trair-la. Els residus dels partits nacio
nalistes petit burgesos, a l 'emigració, impotents per 
a deturar la Catalunya nova, la Catalunya deis ca
talans que treballen i lluiten, es conxorxen amb els 
imperialistes i amb les «dretes de major volum», per 
a ofegar-la cometent una segona i més baixa traició. 
Hem arribat, companys, a la tercera i definitiva etapa 
del moviment nacional catala. La primera fou de la 
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gran burgesia. La segona fou de la petita burgesia, re
presentada en el cim per Macia i Companys. La ter
cera és la del proletariat, és la nostra, !'etapa del 
P.S.U.C. Com podríem deixar-nos prendre la ban
dera? 
( ... ) 

---



11. El problema de les nacionalitats 
a Espanya 

Text d'una conferencia donada per loan Comorera 
als 1nilitants del Partido Comunista de España, el 26 
de mar~ del 1942, a l'estatge de l'Agrupació d'Amics 
de Catalunya, Mexic. Hi ha estat omesa la part in
troductoria perque, referida a qüestions doctrinals, 
coincideix essencialment amb la part corresponent 
del text anterior. 

( ... ) 

ELS PROBLEMES NACIONALS D'ESPANYA 

La breu analisi que acabem de fer de la teoria le
ninista-s talinista sobre el problema nacional i colo
nial, no pot ésser motiu d'especulacions teoriques per 
part nostra. ENS CORRESPÓN LA SEV A APLICA CIÓ EN EL 
CAS D'ESPANYA. 

Per a comprendre exactament i d'una manera defi
nitiva el per que hem d'aplicar nosaltres la teoria le
ninista-stalinista sobre el problema nacional i colo
nial, hem de contestar abans una pregunta: És una 
nació Espanya? 

Stalin diu que la nació «és una comunitat estable, 
historicament formada, d'idioma, de territori, de vida 
economica i de psicologia manifestada en una comu
nitat de cultura». I afegeix: «és necessari remarcar 
que cap dels trets distintius indicats, pres a:illada
ment, no és suficient per a definir la nació. Encara 
més: n'hi ha prou amb que falti un sol d'aquests 
trets distintius, perque la nació deixi d 'ésser una 
nació>>. 

L'antic Imperi austro-hongares fou una comunitat 
estable, historicament formada, pero no fou mai una 
nació; fou un estat imperialista multinacional. Angla-
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terra, Estats Units i Irlanda parlen la mateixa llen
gua, pero són tres nacions ben diferenciades. Espa
nya i les repúbliques de l' America llatina parlen el 
mateix idioma, pero no constitueixen una sola nació. 
La Unió Sovietica és una comunitat estable, histori
cament formada, amb un territori comú, una matei
xa economia, pero no és una nació; és un Estat socia
lista multinacional. 

Es pan ya, és una nació? 
Existeixen a Espanya quatre idiomes, quatre eco

nomies, quatre cultures que es manifesten en psico
Iogies nacionals ben diferenciades i expressades en 
una comunitat de cultura, quatre «caracters nacio
nals», com també s'acostuma a dir, quatre nacions: 
la castellana o espanyola, la catalana, la basca i la 
gaJiega. 

Cada una d'elles reuneix els trets característics 
que en el seu conjunt, no pas ailladament, defineixen 
uoa nació? 

Catalunya, Euzkadi i Galícia són nacions, perque 
ten en un idioma propi, un terri tori comú, una econo
mia peculiar, una psicología ben caracteritzada que 
es manifesta en una comunitat de cultura, perque 
són comunitats estables, histoticament formades. 

Hi ha un idioma base, d'origen obscur, més antic 
que el grec, el Batí i l'arab, els quals han creat en 
major o menor mesura en barrejar-se i superar els 
vells i perduts idiomes autoctons, el castella, el cata-
la i el gallee. Existeixen els idiomes catala i gallee, 
de més puresa greco-Ilatina que el castella, per haver 
estat de menys durada i intensitat l'ocupació i la in
fluencia arab en els seus territoris respectius. I tenen 
una vida secular i es formaren en un període historie ' 
durant el qual l'expansió castellana havia de tardar 
uns quants segles a produir-se, fins a l'extrem que 
s 'escrigueren en ca tala les primeres poesies i noveHes, 
els primers reculls d'usos i costums, és a dir, de les 
lleis del món mediterrani, en el cicle de formació i ús 
de les llengues vulgars. 

Hi ha les economies catalana, gallega i basca, una 
vida economica propia, formada historicament, a ca
da una d'aquestes nacionalitats. El minifundi gallee 
en oposició al latifundisme castella, les normes con
tractuals agraries per a l 'explotació dels petits lots 
en oposició als salaris camperols en el conjunt cas
tella així com les gabeHes propies, !'origen de les 
qua]; el trobem en la seva antiga existencia indepen• 

I 
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dent, la n1ateixa industrialització dels productes de 
la mar en contrast amb la vida a esquena de la mar 
portada a Castella: són els trets característics de la 
vida económica gallega. La petita propietat, el nucli 
fonamental del camp base, anomenat «caserío», les 
normes contractuals, l'origen de les quals prové de 
111olt lluny, la supervivencia de l'economia coHectiva 
espec~alment en ~Is grups pesquers o cofradies, el~ 
usos 1 cost~s v1gents encara en els seus municipis 
la ·personahtat deis quals és tan peculiar i que arren
ca del treball i l'explotació coHectius de les riqueses 
comunals dels temps antics, la creació de la indús
tria pesada i el volum i el poder del seu capital fi
nancer: són- els trets característics de l' economia 
basca. La liquidació del feudalisme per la pagesia 
catalana com a conseqüencia de les llargues i sag
nants guerres deis remences, que dona origen a un 
r egim agrari peculiar, sense latifundis, amb exten
ses zones de petita propietat i normes contractuals 
molt variades i complexes per a l'explotació de pe
tites unitats agrícoles i en els extrems de la qual 
tenim els contractes de masoveria i de rabassa marta, 
la rapida i general aplicació al camp de la tecnica 
agro-pecuaria moderna, la capacitat del pages per 
assimilar i practicar la tecnica del comer~ interna
cional, l'organització cooperativa.pera la compra en 
comú de fertilitzants i utillatge i pera la venda man
comunada dels productes de la terra, l'alt nivell de 
vida aconseguit per un perseverant esperit combatiu 
i revolucionari, a través de les seves lluites contra els 
parasits propietaris, rebeHia heretada de generació 
en generació; la creació per l'esfor9 perseverant de 
molts segles de la més poderosa indústria lleugera 
de la península i d'un capital financer puixant per bé 
que menys auda9 que el base, la supervivencia de 
les antigues practiques mercantils i tradicionals en 
tot el seu territori: són els trets característics de la 
vida economica catalana. Pera nosaltres, companys, 
no pot ésser un fet casual el que els nuclis més forts 
del proletariat peninsular radiquin, precisament, a 
Catalunya i Euzkadi. 

Existeixen les cultures catalana, basca, i gallega. 
Les se ves canc;ons i les seves danses, l 'origen de les 
quals es confon amb els primers vestigis de civilitza
ció i d'historia oral i escrita, las seva poesía, la seva 
literatura, la seva música, la seva filosofia, les seves 
predileccions científiques, la seva manera de fer i de 

3 
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r e?c~ionar _d':1vant de cada problema, la seva propia 
m1sJ1ca rehg1osa saturada de sensualisme paga, es
pec~alment a Catalunya, i de duresa combativa a Euz
kad1, ho demostren més que suficientment. Les ma
tei~es llacunes que podríem trobar en la seva cultu
ra 1 en la mesura que són conseqüencia de la política 
assimilista de la nació opressora, contribueixen a 
justificar l'afirmació. De les tres nacionalitats, Cata
lunya és la qui ha adquirit una major personalitat 
puix que des dels primers llibres en catala escrits en 
el període d'estructuració de les llengues vulgars fins 
avui, trobem en un volum major o menor, totes les 
materies que hagin pogut interessar el pensament 
huma. Catalunya té els seus classics medievals, i el 
seu vaJor hauria estat infinitament superior si el seu 
cicle de producció no hagués estat trencat per la 
Jiu.ita assimilista de la nació opressora, si la nacio
nalitat hagués continuat sense noses la seva expan
sió interior, la seva línia de florida progressiva. El 
cicle deis classics tancat per les guerres contra la 
nacionalitat catalana, ha estat obert una altra vega
da tan aviat com s'ha refet i ressorgit la personalitat 
nacional. I l'aportació catalana a la cultura espanyola 
no és, per descomptat, menyspreable. 

No hi ha dubte que a Catalunya, Euzkadi i Galícia 
hi ha una psicología catalana, basca i gallega, un 
«caracter nacional». Les reaccions d'un catala, un 
base i un gallee davant de cada fet i de cada proble
ma no són iguals entre ells i en relació amb les d'un 
castella. L'enfocament de les qüestions, el seu plan
tejament, la seva solució, són peculiars, encara que 
per camins distints arribin a conclusions semblants. 
Els seus metodes de treball i de lluita, de conviven
cia social i de coexistencia, l' ordre de les seves pre
ferencies i preocupacions, la seva capacitat sentimen
tal, el seu individualisme més o menys obstaculitza
dor d'idees i construccions coHectives, la seva recep
tivitat pel que fa a les teories universales i d'assimi
lar allo que és gran i general, són diferents. Tot aixo 
ha forjat una psicologia manifestada en una comuni
tat de cultura. A Catalunya, Euzkadi i Galícia es pro
dueixen els signes més característics d'aquesta psi
cología o caracter nacional. El nascut en una nació 
opressora que no hagi estat reeducat en els principis 
de l'internacionalisn1e proletari se sent bé a qualse
vol lloc; té una psicologia manifestada en una comu
nitat o cultura manefla, dominadora. El nascut en 
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una nació oprimida, fins a casa seva, se sent davant 
del foraster i, sobre tot, davant !'home del país opres
sor, recelós, desconfiat; esta a la defensiva, com si es 
preguntés per quina banda Ii vindra un mal cop. 
¿ Com podríem negar que a Catalunya, t;t, Euzkadi i 
a Galícia existeix aquesta psicologia defensiva, que es 
produeixen les reaccions defensives que de vegades 
fan que aquests pobles extremin llurs diferencies, 
el seu aillament, el seu localisme, reaccions logiques 
en qui durant segles ha combatut per tal de no ésser 
assimilat, per tal de seguir éssent el que és? ¿Com 
no podríem veure un origen comú, una causa comuna 
en el recel, en la desconfian~a, sovint en l'animositat 
del gallee contra el «castella», del base contra el «ma
queto», del catala contra el «murcia», tres qualifica
tius que es refereixen a la matei-xa nació opressora? 
¿No sabem, a més, per experiencia historica, que 
dins les nacionalitats oprimirles es desenvolupa pa
raHelament al seu ressorgiment nacional el xovinisme 
local, xovinisme provocat pels excessos imperialistes 
i per la tactica dels capitalistes nacionals que en 
aquesta divisió, en aquest odi, troben un deis seus 
millors recolzaments per a fer créixer el seu poder 
i la seva riq uesa, el seu do mini polí tic? 

Catalunya, Euzkadi i Galícia són comunitats es
tables, historicament formades. 

Espanya, la península iberica, per la seva situa
ció geografica, pel seu clima i per la seva riquesa ha 
estat un focus irresistible d'atracció durant tot el 
cicle historie de les migracions. Els seus primitius 
pobladors foren inundats pels primers emigrants i 
els nous tipus humans formats per la barreja de 
races diverses, foren a llur tom inundats per noves 
emigracions i així successivament, fins que el cicle 
fou tancat ambla invasió deis arabs. Perla seva con
figuració geografica, que converteix la nostra penín
sula en un conjunt de compartiments tancats, oberts 
entre ells i intercomunicables en la nostra edat 
contemporania amb l'adveniment del capitalisme 
i la seva tecnica altament desenrot!lada, Espanya 
va anar formant-se, no pas d'una manera uniforme, 
sinó diversa. Els nuclis característics prenacionals 
es desenvoluparen cada un d'ells per la seva banda, 
modelant en segles de lluites propies i d'aillaments, 
d'usos i costums, de Ileis i de poders sobirans, la seva 
fesomia, els trets fonan1entals que havien de deter
minar la seva nacionalitat així que, amb el regim ca-
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pi talista, la nació esdevingué una realitat historica, 
tal com ho veiem i concebim avui. Aquest procés de 
formació deis diversos nuclis prenacionals va pro
duir-se a la península d'una manera normal, logica, 
des de la caiguda de l'lmperi de Roma fins el mo
ment funest en que Espanya caigué en mans de mo
narques estrangers. Els Reis Catolics no realitzaren 
en casar-se la unitat espanyola, l'Espanya indivisible 
i una, sinó la unitat dinastica, la fusió de les monar
quies més poderoses de la península: la castellana 
i la catalana-aragonesa. Els Reis Catolics considera
ren missió historica seva acabar la reconquesta del 
territori que encara ocupaven els arabs. No es van 
propasar la lluita per a suprimir amb els furs, les , 
llibertats, els idiomes i les característiques nacionals 
de Catalunya amb les Balears i Valencia, d'Aragó; de 
Nabarra i Euzkadi, de Castella i de Galícia. Amb la 
la unitat familiar monarquica va acabar-se la gloriosa 
Confederació Catalana-Aragonesa, pero Catalunya i 
Aragó, sense el lligam d'una mateixa monarquía, con
tinuaren essent el que foren. La historia logica i fe
cunda de la península iberica, del que havia d'ésser 
amb el te1nps una poderosa i fraternal confederació, 
va trencar-la remperador Caries I, el primer rei es
tranger, el primer austríac. La monarquía estrangera, 
rodejada de nobles estrangers i de nobles espanyols 
renegats, va proposar-se el que no van fer ni pensar 
els Reis Catolics: crear amb sang i opressio la im
possible Espanya indivisible "i una. Exterminaren, pri
mer, els comuners de Castella pera poder-se recolzar 
en una base amplia i segura. Aquesta obra de des
trucció va continuar fins la :fi de la monarquia bor
bonica, succesora de la barbarie antiespanyola de 
la monarquía austríaca, per acabar essent reivindi
cada ara per un altre tira antiespanyol: Franco amb 
la seva cort d'indesitjables. Després de les llibertats 
castellanes, caigueren les aragoneses, les gallegues, 
les valencianes. Catalunya, Euzkacli i Nabarra es de
fensaren més tossudament. Catalunya sostingué guer
res contra els reis austríacs, essent la més definida la 
que provoca el sinistre comte-duc d'Olivares, perdent 
en cada una d'elles una part dels seus drets i lliber
tats. Catalunya, en la guerra de Successió va· prendre 
partit, aliada amb Anglaterra, per l'hereu de la casa 
d'Austria, contra el germa de Lluís XIV, la victoria 
del qual no deixava Iloc a cap esperan~a. Fou ven
~uda el dia 11 de setembre del 1714. El Decret de 
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Nova Planta dictat pel primer rei borbonic, Felip V, 
va posar fi a les seves llibertats i amb elles al dret 
de parlar i usar el seu idioma. Euzkadi, emparada 
per les seves muntanyes, va conservar més temps 
els seus drets i llibertats,. que havia de perdre final
ment durant les guerres carlines. Per bé que no 
d 1una manera total, perque els «concerts economics» 
anteriors a l'Estatut, en són un residu, encara. Na
barra, adhuc sota l'actual regim ( ... ) de Franco, 
cqnserva una part deis seus vells furs. Durant més 
de dos segles la monarquia borbonica va practicar 
una política de persecució, d 1opressió, d'assimilació 
violenta. Contra tot i tothom es va voler forjar l'Es
panya, anaren recobrant la vida, la seva propia fe
somia, les seves característiques nacionals, per arri
bar a ésser -ja en el nost-re segle- problemes vitals 
i permanents de la política d!Espanya, d'obsessió i 
perturbació per als politiquets que dirigien la mo
narquia. No fou per atzar que Catalunya proclama 
primer la República: Catalunya cobrava un vell 
compte als Borbons. No ha estat per caprici que sota 
la República del 14 d'abri.l Catalunya i més tard Euz
kacli -després del 19 de juliol- ascendissin a la 
categoría constitucional i reprenguessin el fil del seu 
desenvolupament historie, trencat pel primer Bor
bó, amb la· conquesta i la practica dels Estatuts 
d'autonomia política. Novament en els nostres dies, 
( ... ) Franco ha volgut imposar l'Espa:nya indivisi
ble i una, consolidar definitivament un domini de 
tipus imperialista sobre Catalunya, Euzkadi i Galícia. 
A desgrát d'ésser el terror franquista infinitament 
més brutal que el de qualsevol etapa de repressió 
aústríaca o borbonica, Franco ha fracassat miserable
men t. La personalitat nacional de Catalunya, Euzka~ 
di i Galiciano ha disminuit, sinó que s'ha accentuat 
sota el terror, i I1 odi de catalans, bascos i gallees a 
Franco, ( ... ) és tan intens i implacable que el propi 
Franco s'ha avan~at a adoptar una política hipocrita 
d'afalac, de «comprensió ben entesa» dels· problemes 
que cregué soterrar amb els centenars de milers d'ho
mes sacrificats pels seus sicaris. Havent passat per 
aquestes proves, havent ressorgit de les propies cen
dres després de segles d'opressió sistematica i d'assi
milació immisericorde, Catalunya, Euzkadi i Galícia 

· poden afirmar que són comunitats estables, histori
cament formades. Ho són, companys. 

Els trets característics de la nació especificats per 
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~ tali~1,. cor responen plenament a Catalunya , Euzkadi 
1 ,~ahc1a. Són, concretament Catalunya, Euzkadi i Ga
hc1a . altres tantes nacions a les quals nosaltres, co
n1un1stes, he1n d'aplicar la teoria leninista-stalinista 
sobre el problema nacional i colonial. Espanya no és 
un territori comú. I si bé és possible afirmar que 
és una con1unitat estable, historicament formada, hi 
ha en ella quatre idiomes, quatre economies, quatre 
psicologies manifestades en quatre comunitats de 
cultura. 

Espanya és, avui, un Estat imperialista multina
cional. 

EL CAS DE GALiCIA 

En general hi ha una comprensió satisfactoria pel 
que fa als casos de Catalunya i d 'Euzkadi. Per bé que 
les Constituents recorreren a l'eufemisme hipocrita 
de qualificar Catalunya i Euzkadi de «regions auto
nomes », entestades a mantenir l'heretgia historica 
dels Austries i els Borbons, no pas definitivament re
sol tes a deixar anar la bandera -ahir monarquica i 
franquista avui- de l'Espanya indivisible i una, ban
dera típicament imperialista, ja és una realitat feli~ 
el que la NACió catalana i la NACió basca frueixen 
un clilna menys enrarit, més favorable i comprensiu. 
Després de tot tornen a ésser, després de segles de 
persecució, figures constitucionals amb personalitat 
definida. 

No passa el mateix amb Galícia. 
Són molts els qui creuen que el cas de Galícia és 

artificial, que no hi ha una nació gallega, que no exis
tei""C un problema nacional gallee. Entre aquests h i 
ha nombrosos camarades nostres i nombrosos ga
llees. 

Aquest criteri no és just. De les tres nacionalitats 
oprimides Galícia és la menys avan~ada. Aixo és tot. 
El grau de maduresa no afecta per res el fet mateix 
i real de la nacionalitat. Aquesta existeix, esta en 
manca, va plebiscitar ja el seu primer projecte d'Es
tatut i és segur que en ésser liquidat el regim fran
quista sorgira amb la mateixa puixan~a i impacien
cia que hem conegut anteriorment a Catalunya i a 
Euzkadi, coro és segur que Catalunya i Euzkadi res• 
soro-iran d'aquest bany de sang moltíssim més nacio
nal~ que el 14 d'abril, el 16 de febrer i el 19 de juliol. 

Per als compflnys que dubten sera bo recordar 
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un antecedent que va donar motiu a profundes dis
cussions en la nostra volguda Internacional i en les 
quals intervingué el camarada Stalin, arribant a con
clusions n1olt ciares. 

En el mes de mar~ de 1925 es discutí en el Co
mite Executiu de la Internacional el programa del 
Partit Comunista iugoslau, un dels nous Estats im
perialistes multinacionals creats pel Tractat de Ver
salles. Un deis delegats iugoslaus, Semitx, sostingué 
que el proletariat havia d'acceptar l'Estat burges amb 
les fronteres establertes en ell per una serie de guer
res i de violencies; que el moviment nacional a Iu
goslavi.a no era altra cosa que «la lluita de compe
tencia entre el capital serbi d'una part, i el croata 
i l'eslove per l'altra»; que el principi de l'autodeter
minació podia figurar ·en el programa, pero no com 
una qüestió capital, perque el moviment nacional de 
Croacia i d'Eslovenia mancava d'importancia; per 
tant, el problema del dret de les nacions a separar-se 
era, referint-lo a Iugoslavia, una preocupació acade
mica i en tot cas desprovista d'actualitat. Semitx sos
tenia, pel que fa a lugoslavia, els mateixos arguments 

· rescalfats que republicans mal informats i socialde
mocrates presoners encara dels prejudicis centra
listes, poden invocar per a negar la nacionalitat ga
llega, !'existencia real, positiva i revolucionaria del 
problema nacional galle.e. 

Stalin intervingué en la discussió. Va demostrar 
l'error de Semitx i recollint l'argument que en tot 
cas, el problema nacional croata i eslove, els proble
mes nacionals d'Iugoslavia, d'existir, eren més aca
demics que actuals, Stalin escrigué: 

« Si admetem · adhuc que aquest problema 
no és d'actualitat en el moment present, no 
obstant, pot convertir-se en un problema d'ab
soluta actualitat si comen~a la guerra, o quan 
aquesta es desfermi, si la revolució es desen• 
cadena a Europa o quan es desencadeni. I si 
tenim en compte la naturalesa i el desenvolu
pament de l'imperialisme, no hi ha el més pe• 
tit dubte que la guerra ha de comen~ar inevi
tablement i que hom es barallara allí for~osa
ment.» 

Aixb ho va dir Stalin l'any 1925. Pocs anys des• 
prés esclata la guerra. I a principis de 1941 la guerra 
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arriba a lugoslavia i Hitler es recolza en els proble
n1es nacionals iugoslaus no resolts, especialment en 
els problemes nacionals croata i eslove, per a escla
far en una guerra llampec tot el país iugoslau, per 
a sotmetre a la dura barbarie del nazi-feixisme tots 
els pobles i nacionalitats que constitueixen l'Estat 
Iugoslau. I sense excloure els propis croates i eslo
vens. Va emprar allí la mateixa tactica que taii bon 
resultat va donar-li a Txecoslovaquia, recolzant-se 
am~ els sudetes i els eslovacs, la que usa avui alter-
11at1vament amb Hongria, Romania i Bulgaria, mo
saics de nacions i pobles reunits en Estats imperia
listes multinacionals. 

Aquest és, companys, el cas de Galícia. 

EL CARACTER POPULAR I REVOLUCIONAR! DEL MOVIMENT 
· NACIONAL ' 

El moviment nacional, diu Stalin, «és profunda
ment popular i profundament revolucionari». No és 
possible, afegeix, menysprear la seva «potencia inte
rior». Potencia que hem vist clarament manifestada 
en el fet ja analitzat del ressorgiment poderós de les 
nostres nacionalitats oprimirles després de segles d'o
pressió, d'assimilisme violent, i amb un major es
plendor. avui damunt les runes que va acumulant el 
franquisme ( ... ). 

Tot. moviment nacional i colonial d'alliberació és 
progressiu, revolucionari, perque fereix d'una mane
ra directa i a fons l'imperialisme, i en afeblir-lo con
tribueix poderosament a crear les condicions per a 
la revolució proletaria, per a l'establiment de la dic
tadura del proletariat, per a la construcció del so
cialisme · en escala mundial. 

En les realitats concretes de la nostra lluita, 
aquest caracter popular i revolucionari del moviment 
nacional el veiem encara amb major claretat. 

El moviment nacional és un problema en essencia 
campero l. · 

Els pagesos, per la seva tradició historica, per la 
seva sub jecció a la terra, pel seu aillament i visió li
mitada del món i de les seves lluites i problemes, ab
sorbi ts perles petiteses de cada dia, propensos a l'an
quilosament mental per la mateixa vida rutinaria que 
porten, pel seu mateix nivell de vida, que no esta 

t 
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proporcionat al seu esfor~ diari i a la duresa del seu 
treball, per la seva psicologia freqüentment fatalista 
degut a la seva indefensió enfront a factors i feno-
11?-ens ,naturals que creuen impossible dominar i diri
gir, son el valor permanent, el més estable de la na
cionalitat. ELS PAGESOS DE LA NACió OPRESSO· 
RA O DE LA NACió OPRIMIDA SóN HISToRICA
MENT LA BASE DE SUSTENTACió, EL RECOL
ZAMENT, LA FORCA -DE XOC DE LES CLASSES 
QUE DIRIGEIXEN LA LLUITA IMPERIALISTA O 
QUE ORGANITZEN LA DEFENSA I LA FUTURA 
ALLIBERAClú DEL NUCLI NACIONAL SOTMES. 
Els camperols espanyols han estat la reserva huma
na de la reacció. Difícilment mobilitzables per a com
batre per idees i causes universals, responen imme
diatament i de vegades amb explosions fanatiques 
quan creuen que és la veu de la terra, de la SEVA 
TERRA, la que els parla i els crida a la batalla. Són 
els camperols catalans, bascos i gallees, els quals han 
conservat pur el seu idioma a través dels segles de 
prohibició, els qui han evitat la perdua de les dan
ses i can~ons nacionals, de la poesia popular i de les 
llegendes vinculades a les glories i tristeses, a -les vic
tories i a les derrotes de la nació, els qui han preser
vat les ciutats de la perdua definitiva deis s~us trets 
característics nacionals, els qui han impulsat aques
tes mateixes ciutats a reviure la historia i a ésser els 
motors de la nacionalitat renascuda, per mitja de la 
riquesa per ells salvada i dels seus fills emigrants i 
portadors de la seva profunda saor nacional. 

No es concebeix una • nació, un moviment nacio
nal, sense la pagesia en la sev.a base. 

:es aquesta realitat historica la que ens porta a 
la conclusió leninista de la connexió indissoluble del 
problema nacional amb el problema general de la re
voució proletaria i de la dictadura del proletariat, 
del caracter profundament popular i profundament 
r evolucionari del moviment nacional. La classe obre
ra, columna vertebral de la nació, educada en els 
principis de l'internacionalisme proletari, combatent 
sota els plecs d'aquesta bandera gloriosa, compren 
amb rapidesa les idees i els problemes universals; 
es reconeix d'una nació a l'altra i de continent a con
tinent. S'articula i combat, essencialment, per a crear 
un moviment internacional homogeni, el seu partit 
de classe, per tal de lluitar contra un e~emic comú, 
el capitalisme, l'imperialisme, reconegut sempre com 
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el mateix enemic sigui on sigui i porti el nom que es 
W!-gui, per la identitat deis seus metodes, qels seus 
pr1ncipis, de la seva ambició única de domini i ri
quesa en creixen9a constant, a expenses d'una major 
subjecció i una més gran miseria del món sericer. 
Crea el seu partit, el que l'ha de portar a l'assalt del 
poder polític, a la instauració de la seva dictadura, 
per a extirpar l'arrel mateixa de l'explotació de !'ho
me per !'home, el planejament d'una economia mun
dial, base material del socialisme triomfant. Per aixo 
la classe obrera és la qui ha de dirigir la Hu.ita contra 
el regim capitalista, per l'alliberació de la humanitat. 
Pero la classe obrera no podra realitzar la seva mis .. 
sió historica si no compta amb els pagesos, si no 
aconsegueix l'alian9a i l'aferma, amb els pagesos, si 
no despla~a les forces reaccionaries de la direcció 
de la pagesia, esdevenint ella mateixa i només ella la 
seva dirigent revolucionaria. La classe obrera pod~, 
aprofitant una oportunitat historica, assaltar el po
der polític i prendre'l, pero sera per a perdre'l si no 
obté el recolzament decidit de la massa camperola. 
Sera contrariament, la massa camperola la base, la 
for~ de xoc que utilitzarien les castes, menystingu
des i desposseides, en la seva contraofensiva per la 
reconquesta del poder. El proletariat rus va gu.anyar 
les batalles d'octubre, foragita la burgesia, prengué 
el poder i va proclamar la seva dictadura; pero con
solida la revolució, va mantenir-se en el poder, vencé 
la guerra civil i la d'intervenció, va superar les grans 
crisis economiques inevitables en un país trossejat 
per tants anys de guerra imperialista i de guerra re
volucionaria, edifica el socialisme, construí pe~ per 
pe~ la maravellosa Unió de Repúbliques Socialistes 
Sovietiques, perque dirigit pel gloriós partit de Lenin 
i de Stalin va saber guanyar pera la seva causa els 
camperols i amb ells les diverses nacionalitats, for
jar una solida alian9a amb elles i enfortir-la incan
sablement, fondre en un sol bloc monolític a obrers, 
camperols, inteHectuals, pobles i nacions. 

Ha d'ésser clar pera tothom que aquesta alian~a 
de la classe obrera amb els camperols, fonamental 
en el problema de la revolució proletaria, no sera 
possible si aquella i essencialment el seu partit diri
gent, menystenen o ignoren el problema nacional i 
colonial allí on existeixi. 

En la nostra hlstoria, els moviments nacionals 
han estat progressius, revolucionaris. Cada pas en-
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d_a~an_t, en el sentit nacional, de Catalunya, ha coin
c1d1t 1, ~n determinats casos, ha impulsat un aven~ 
pr~gress1u en el conjunt de la política espanyola. La 
llwta de Catalunya contra la Llei de Jurisdiccions va 
miJ?ar el poder de la casta militar a Espanya, revis
cola l~ for9a republicana que havia arribat a un punt 
d 'abat1ment que no sabé aprofitar l'oportunitat brin
dada per la perdua de les úl times colonies. Va desen
volupar-se a Catalunya la lluita armada contra !'a
ventura africana. Barcelona fou la seu de l'Assemblea 
de Parlamentaris, primer pas de la revolució del 
1917. Fou Catalunya un dels baluards fonamentals en 
la lluita contra Prin10 de Rivera. Fou Catalunya la 
primera a proclamar la República el 14 d'abril, Ca
talunya no va perdre la seva bandera en les eleccions 
del 1933, Catalunya estigué a l'avantguarda amb el 
proletariat de Madrid i d'Astúries, en la profunda 
agitació republicana de l'estiu del 1934 i en la revo
lució d'octubre. Catalunya va esclafar els lerrouxis
tes i partidaris de Gil Robles, els lligaires i els re
quetés en el curs del bienni negre i en les inoblida• 
bles eleccions del 16 de febrer. Catalunya anihila el 
19 efe julio! els militars sublevats i escrigué pagines 
immortas d'heroisme, de sacrifici, de solidaritat amb 
tots els pobles hispanics, durant la nostra guerra ·na
cional revolucionaria. Tots aquests fets en escala as
cendentment revolucionaria han anat acompanyant 
el procés de maduresa nacional del poble catala. No 
podem desconeixer que el poble base lluita al nostre 
costat, prengué les armes contra els militars traidors 
i a favor de la República, perque confiava plenament 
en que Ja República iniciaría la solució del proble
ma nacional del seu país. No podem ignorar que en 
la resistencia heroica deis camperols gallees contra 
els militars renegats i en el valor indominable i exem
plar deis guerrillers gallees que Iluiten actualment, 
el seu sentiment nacional plasmat ja en un plebiscit 
estatutari que la República havia de legalitzar, fou 
i és un deis factors determinants. 

En !'actual situació el caracter revolucionari deis 
nostres moviments nacionals s'ha accentuat. Catalu
nya, Euzkadi i Galícia sofreixen un doble terror: el 
terror general que el franquisme imposa a tots els 
espanyols, més el terror especial per a subjectar en 
major escala a catalans, bascos i gallees. Sota aquest 
doble jou, ni els catalans, ni els bascas ni els gallees 
no han sucun1bit. Totes les nostres informacions així 
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ho proclamen. El moviment nacional havia assolit ja 
un grau rnassa alt de maduresa perque els metodes 
terroristes deixessin de produir efectes contraris. Mai 
no havia estat tan vigorós el moviment nacional com 
avui, mai el to radical no havia penetrat en zones 
tan amplies.- Els punts de recolzament que tingueten 
els n1ilitars, venuts a Hitler quan prepararen. la su
blevació i en el .curs de la guerra, són ·cada dia més 
difícils. Franco s'ha vist obligat a confessar aquesta 
veritat en el seu darrer viatge a Catalunya i Girón, 
aquesta mena de ministre, ha hagut d'arribar a una 
confessió semblant durant una visita a Euskadi. No 
compten an1b el poble espanyol, i menys poden comp
tar, encara, amb els pobles catala, base i gallee. 

Els representants més característics de !'alta bur
gesia catalana, els líders de l'extingida Lliga Catala
na:, els homes d'en Cambó, s'atreveixen ja, en articles 
tramesos a l'estranger, a manifestar la seva simpatía 
per les nacions aliades en la guerra contra el feixis
me, i a elogiar la dissolta Generalitat de Catalunya. 
Aixo no és degut, solament, a un estat d'opinió propi, 
sinó fonamentalment a la pressió irresistible de l'am
bient. L'anti-franquisme unanim, l'odi a falangistes, 
nazis i feixistes, l'oposició violenta a la política de 
guerra de Franco, l'adhesió a la Unió Sovietica, a An
glaterra, EE. UU. i Xina, la lluita popular cada dia 
més oberta contra el regim de pistola, atur, presó i 
fam: la rebeHia popular en proporció creixent i que 
el nostre poble exterioritza parlant en catala més 
i millor que mai, cantant els himnes patriotics, ba
llant sardanes, aprofitant totes les dates bistoriques 
pera manifestar d'una manera o altra els seus senti
ments, complaent-se a fer i a dir allo que és pro
hibit, els seus actes de sabotatge i la mateix:a resig
nació, que en determinats casos fingeixen les colles 
de pistolers i la policia, impotents i descoratjats en 
realitat davant una unanimitat tan perseverant, ar
rosseguen la burgesia, la porten al camp de 1' oposi
ció. A més a més, la inefable incapacitat del regim 
franquista per a resoldre i ordenar els problemes eco
nomics més insignificants, la profunda immoralitat 
del mateix regim i deis seus representants, les con
seqüencies catastrofiques que ha tingut i té pera l'e
conomia espanyola en general i per a l'economia ca
talana en particular, (. .. ), han fet perdre a la burge
sia les seves darreres iHusions i el seu entusiasme. 
I enfront d'un dema més negre encara s'inclinen, en 
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no veure altre port acollidor, cap al desig de la victo
ria d'Anglaterra. 

Hi ha a Catalunya, a Euzkadi i a Galícia una fer
ma unitat nacional contra el franquisme, per al resta
bliment de la legalitat republicana. Hem d'assolir que 
aquesta unitat de combat s'articuli amb la unitat del 
poble espanyol, que persegueix la mateixa finalitat. 
Pero aquesta indispensable unitat de tots els pobles 
hispanics en la lluita contra I'enemic comú, exigeix 
a l'anti-franquis1ne, al republicanisme espanyol, una 
comprensió clara, una actitud de confian~a i de cor
dialitat envers les nacionalitats sotmeses a un doble 
terror. Poc podríem aconseguir aquesta unitat, mala
ment es lluitaria contra Franco si en aquesta qüestió 
fonamental deis problemes nacionals ens trobéssim 
amb que hi ha una certa identitat de criteri i de pro
posits enfront de Catalunya, d'Euzkadi i Galícia, en
tre Franco ( ... ) i determinats nuclis del republicanis
rne espanyol. Aixo causaría un mal immens a la causa 
que tots plega ts defensem. 

EL NOSTRE DEURE DE COMUNISTES 

Nosaltres no som nacionalistes. Som intemacio
nalístes. i, pel fet d'ésser-ho, som els únics capacitats 
per a resoldre el problema nacional. 

Hem de prendre amb les nostres mans, sense re
serves ni vaciHacions, la bandera nacional. Amb la 
nostra decidida actitud i la nostra fermesa hem de 
vencer les últimes resistencies que la rutina, els pre .. 
judicis, la psicología creada per segles de dominació 
imperialista, encara subsisteixen per a entorpiment 
de la nostra Iluita revolucionaria. 

Podem seguir aquest camí segurs i tranquils. No 
és solament la teoria leninista-stalinista sobre el pro
blema nacional la que ens demostra que és el bo i 
l'únic que hem de seguir. També tenim la nostra pro
pia experiencia. 

Que ha passat a Euzkadi? Amb la República i amb 
la guerra, l'hegemonia del Partit Nacionalista Base, 
partit petit burges mediatitzat per !'alta burgesia, va 
consolidar-se. 

Que ha passat a Catalunya? Amb la República i 
amb la guerra el monopoli que damunt del proble
ma nacional tenia una part de la burgesia i de la 
petita burgesia catalana, el republicanisme naciona
lista, ha estat trencat. 
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No es tracta pas de fets fortuits. 
A Euzkadi, el partit obrer més fort el PSOE no 

compre~gué mai el problema nacionaÍ. S'hi va' en
froptar 1 en nom <:I'un fals internacionalisme preten
gue ofegar els sentiments nacionals a benefici de l'im
perialisme central. Qualifica de reaccionari el movi
ment nacional base, sense comprendre el seu carac
ter profundament popular i revolucionan, ignorant 
que els aspectes externs de reaccionarisme momen
tani que pogués tenir, i no pas el moviment mateix, 
s~nó la direcció d'aquest en un moment donat, es de
v1en en una gran mesura a la seva propia conducta 
enfront del poble base. No era reaccionari el movi
ment nacional base, i en canvi ho fou el PSOE en ac
ceptar el paper d'avantguarda del centralisme des~ 
potic de la gran burgesia i deis terratinents espa
nyols. El Partit Comunista d'Euzkadi sí que com
prengué el problema nacional. Pero la seva for~a 
abans de la guerra era escassa i la brevetat d'aquesta 
no li permeté corregir a temps els errors comesos, 
refer-se i prendre I'avantguarda directiva del movi
ment obrer i del moviment nacional. No pogué, per 
consegüent, el nostre partit base for~ar un canvi de 
la situació i, anivellant les forces, crear les condicions 
per a prendre en les seves mans la bandera nacional. 
La posició centralista del PSOE no afeblí el movi
ment nacional base, sínó que va dividir i afeblí el 
moviment obrer puix que allí, i aquest és un cas 
únic a Espanya, s'esqueixa del conjunt un sector 
obrer per a nodrir els sindicats de «Solidaris bas
cos» típicament nacionalistes i dirigits per polítics 
nacionalistes petitburgesos. És en virtut d'aquesta 
incomprensió que s'ha corregut el _perill que el mo
viment obrer no fos dirigent, adhuc en la qüestió 
nacional, sinó dirigit, amb risc evident dels seus inte
ressos i drets fonamentals i preeminents de classe, 
amb perjudici evident per al proletariat peninsular 
i internacional. 

A Catalunya, el PSOE tampoc no va con1prendre 
el problema nacional. Els seus errors foren enormes. 
Si no hi hagués hagut allí treballant altra gent que 
els militants del PSOE, el salt que va donar-se des
prés segurament que no Ilauria estat possible. Afor
tunadament la seva influencia era gairebé nuHa, no 
pas perque els catalans, «malalts d'anarquisme», fos
sin incapa~os de comprendre i d'assimilar el marxis
me, sinó perque la seva posició de forasters rei'.nci-
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dents, empedrei:ts, els feia desagradables al nostre 
poble, els situava al marge deis grans i tumultuo
sos corrents de l'opinió catalana. Com a exemple 
característic d'aquesta oposició política sense cap 
perspectiva, sense base teorica, n'hi ha prou amb dir 
que durant els mesos de l'any 1931, els més apassio
n ats de la lluita per l'Estatut, quan el nostre poble 
plebiscitava el projecte, no se li va ocórrer altra cosa 
que organitzar un míting a Barcelona «pro-ensenya• 
ment en castella». Pero el moviment obrer catala, 
ven9uda la crisi d'abstencionisme polític que succeí 
a la grollera demagogia lerrouxista, va incorporar-se 
al moviment nacional amb l'adveniment de la Repú· 
blica. La classe obrera i els camperols foren la for9a 
més solida i més ferma del president Macia. Aquest 
principi d'alian9a obrera i camperola i de la petita 
burgesia fou la columna vertebral del moviment en 
favor de l'Estatut. És segur que si no hagués existit 
aquesta alian9a táctica, no pactada, per coincidencia 
sentimental i política, l'Estatut hauria naufragat en 
el mateix moment en que MarceHí Domingo va de
manar als catalans que hi renunciéssim. Quan va es• 
clatar la guerra, la creació del Partit Socialista Uni
ficat de Catalunya, el fet més transcendental del mo
viment obrer i del moviment nacional de Catalunya, 
va resultar la conclusió logica i inevitable d'un pro
cés ja madur i al qual la mateixa sublevació va posar 
terme. El PSUC, partit únic obrer de Catalunya, 
avantguarda dirigent del proletariat catala, prengué 
en les seves mans la bandera nacional. Ningú no li 
podra prendre. El moviment nacional de Catalunya 
és avui una part del moviment obrer catala, una part 
indissoluble del problema de la revolució proletaria 
del nostre país. Hem arribat a la darrera etapa i el 
movilnent nacional catala no és ni sera un instru
ment en mans de la burgesia, que especulava amb 
ell i se'n servia per assolir les seves finalitats de clas
se. Hem arribat a !'etapa de la solució definitiva del 
problema nacional catala. Aixo és tan cert, que per 
prin1era vegada en la nostra historia, les organitza. 
cions obreres i pageses fonamentals de Catalunya, el 
PSUC, la UGT, la CNT i la Unió de Rabassaires han 
coincidit a afirmar el clret inaHienable d'autodeter
minació, s'han unit per assegurar al nostre poble 
alliberat del franquisme el lliure exercici del seu dret 
a l'auto-determinació. A l'entom del problema nacio. 
nal hem assegurat la perspectiva de la unitat obrera, 

~ - ~~,---------------------------=:; 
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de l'alian~a amb els republicans nacionalistes en 
aquest període de treball per a la reconquesta del 
nostre país. Per a nosaltres és molt clar que si el 
moVllllen~ obrer catala s'hagués mantingut al marge 
o en actitud hostil enfront del moviment nacional, 
ni el_ PSUC existiría, ni els pactes i aliances d'avui 
haunen estat possibles, i que avui a Catalunya, a 
Euzkadi, la bandera nacional estarla en mans de la 
petita burgesia nacionalista, amb perjudici del propi 
moviment nacional i de la classe obrera .. 

La teoria i la practica ens assenyalen el nos tre 
deure. 

Pero el deure dels comunistes no ha d'ésser acom
plert d'una manera superficial i mecimica. El treball 
que en compliment d'aquest deure hem de fer els co
munistes no és el mateix, ni és uniforme ni burocra
tic. El deure deis comunistes nascuts o que treballen 
en la nació opressora és un. El deure deis comunis
tes nascuts o que treballen en la oprimida és un 
altre. 

Els comunistes de la nació opressora han de de
fensar, sense vaciHacions, el dret de separació, de 
constituir-se en Estat independent de la nació opri
mida. Els comunistes de la nació oprimida han de 
defensar amb fermesa la unió voluntaria del seu po
ble amb els altres, en primer terme amb la nació 
abans opressora. Aixo que en principi sembla una 
contradicció no ho és, puix, que «per poc que es re
flexioni -diu Lenin- es veu que, partint d'aquesta 
situació DONADA, no hi ha ni hi pot haver altre camí 
que porti a l'internacionalisme i a la fusió de les 
nacions, no hi ha ni pot haver altre camí que porti 
a aquesta finalitat». 

Aixo és ben clar. «Separar pera unir», voluntaria
ment, ha dit també Lenin, en una síntesi magistral. 
Només fent comprendre a la classe obrera i, d 'una 
manera especial, a la pagesia del país opressor que 
el proletariat no pot alliberar-se sense alliberar els 
pobles oprimits, que no pot ésser lliure el poble que 
oprimeix un altre poble i que no tan sois ha d'adme
tre sinó que ha de defensar i imposar el dret a la 
separació de la nació oprimida a aquells que la tenen 
subjecta, s'aconseguira que la classe obrera i la pa
gesia de la nació sotmesa es llencin sense recels, 
amb expressió cordial i amb fraternitat, per la via 
de la unió voluntaria, amb la mateixa nació que abans 
els oprimia. I a la inversa. Aquesta acció paraHela 
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i doble deis comunistes de la nació opressora i de 
la nació oprimida ens ha de portar, inevitablement, 
a la gran unió de tots els pobles. 

Aquesta ha estat !'experiencia historica de la Unió 
de Repúbliques Socialistes Sovietiques. Aquesta ha 
d'ésser, amb el temps, la nostra propia experiencia. 

SOTA LA BANDERA DE L'INTERNACIONALISME PROLETARI 

Hi ha intemacionalistes «sui generis» que han 
confós la unió voluntaria dels pobles, la seva fusió 
en una unitat economica, política, cultural, psicoló
gica i, si es vol, d'idioma, en la perspectiva historica, 
amb l'assimilisme i l'annexionisme imperialistes. N'hi 
ha hagut que en nom de la millor cultura i de l'inter
cionalisme, han justificat teoricament l'annexíonisme, 
I'assimilisme violent, l'imperialisme de Guillem II, 
de Nicolau II, deis lords anglesos i deis Poincaré. 
N'hi ha hagut que han inventat la «teoria internacio
nalista» de les nacions cultes, que sí mereixen la in
dependencia política, i de les nacions «incultes» que 
necessiten l'ajut i la protecció de les més avan~ades, 
i les quals han d'incorporar-se a la cultura superior 
d'una potencia colonitzadora. Nosaltres coneixem in
ternacionalistes molt peculiars que, sentint-se moles
tats perque parlem en catala ens retreuen: «Si sóu 
internacionalistes, per que no parleu l'espanyol ?» És 
clar que si nosaltres fóssim intemacionalistes d'a
questa llei, en tindríem prou amb replicar: «Si sóu 
internacionalistes, per que no parleu el catala?» 

El nostre internacionalisme no és d'aquesta me
na. Aixo no és altra cosa que l'imperialisme camuflat 
d'intemacionalisme. No és aquest el nostre camí. El 
nostre camí és el que asseny~la Lenin: 

«El centre de gravetat de l'educació inter
nacionalista dels obrers deis paisos opressors 
ha d'estar necessariament en la propaganda i 
en la defensa de la llibertat de separació a fa
vor deis paisos oprimits. Sense aixo, NO HI 
HA intemacionalisme. Tenim el dret i el deure 
de menysprear i qualificar d'imperialistes i de 
traidors als socialistes de les nacions opresso
res que no despleguin una propaganda d'a
quest tipus. Aquesta és una exigencia incondi
cional, tot i que el CAS de la separació no pot 
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produir-se ni realitzar-se abans del socialisme 
més que en l'un per mil deis casos.» 

No hi ha internacionalisme sense unió VOLUN
TARIA de nacions. De la mateixa manera que no hi 
haura una cultura universal, un idioma universal, 
que no siguin les síntesis espontanies assolides amb 
el ten1ps i amb la convivencia lliure i fraternal, i la 
floració maxima de les cultures i deis idiomes nacio
nals. 

EL NOSTRE TREBALL EN LA SITUACIÓ ACTUAL 

El dret a la separació no suposa l'obligació de 
separar-se. Pero si. una nació renuncia voluntaria-
1nent a separar-se, els comunistes estero obligats a 
defensar per a aquesta nació una amplia autonomia 
política. Aquest principi leninista és just. Una nació 
no acceptara mai ésser absorbida per una altra na
ció pero pot acceptar marxar amb ella fraternalment, 
si esta segura de conservar la seva personalitat, de 
desenvolupar-se i viure tal com ella sigui, d' ésser 
igual en drets i en deures. 

Hem de tenir present aquest principi, perque in
flueix en el nostre treball d'ara. Com hem de treba
llar avui? 

La teoria leninista-stalinista no és una joguina me
canica. Nosaltres hem d'aplicar-la amb el nostre cri
teri L la nostra responsabilitat, tenint en compte la 
realitat objectiva de la situació en que ens trobem. 

En la situació actual nosaltres no lluitem per la 
revolució proletaria, per la dictadura del proletariat, 
ni per la implantació del socialisme en el món. Nos
altres lluitem al costat de la Unió Sovietica, deis 
EE. UU ., d' Anglaterra, de Xina i deis seus aliats, per 
tal d 'anihilar el nazi-feixisme, perque els pobles de 
la terra, una vegada lliures del malson nazi-feixista, 
puguin lliurement donar-se el regim que més els pla
gui. Nosaltres lluitem, de cara a Espanya, per anihi
lar Franco i els ( . .. ) falangistes; per a expulsar els 
invasors italo-alen1anys; per a tornar a Espanya la 
seva independencia i la seva sobirania; per a res
tablir la legalitat republicana, la Constitució de l'any 
1931 i els Estatuts de Catalunya i Euzkadi; per a 
fer possible l'Estatut de Galícia; perque, ja restau
rada la legalitat constitucional, Espanya pugui, pu-
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guin les nacions hispaniques, resoldre lliurement el 
seu futur. 

Estem en !'etapa de reconstrucció d'un Estat de
mocratic multinacional, en el qual no estaven ni es
taran resolts els problemes de les nacionalitats. Per 
aixo, és just que en la situació actual no ens plan
tegem com a objectiu immediat de la nostra Iluita, 
la solució integral d'aquests problemes, que no po
dem separar del problema general de la revolució 
i la dictadura del proletariat. 

Anem a resoldre una qüestió previa: la liquidació 
del franquisme pera arribar a una etapa transitoria 
tant pel que fa al problema naciqnal com al desenvo
lupament del moviment revolucionari. Hem de fer-ho 
així, perque sense la liquidació previa del franquisme 
tot el que poguéssim fer no seria altra cosa que ges
tos d 'histrions, i tot el que diguéssim frases vulgars 
de demagogs irresponsables. 

Per arribar a la liquidació del franquisme, qües
tió que no hem d'aillar del problema general que ens 
planteja l'extermini del nazi-feixisme, ens és precisa 
una amplia unitat de totes les forces i de tots els 
homes que coincideixen amb nosaltres, que vulguin 
com nosaltres restablir la legalitat i la independen
cia d'Espanya: unitat deis espanyols, unitat de tots · 
els pobles hispanics. Unitat que no ha de tenir més 
que un denominador comú: la República que va 
transformar l'Espanya monarquica imperialista mul
tinacional en una Espanya democratica multinacio
nal. I no ha d'ésser d'altra manera perque la nostra 
for~a davant d'Espanya i davant del món és la nos
tra legalitat, perque si renunciem a la nostra legali
tat reconeixerem implícitament la legalitat del regim 
( ... ) de Franco. 

Som fidels a la teoria leninista-stalinista sobre el 
problema de les nacionalitats i de les colonies en 
defensar, en la present situació internacional, el res4 

tabliment deis Estatuts d'autonomia per avui i el 
dret de Catalunya, Euzkadi i Galícia a exercir lliure
ment el dret inalienable d'autodeterminació dema, 
després de la victoria. En aquest treball, els comu
nistes espanyols han d'ésser ferros, incansables, con
seqüents, perque no quedi cap dubte a Catalunya, a 
Euzkadi i a Galícia, perque cap partit ni organització 
o polític responsable d'Espanya alhnenti idees con
traries al restabliment automatic, sense reserves ni 
limitacions, del regim autonomic. En aquest treball 
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els comunistes catalans, bascos i gallees han de per• 
severar en la seva línia d'unitat de tots els pobles 
hispanics, han d'intensificar fins el maxim la seva 
acció perque cap partit, organització o polític sol
vent, s'atreveixin a interposar-se en el cámí, a con
trariar la voluntat vehement d'unió deis nostres po
bles, a fer el joc, des del nostre camp, a la tactica 
franquista d'incrementar odis, recels i desconfiances, 
d'oposar interessos i pobles, d'exacerbar, amb una 
conducta injustificable, els sentiments imperialistes 
de certes zones espanyoles que el franquisme man.té 
alertes i en un grau molt alt d'agressivitat. 

És abó com, companys, fidels als nostres mestres 
Lenin i Stalin, mantindrem la lluita a mort contra el 
nazi-feixisme, exterminaren el franquisme, restabli- , 
rem la República democratica, posarem els fona-
ments solids perque amb el temps, Espanya sigui 
una lliure i fraternal unió voluntaria de nacions, un 
Estat socialista multinacional! 



111. Franco i Falange 
són la guerra! 

Part final de la conferencia pronunciada per loan 
Comorera, el 3 de desembre del 1942 a Mexic, davant 
un. grup de tnilitants del PSU de Catalunya. 

( ... ) 
El destí dels espanyols, en aquesta hora i el destí 

deis pobles hispanics és comú, com comú és l'ene
mic. Comú, dones, ha d'ésser el programa de lluita. 
Apartem del nostre camí allo que ens pugui separar, 
que pugui esquifir l'area de la unitat combativa. Con
centrem tots els nostres esforc;os i forces entom de 
la qüestió capital que tenim plantejada: enderrocar 
Franco i Falange, impedir que Espanya, i amb ella 
Catalunya, sigui arrossegada a la guerra hitleriana. 

És tenint en compte aquesta realitat i les enor
mes possibilitats de lluita immediata i victoriosa 
contra Franco i Falange, contra la guerra hitleriana, 
que en la declaració del Comite Central del PSU de C, 
es proposa la següent base programatica de l'Alianc;a 
Catalana: 

«ter. Trencament de tots els lligams ac
tuals d'Espanya amb Hitler i paisos de l'Eix. 

»2on. Foragitar de l'apar.ell de l'Estat, de 
l'Exercit en primer lloc, íots els falangistes. 

»3er. Alliberament deis presos i retorn a 
Espanya sense cap exclusió ni perill deis exi
liats forc;osos. 

»4rt. Restabliment de la llibertat de prem
sa, de reunió i d'associació. 

»Se. Reconstruir el país, assegurant pa, tre~ 
ball i llibertat a tots els catalans. 

»6e. Preparar les condicions perque els po
bles hispanics elegeixin democraticament l'As-
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semblea Constituent que haura d'elaborar una 
Constitució que garanteixi la llibertat, la inde
pendencia i la prosperitat del país.» 

An1b aquest programa, o un de semblant, forjat 
en la línia d'amplia unitat, els esp·anyols, els pobles 
hispanics, dirigits per un Govern d'Unió Nacional es
panyola en el qual Catalunya hi tingui la deguda re
presentació, per un govern nascut en la lluita i per 
la lluita, foragitaran Franco i Falange, impediran que 
Espanya sigui cam de canó de la guerra hitleriana, 
contribuiran poderosament a la grandiosa victoria 
de les Nacions Unides. 

No ABANDONEM RES 

El reconeixement, en aquesta situació, de la co
munitat de destí dels pobles hispanics i per tant de 
la necessitat d'un programa comú que en enfortir-nos 
ens alliberara abans que els estralls de la guerra hit
leriana ens arruini a tots plegat, ¿vol dir abandona
ment dels drets i aspi.racions nacionals de Catalunya? 

Absolutament, no! 
El Partit Socialista Unificat de Catalunya en pro

posar una línia d'amplia unitat i un programa de 
lluita comú a tots els pobles hispanics no abandona 
cap dels seus principis, com no renuncia a realit
zar-Ios. 

Catalunya és una nació oprimida. El dret de Cata
lunya a l'autodetermin~ció, és indiscutible, és inalie
nable. El dret d'autodeterminació ha d'exercir-lo Ca
talunya sense ingerencies estranyes, sense coacció, 
en plena llibertat i sobirania. Catalunya té el dret 
inalienable de resoldre per ella mateixa el seu destí 
sense limitacions de cap mena: té, ad.bue, el dret de 
constituir-se en estat separat, independent. L'Espa
nya de dema ha d' ésser, afirmem nos al tres, una unió 
voluntaria de pobles lliures, iguals en drets. Aquesta 
és, companys i amics, la línia nacional que el PSU 
de Catalunya té. 

Ajornar un programa, no vol pas dir abandonar-lo. 
Posar en el primer pla un problema de· vida o 

mort, no vol pas dir renunciar als principis que ca
dascú tingui. Vol dir, justament, crear les condicions 
perque els principis puguin ésser realitzats. 

Durant gairebé un any i mig hem maldat per l'A-

í 
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Iian~ Nacional de Catalunya enton1 de la legalitat 
republicana i estatutaria. Nosaltres que anem molt 
més enlla de la Constitució i de l'Estatut, en les nos
tres aspiracions polítiques, economiques i nacionals, 
varem ésser testimonis d'un revisionisme a ultran~a, 
aparentment revolucionari, d'importants nuclis dels 
partits republicans i nacionalistes. Mentre ens escri
dassavem, s'ha produit la nova situació militar i polí
tica d'Europa. En aquell període el perill de la guer
ra hitleriana en el nostre país per bé que permanent 
no era gravíssim, imminent. En el nou període la 
guerra hitleriana ens amena~ de manera greu, im
minent. ¿Havíem de desconeixer aquesta terrible ame
na~a i entestar-nos a sostenir una legalitat que els 
qui estaven més obligats a respectarla-la, no volien? 

La guerra és dinamica. La nostra tactica no pot 
ésser pas estatica. La guerra crea constantment no
ves situacions. La nostra tactica ha d'adaptar-se a 
elles si volem sobreviure, si no volem ésser les fu.Hes 
seques d'un poble que no vol morir. 

La imminencia de la guerra hitleriana no ens 
planteja el problema de la República, ni el de l'Es
tatut, ni el de l'autodeterminació. Ens planteja el 
problema de la independencia d'Espanya, de l' exis
tencia física de Catalunya. 

Que significa la guerra hitleriana per a Espanya 
i pera Catalunya? 

En primer terme, significa multiplicar a l'infinit 
la fam i la miseria; sacrificar centenars de milers 
de vides joves als fronts de batalla, centenars de 
milers de vides a la reraguarda, víctimes d'un terror 
centuplicat, de la pesta i de la fam; la ruina catas
trofica d'un bloqueig implacable; la destrucció de 
les ciutats i d'una indústria ja depauperada; el do• 
mmi sense fre de la Gestapo i deis SS de Hitler i, 
per tant, els afusellaments en massa, el trasllat en 
massa de les :poblacions, el saqueig sistematic de les 
darreres engrunes; el terror de Franco i Falange por
tat a límits inconcebibles. La guerra hitleriana seria 
per a Espanya la ruina total, seria per a Catalunya 
l'extermini de Catalunya-nació. En analitzar el proble
ma des d'aquest angle se'ns fa el retret que pretenem 
impressionar els ingenus amb arguments sentimen
tals. No! Nosaltres, encara que bons catalans, no 
som sentimentals. Per a nosaltres el perdre o salvar 
milers de quadres combatius, de salvar o perdre la 
riquesa economica, el que els pobles hispa.ni.es re .. 
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conquistin la seva independencia i prosperitat o es
devinguin un munt de rones damunt les quals no 
cabria l'exercici d'una sobirania, el que Catalunya 
segueixi essent una nació amb perspectives ciares 
de recobrament o un patetic r ecord historie, no s~n 
problemes sentimentals, sinó de primera categon a 
política. A nosaltres no ens plau la perspectiva d'una 
Catalunya sense catalans exercint el dret d' autode
terminació! 

En segon terme, la guerra hitleriana significa UYf 
ref orfament perillós de la potencia militar del nazi
f eixisme. I seríem imperdonablement orbs si _menys
preuéssim el que valdría el refor~ de dos milions de 
soldats espanyols en el moment en que l'esgotament 
de les reserves hitlerianes és un fet agradable i com
provat. 

HEM DE VOLER GUANYAR LA GUERRA MILITARMENT 

Franco i Falange no tenen més que dues sortides 
possibles. 

Una, totalmente efectiva: la victoria militar de 
Hitler. 

Una altra, de perspectiva favorable: la pau pac
tada, pau blanca o muniquesa. 

En el moment en que l'Eix vegi ·perduda militar
ment la guerra, i aquest moment si no ha arribat és 
imrninent, s'esfor~ra desesperadament per estabilit
zar uns front, allargassar la guerra i, recolzant-se en 
el cansament deis pobles, maniobrar, en íntima col
laboració amb els muniquesos, pera veure d'aconse
guir una pau pactada. 

No seríem justos si menystinguéssim aquest pe
rill, les permanents maníobres muniqueses. En la 
conferencia de febrer d'enguany varem definir aix.í 
el muniquisme: 

«El muniquisme no és, únicament, un pro
blema de persones ... El muniquisme és una 
mentalitat, un m~tode, un procediment, una 
manera de condu1r la guerra, una concepció 
de la guerra i de la pau.» 

~s evident . que _el muniquis~e 1?-a rebut un cop 
senós amb la 1nvas16 del Nord d Mnca. El muniquis
me no rebra, pero, el cop mortal mentre el segon 

' 
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front en el continent europeu no sigui una realitat. 
En e] curs ~e la guerra el muniquisme ha sofert 
derrotes, pero sempre ha ressorgit emprant noves 
formes, noves expressions. Retardar o impedir el se
gon front ,ha estat la_ seva preocupació permanent. 
H~rry Pol_htt, secretan general del PC angles, va es
cr1ure el Juny propassat: 

«Aquest gran i important procés -es re
fer~ix a !'obertura del segon front- aviat fou 
obJecte de l'hostilitat d'aquells que en el pas
sat es varen distinguir per l'ajut a Hitler i a 
la política de Múnic.» 

I co1nentant el pacte d'alian~a anglo-sovietica, gran 
derrota deis muniquesos, Harcy Pollitt va afegir: 

« El pacte anglo-sdvietic enforteix també 
molt considerablement la unit"at nacional del 
poble entom del govem de Churchill. Al ma
teix temps prendrem totes les mesures neces
saries per a impedir que els homes de Múnic 
tractin de retardar la completa realització del 
pacte.» 

I, naturalment, els homes de Múnic no s'estigue
ren quiets. Les decalaracions de Stalin el 4 d'octubre 
foren un poderós toe d'atenció: 

«L'ajut dels aliats a la URSS ha estat fins 
ara poc efectiu en comparació a l'ajut que la 
Unió Sovietica dóna als aliats atraient damunt 
d'ella les forces fonamentals de l'exercit ger
mano-feixista. Perque aquest ajut es reforci 
i es millori, només es necessita una cosa: Que 
els aliats compleixin els seus compromisos 
completament i al seu degut temps.» 

No, companys, no podem subestimar el perill mu
niques. L 'hem de combatre amb totes les nostres for
ces. Amb la nostra desunió li donem un punt d' estin
tolament que li permet continuar la política d'aju.t 
a Franco i Falange. Amb la nostra unitat, el muni
quisme perdra una· de les seves armes més positives. 

Una pau pactada seria per a nosaltres la ratifica
ció política de la nostra derrota militar, seria per a 
Espanya la consolidació ·de la dictadura, seria per 
a Catalunya l'ajo-rnament indefinit de les seves aspi• 
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racions nacionals, car, en definitiva, la pau pactada 
seria la derrota de la democracia, l'armistici per a 
la preparació d'altres guerres més cruels. 

Nosaltres, catalans, sigui quina sigui la nostra 
particular ideologia política, economica, nacional, re
ligiosa, hem ~e voler guanyar la guerra militarment. 
La salvació d'Espanya i la salvació de Catalunya se
ran la conseqüencia de l'extermini militar del nazi
f eixisme, dels seus aliats i cómplices. Tenim, per tant, 
el deure ineludible de lluitar contra tot refor~ament 
militar o d'altre ordre del nazi-feixisme, contra tota 
maniobra que tendeixi a afeblir l'acció militar de 
les Nacions Unides i la decisió categorica d'acabar 
la guerra rapidament amb !'obertura del segon front 
en el continent europeu. 

Franco i Falange posaran tots els · recursos d'Es
panya a disposició de Hitler· per a salvar les persones 
i el regim. Els pobles hispanics, units fraternalment, 
han de posar tots els recursos d'Espanya en el fons 
comú de les Nacions Unides, exterminant Franco i 
Falange, lluitant a mort contra la guerra hitleriana. 

UNITAT CATALANA, UNITAT DELS POBLES HISPANICS 

Aquesta tasca gegantina no és ni pot ésser la tas
ca d'un partit ni d'un grup de partits o persones que 
tinguin, en un moment donat, certes coincidencies 
polítiques de tipus esquerra. No és la tasca d'un 
Front Popular, d'una Alian~a Nacional restringida. 
El Front Popular fou just i suficient en el 1936 per
que havíem de resoldre un problema per camins de
mocrati~s, electorals. L'Alian~a Nacional restringida 
podia ésser suficient en el període anterior de la 
guerra, perque la unitat hauria dinamitzat la lluita 
del nostre poble i provocat un canvi a fans de la 
política d'ajut a Franco que encara segueixen Lon
dres i Washington. En la nova situació només l'A
lian~a sense restriccions pot donar-nos la victoria, 
car ara hem de fer immediatament la guerra a Fran
co i Falange pera salvar-nos de la guerra hitleriana, 
hem d'obligar a les nacions demacra.tiques que en
cara segueixen una política suicida a que vegin en 
nosaltres, els pobles hispanics, els seus naturals i 
únics aliats. 

Hem de plantejar-nos el problema de la unitat 
amb cruesa i coratge. 
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Volem la unitat íntima, fraternal, de Catalunya 
amb tots els pobles hispanics, sense reserves men
tals, sense recances, sense programes separats, sense 
comanaments diversos i antagonics. Volem un bloc 
m?nolític de pobles agermanats pel dolor de la ma
tenca derrota, flagellats pels mateixos botxins, ame
na~ats de mort pel mateix perill imminent de la 
guerra hitleriana. Volem un bloc monolític de pobles 
que, units i no separats, han de marxar pel mateix 
camí de sacrifici i heroisme. Volem un bloc monolí
tic de pobles que, units i no separats, han d'arribar 
a la fita suprema: la victoria militar de les democra
cies. Volem un bloc monolític de pobles que, junts 
i no separats, hauran de resoldre a l'endema de la 
victoria els seus propis problemes, la seva vida fu
tura. I és en aquesta unitat de combat, fraternal, 
santificada per la sang vessada en comú, fecundada 
per una victoria comuna, que Catalunya nació reviu
ra, que Catalunya nació, trabara el reconeixement 
deis seus drets, l'exercici lliure deis seus drets ina
lienables. No ens hem de témer els uns als altres, 
els pobles hispanics. Catalunya ho podria témer tot 
del reeiximent de grups o colles més imposades des 
de fora que volgudes pels espanyols. Res no ha de 
témer Catalunya de Castella, eom res no ha de témer 
Castella de Catalunya, si els pobles catala i castella, 
junt amb els pobles base i gallee, assoleixen, amb la 
victoria damunt Franco i Falange, no ésser arrosse
gats a la guerra hitleriana. 

Volem la unitat de tots els catalans que estiguin 
d'acord a mancar contra Franco i Falange, contra 
la guerra hitleriana. Absolutament amb tots, sense 
altra exclusió que la dels propis falangistes i els seus 
agents. Proposem fervorosament la unitat de combat, 
l'Alian~a Catalana, a republicans i monarquics, als 
nacionalistes i separatistes, catolics i no creients, a 
ugetistes i cenetistes, a obrers i pagesos, a burgesos 
i petits burgesos, i adhuc a aquells catalans que ado
nant-se del terrible error en que caigueren en ajudar 
a Franco i acceptar el regim de Franco i Falange, 
declarin avui expressament que estan disposats a 
lluitar contra Franco. En aquesta hora de perill im
mens per a la nostra pq,tria, en. aquesta hora del eom
bat decisiu, entenem que només una pregunta és le
gítima, justa: estas per Franco o contra Franco, per 
Catalunya o contra Cat.alunya? 

Hem de mirar el present de Catalunya amb gran-
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desa d'esperit, amb generositat de cor. La mesqui
nesa de criteri o de sentiment l'hem d'esbandir. L'in
fantil sectarisme l'hem de foragitar. L'esquerrisme 
ingenu i de vegades falornia l'hem de desar a les gol
fes. Hi ha catalans, potser hi ha companys, que re- . 
celen o ganyotejen dient-se: altra vegada amb Cam
bó i a1nb Duran i Ventosa, amb Abada! i amb Ci
rera l'isidrista? Per bé que amb les personas hi hem 
de marxar si elles volen, no és un problema de per
sonalitats majors o menors, de patums més o menys 
esquerpes, el que tenim plantejat. Tenim plantejat 
un problema de masses. Hem oblidat ja que el 16 de 
febrer del 1936 a Catalunya els candidats reacciona
ris recolliren més d'un ten; deis cens electoral ca
tala? Més d'un ter~ de catalans votaren el 16 de 
febrer del 1936 perque el govern de la Generalitat 
i desenes de milers de catalans continuéssim po
drint-nos a les presons, perque seguís la política de 
liquidació de la Generalitat de Catalunya, perque 
s'aprofundís el procés de feixistitzar la República. 
I en aquella massa de centenars de. milers de cata
lans hi havien pagesos i -menestrals, funcionaris i 
inteHectuals, petits btirgesos i burgesos, algun que 
altre obrer més o menys desclassat. Va ésser la ma
teixa massa que no volgué fer la nostra gloriosa guer
ra i ens posa bastons a les rodes, que l'any 1938 llan~ 
la consigna malestruga que diñcilment oblidarem: 
«que s'acabi ja la guerra! » 

Voleu, companys, que aquesta mateixa massa de 
catalans que avu~ ha llan~at una altra consigna, es
maperduda per la fam, la mis~ria i la por: ' «que s'a
cabi ja Franco!», retorni a Franco i Falange, rebut
jada per nosaltres, temorenca de Franco i Falange, 
sí, pero més de nosaltres? 

Hem vist que Franco i Falange fan tata mena 
d'esfor~os per a refer el front interior, el l)loc que 
fou la seva for~a interior en la nostra guerra i en el 
primer període de la guerra mundial. Hem d'ajudar
los a refer el seu bloc, a que ens enfonsin a.rob més 
rapidesa i seguretat propia en el fang i la · sang de 
la guerra hitleriana? Nosaltres no ho farem. Nosal
tres no voldrem en cap cas aquesta responsabilitat. 
Dubtem que cap catala conscient i combatent la vul
gui. Els . catalans que hem lluitat i lluitem, hem de 
voler al nostre costat a tots els catalans honrats i 
patrfotes. Davant nostre no volem tenir-hi més que 
els traídors i els mal nascuts! 
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. Pero, en la realització de l'Alian~a Catalana am
plia, nosaltres, comunjstes, nosaltres, partit de la 
classe obr:era catalana, hem de voler que la classe 
obrera umda i aliada amb la pagesia sigui l'eix i el 
n1otor de la unitat dels catalans i de Catalunya amb 
els p~ble~ hispanics. Ha d'ésser-ho, no per finalitats 
consp1ratives de classe, sinó perque va ésser l'avant
guarda en la nostra guerra, ha estat i és l'avantguar
da en la lluita sota el terror contra Franco i Falange, 
ha d'ésser i sera l'avantguarda en la batalla decisiva 
per l'enderrocament de Franco i Falange, contra la 
guerra hitleriana. Ha d'ésser-ho no solament perque 
és la classe més combativa, la de més acabada i ho
~ogenia personalitat política, la de major sensibilitat 
1 perspectiva política en la lluita mateixa, sinó per
que és la suprema garantia pera l'endema de la vic
toria. La maxima garantia nacional de Catalunya és 

1 la classe obrera catalana, car és ella la c'olumna ver
tebral de la nació. La maxima garantia de Catalunya, 
a l'endema de la victoria i pera la realització de les 
aspiracions nacionals, és la classe obrera castellana, 
la classe obrera espanyola, car ella sap i compren 
que no pot ésser lliure en un poble que oprimeixi 
altres pobles. 

Per tant, companys, la responsabilitat del PSU 
de Catalunya, partit de la classe obrera catalana, és 
en aquesta situació; immensa. Perque poguem res
pondre a aquesta responsabilitat és absolutament pre-

. cís que ·treballem i aconseguim la definitiva i total 
unitat organica de la classe obrera. El proletariat ca
tala ha estat el primer en el món capitalista de realit
zar la unitat política a l'entom del gloriós PSU de C. 
Per aixo·, el manteniment de la unitat del PSU de C, 
l'enfortiment sistematic del PSU de C, és un deure sa
grat. A Catalunya pero, malgrat !'experiencia fecun: 
da del PSU de C, no varem poder realitzar la unitat 
organica sindical de la classe obrera. Hem de com
prendre que no hi haura a Catalunya veritable uni
tat obrera mentre no aconseguim la fonnació de la 
central sindical unica. Hem de comprendre que sen
se la central sindical única, en manca paraHela a la 
del partit únic, e_l PSU de C, la classe ob1:erfl, catalana_ 
no podra complz~ plenament la seva 1n;is~zo en el si 
de l'Al.ianfa Nacional de Cat~lunya, .. nz esser _ la, g_a
rantia plena de C atal un ya a l endema de la victoria. 

Cal vencer tota mena de vaciHacions. Hem de tre
ballar des d'ara, arreu i especialment a les fabriques 
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i tallers de Catalunya, per la central sindical única. 
N_o _esperem a després! Fen1-la avui! Prou guerra d'i
ntcials! Ni UGT ni CNT! Una sola central sindical! 
Les lluites sindicals, la rivalitat de carnets, varen 
causar grans mals a la República, varen contribuir 
e_n mesura no menyspreuable a la nostra derrota mi
litar momentania. La reincidencia en les lluites sin
dicals, en la rivalitat de carnets, avui, seria un ajut 
inestimable a Franco i Falange, un pont solid obert 
a les divisions blindades de Hitler i, <lema, seria la 
repetició d'errors, d'infantilis1ne, de neutralitzacions, 
de climes favorables a aventurers i especuladors, r e
petició que podría posar en perill el fruit de la vic
toria. Res no separa en el camp sindical els obrers 
de la CNT i de la UGT. Tot els ajunta en el si d'una 
central sindical única, de pura democracia sindical. 
Les raons historiques que provocaren la divisió de 
la classe obrera han desaparegut. La divisió sindical 
de la classe obrera, historicament,. no és més que 
un residu de feudalisme en el moviment obrer. La 
divisió de la classe obrera només pot ésser volguda, 
només pot servir a una colla de burocrates desclas .. 
sats que han incorporat al moviment obrer l'escalafó, 
rantiguitat i els drets passius. La divisió de la classe 
obrera només pot ésser sostinguda pels reformistes 
ressecats, pels aventurers trotsquistes i faistes, pels 
reaccionaris camuflats que estan en el moviment 
obrer en recerca de fins personals i polítics incon
fessables i contraris als interessos fonamentals i per-
1nanents de la classe obrera. 

La unitat sindical de la classe obrera, pero, ens 
planteja un problema d'actuació immediata que hem 
d'acceptar i resoldre implacablement. Per aconseguir 
la unitat de la classe obrera hem d'exterminar els 
agents de l'enemic en el si del moviment obrer, la 
cinquena colunina del moviment obrer, a trotsquistes 
i fa1.stes. Els trotsquistes, ja no en dubta ningú, són 
vulgars agents a sou del nazi-feixisme en el camp 
internacional i de Falange, a Espanya. Els faistes 
són la degeneració final de l' anarquisn1e, exalta ció 
filosofica petit burguesa, que desaparegué quan l'indi
vidualista pur es transforma en terrorista sindical 
contra la propia classe obrera, quan conquerits perla 
violencia els sindicats es mantingué en ells no per 
a ésser-ne dirigent revolucionari sinó un cacic reaccio
nari. En el curs de la nostra guerra i després de la 
nostra derrota, el faisme s 'ha posat al nu, sense es-
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crúpols. A l'emigració, el seu maxim teoric, Abad de 
Santillán, ha fet l'apologia de Falange, ha cantat him
nes al patriotisme de José Antonio Primo de Rive
ra, ha comprovat la identidad «ideologica» de la FAI 
i Falange, ha lamentat la fatalitat historica que en
torpí la cobejada entesa entre la FAI i Falange ja 
abans de la guerra. En l'emigració, el que fou bra9 
dret de Casado, García Pradas, ha escrit: «Cal enfon
sar els ponts de la transigencia .. . Reafirmar la nostra 
independencia amb tanta ·o més energia que la d'Es
panya 1nateixa, donar a la nostra restauració més 
interes que a la de la República, pensar més en la 
revolució que en l'antifeixisme». A l'emigració, els 
aventurers que fan la «Soli-FAI» han dit: «Ens rea
firmen en el menyspreu extraordinari que sentim per 
les idees totalitaries i jesuítiques deis anomenats 
comunistes ! Admiració i menyspreu que ens fa de
sitjar que la batalla de Stalingrad la guanyi el poble 
rus contra el nazisme el seu enemic exterior, i contra 
el stalin.isme, el seu enemic interior». A Catalunya i 
a Espanya, fa1stes de primer rengle són jerarques 
sindicals de Falange. Trotsquisme, faisme, falangis
me, tres déus i un sol déu veritable: Hitler! El nos
tre poble odia a mort a trotsquistes, faistes i falan
gistes. No és casual que el nostre poble, una de les 
virtuts del qual és la seva capacitat de síntesi, hagi 
trobat per expressar el seu odi i menyspreu, la pa
raula justa: Failange! 

Lliures d'aventurers, d'agents de l'enemic, els 
obrers de la UGT i la CNT, els líders hQnrats de la 
CNT, que són lluitadors de primer rengle contra 
Franco i Falange, contra la guerra hitleriana, que 
com Peiró cauen afusellats pels botxins falangistes, 
trobaran el camí de la unitat, de la central sindical 
única. 

VOLEM, PERO, UNA ALIAN<;A COMBATIVA 

Militants i dirigents d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, d'Acció Catalana, d'Estat Catala, d'Unió 
Democratica de Catalunya, de l'antiga Lliga Catalana, 
de la Unió de Rabassaires, de la UGT de la CNT, ca
talans sense partit, catolics i patriotes, catalans tots 
que volgueu salvar Catalunya d'una catastrofe sense 
parió, que no volgueu la guerra hitleriana:, que vol
gueu contribuir a la victoria de les Nacions Unides ... 
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a tots us cridem a la unitat, a l'Alian~a de combat 
pera enderrocar Franco i Falange, perque Catalunya 
pugui recobrar-se i tomar a ésser rica i plena! Cata
lans d'America, catalans combatents de la nostra 
gloriosa guerra, catalans de la vella emigració que 
malgrat els anys no heu perdut l'amor a la terra 
enyorada, que sentiu en la propia carn els seus do
lors terribles, que voleu una Catalunya prospera i 
feli~ i altra vegada respectada i a l'avantguarda deis 
pobles que estimen la llibertat, catalans tots,_ unim
nos fraternalment! Siguem dignes de les nostres va
lentes dones, dels nostres vells, deis nostres homes 
d'acer, deis nostres joves i infants, del nostre Pre• 
sident n1artir Lluís Companys: donem el nostre ajut, 
el nostre suport, el nostre cor i els nostres pensa-
ments, tot el que som i valem, als catalans herois que 
a Catalunya moren, perque visqui Catalunya! 

Militants i dirigents del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya! A Catalunya els nostres companys són 
l'avantguarda combatent de la classe obrera, de tot 
el poble, el seu dirigent i guia estimat. Són els pri
mers en el sabotatge, en la lluita guerrillera, en l'ex
termini deis traidors i falangistes, en la guerra a 
1nort contra Franco i Falange, contra els invasors i 
la guerra hitleriana. En les jomades decisives d'avui, 
multipliquen els seus esfor~os, no regategem sacrifi
cis per aconseguir que l'Alian~a Catalana, que la uni
tat de Catalunya amb tots els pobles hispanics, si
guin els instruments de la victoria deis pobles his
panics contra -Franco i la Falange, contra la guerra 
hitleriana. Co1npanys del PSU de C, endavant sense 
dubtes ni vaciHacions, a acomplir el nostre deure, 
gttiats en el gran combat per la figura lluminosa del 
company Giraban! 

CATALANS, UNIM-NOS! 
UNITS, AGERMANATS, VENCEREM! 

PER CATALUNYA, ENDAVANT! 



IV. Una nova etapa historica 

Fragment de la conferencia que loan Comorera 
pronuncia el 12 de juny del 1943, en una assen1.blea 
de militants del PSU de Catalunya residents a Mexic, 
en motiu de la dissolució de la Internacional Comu• 
nista. 

LA SITUACIÓ ESPECIAL DEL PSUC 

Si cada Parti t Comunista haura de fer fron t a 
una agreujada ofensiva deis enemics que van de Hit
ler, passant per Franco, a Prieto, no dubtem pas, 
companys, que contra el PSUC es desenvoluparan es
for~os majors. El PSUC és un partit d'unitat, és el 
Partit únic del proletariat. Com a precedent, és fu
nest per a tots els anti-unitaris, per a tots els ene-
1nics del moviment obrer. Com que aquest actua en 
la política catalana i espanyola, fa molta nosa a molts, 
i en fara més el dia del recobrament: contra el 
PSUC, es mobilitzaran els enemics de la unitat obre
ra, tots els arribistes i aventurers que en un PSUC 
afeblit hi veuen la possibilitat de viure, que amb un 
PSUC fort i en progressió constant hi veuen la seva 
liquidació definitiva. Contra el PSU, lluitaran certs 
sectors republicans, els quals no poden renunciar a 
les facilitats i a les complicitats que trobaren en un 
moviment obrer clirigit per individus sense principis, 
per petits burgesos enrabiats, sense conseqüencia ni 
perspectiva revolucionaria. Contra el PSUC lluitaran 
la social-democracia espanyola, els burocrates des
classats del moviment obrer espanyol, perque no re
nunciaran a tenir mal sigui una capelleta a Catalu
nya, perque un solid, unit moviment obrer catala, 
pel volum enorme del proletariat catala en el con-

4 
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junt del proletariat espanyol, posara punt final a «es- 1 
calafons» i «drets passius». 

Com podrem fer fron t a les tasques i els perills? 
Primerament, cal establir una severa vigilancia 

revolucionaria. L'enemic que per tots els mitjans 
tracta d'infiltrar-se en els nostres rengles, ja ha llan
\4t dues sagetes emmetzinades. Havent-se dissolt la 
Internacional Comunista, diuen: 

El PSUC s'ha d'independitzar del PCE, res no té 
a veure amb el PCE. 

No essent secció de la IC, el PSUC s'ha d'incorpo
rar al PCE. 

Una sageta pels companys catalans facils encara 
a les reaccions nacionalistes petit-burgeses. Una se
gona sageta pels companys espanyols que no han en
terrat definitivament el «plumero» de Don Clodoal
do. L'objectiu de la grollera maniobra és ciar: se
parar el PSUC del PCE, fer-los barallar per a batre'ls 
per separat, en profit i gloria de Franco i la Falange, 
deis enemics del comunisme i el moviment obrer. 
Amb la Internacional, els dos partits comunistes de 
l'Estat espanyol estaven units fraternalment, lluita
ven colze a colze contra Franco, la Falange i Hitler. 
Sense la Internacional la nostra unitat fraternal es
devé més ferma, més solida, si calgués. Amb la Inter
nacional la pedra de toe de la bolxevi tzació en els 
rengles del PSUC era la comprensió exacta que el 
nostre aliat fonamental i permanent és, no el partit 
frances o l'angles, o el xines, sinó el Partit Comunista 
d'Espanya. Sense Internacional aquesta prova per a 
mesurar el nostre grau de bolxevització, esdevé més 
precisa, més sensible. Més units que rnai el PSUC 
i el PCE continuarem la nostra Hu.ita contra Franco, 
la Falange i Hitler, contra els enemics emboscats 
en el moviment obrer, per la independencia d'Espa
nya, per les reivindicacions nacionals de Catalunya, 
per una Espanya recobrada sota el signe de la unitat 
organica política i sindical de la classe obrera. Con
tra la nostra unitat monolítica, res no hi valdra, con1-
panys! 

Segonament, hem d'aclarir que volem ésser. 
Un partit de «pocs i purs», un partit d'aquells que 

acaben per ésser pocs i no purs? Recordem les pa
raules del nostre Lenin: 

«Aquests tipus (Trotsqui i altres coro ell) 
són característics, en tant que rones de for-
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macions historiques d'ahir, dels temps en els 
quals el moviment obrer de masses a Rússia 
(i aquí poseu-lú Catalunya) dormia encara, i 
qualsevol grupet disposava «d'espai» per pre
sentar-se com a tendencia, com a gntp o frac
ció, en una paraula, com una «potencia» que 
trae ta d 'unificació amb altres. » 

¿ Us plau, companys, la perspectiva d 'un PSUC 
degenerat en una capelleta, en un sector sense resso 
en el moviment obrer, sense suc ni bruc, a la cua 
de tots els esdeveniments, pietós petit coHectiu de 
«caps de brot» sense altra aspiració que la d'esde
venir cadascun «cap d'arengada»? 

Tercerament, també hem d'aclarir la nostra ideo
logía. 

¿ Volem retornar a la social-democracia, en alian• 
~a amb els residus anarco-sindicalistes? La social
democracia és un cada.ver insepulte que empudega 
l'ambient. La social-democracia russa va servir als 
generals blancs i als exercits intervencionistes con• 
tra la Revolució d'Octubre. La social-democracia ale ... 
manya va lliurar-se sense lluitar a uns caporals de 
Hitler . La social-democracia anglesa va arribar al 
poder per a lliurar-lo a Chamberlain. La social-demo
cracia espanyola va ésser la for~a fonamental de la 
República i als dos anys i mig, la República va caure 
en mans deis filo-feixistes. La social-democracia fran
cesa va ésser poder a Fran~a, recolzant-se en el mo
viment de masses més profund que hagi conegut 
Fran~, i als pocs mesos inventa el Comite de No-In
tervenció, va esdevenir «valet de chambre» de Cham
berlain i de les «200 famílies franceses» i mesos des
prés va obrir les portes del poder als Daladier i Bon
net, clama perla guerra contra la URSS en ajut de 
la Finlandia de Mannerheim, vota la destitució anti
constitucional dels diputats comunistes, i els dos 
ter~os deis seus diputats -símbols del «cretinisme 
parlamentari»- votaren el lliurament de la Repú
blica a Pétain, la «revolució nacional» feixista de Pé
tain, la coHaboració amb els alemanys, car, segons 
la filosofia d'un deis seus «grans» líders, «valia més 
viure hitleria, que morir frances». La social-democra
cia finlandesa s'ha aliat a Hitler en la guerra contra 
la URSS i les Nacions Unides. La social-democracia 
sueca controla el govern que ha pactat amb Hitler el 
pas per terr itori suec de tropes, armes i municions 
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c?ntra la Unió Sovietica i contra els «germans escan
d1naus» de Noruega. La social-democracia noruega 
controla el govern que deixa fer als Quislings que 
obriren el fiord d'Oslo i el port de Bergen a l'esqua
dra de Hitler. La social-democracia danesa en el po
der, no dispara un tret contra els nuclis invasors i 
tot seguit con1enc;a a coHaborar amb ells i segueix 
coHaborant-hi, i així anira fent mentre els nazis no 
se'n cansin. I així a Holanda i a Belgica. I abó, ar¡-eu. 
En tata l'Europa sotmesa són abundosos els Spinas
se, els Faure, els De Mann, els anarco-sindicalistes 
Belin, servidors «abnegats» dels nazis. ¿ Que voleu, 
dones, companys? ¿Us plau la perspectiva d'un PSUC 
transformat en apendix del «socialisme» merdificat 
del Sr. Prieto? 

Hem de convertir-nos, per miracle de Sant J ordi, 
en nacionalistes petit burgesos? Prepareu-vos, ales
liores, a exaltar el nacionalisme carrincló de la classe 
obrera catalana, a provocar, de contracop, el nacio
nalisme agressiu de la classe obrera espanyola; a ser~ 
vir un bon plat gratis a la burgesia catalana, a la 
burgesia espanyola, a les castes tradicionals enemi
gues sense cura de Ca talunya i d'una Espanya pro
gressiva, a celebrar cada any moltes jornades «pa
triotiques», ben mudats i florits amb ramells com
postos de clavells i ginesta, amb sidra! a tot drap. 
Quins aplecs no faríem! - Després d'aixo, la comu
nió arranjaria la resta! - U s plau, companys la pers
pectiva d'un PSUC que canviés la fal~ i el martell, 
per San t J ordi i el Drac? 

En quart lloc, quina estructura volem tenir? 
Malgrat que Lenin hagi dit que un partit amb 

fraccions és una unitat exterior i una olla de grills 
interior, ¿hem de voler un PSUC arnb fraccions? 
Tindríem saviassos, per donar i per vendre. Discu
tiríem fins a perdre l'ale. Ens barallaríem sense, pero, 
esgarrapar-nos massa fort, car sempre estaríem «en
tre cavallers»! La classe obrera ens tractaria a pun
tades de peu, pero, aixo sí, els «enxufes» serien per 
a nosaltres. I d'haver-hi, l'any de la picor, un imperi, 
seríem a Xauxa. Us plau, companys, la perspectiva 
d 'un PSUC degenerat, corromput, traidor a si mateix, 
a la classe obrera i al nostre poble, d'un PSUC for
mat per solemnes, estantissos, picaplets presidents 
de Jurats Mixtos? 

Pel que toca a l'anarco-sindicalisme, no val la 
pena ni de parlar-ne. La tragica experiencia faista ha 

-
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estat definitiva per a nosaltres, per a Ja classe obre
ra catalana, per a tot el nostre poble. 

Bé, companys, parle1n seriosament! 
El Partit Socialista Unificat de Catalunya, és un 

Partit de masses, marxista-leninista, d'estructura cen
tralista democratica, de disciplina conscient, admesa 
i no imposada mecanicament, pero severa. És el Par
tit dirigent de la classe obrera catalana, de la lluita 
del nostre poble contra Franco i Falange, contra el 
nazi-feixisme, un partit -freturós d'assimilar !'expe
riencia del gran Partit de Lenin i Stalin. És el Partit 
nacional de Catalunya, el Partit que, en enarborar 
cada dia més alta i n1és conseqüentment la bandera 
de l'internacionalisme proletari, resoldra, a l'ensems, 
la reivinclicació historica fonamental proletaria i el 
nostre problema nacional. Un dia, el més gloriós de 
la historia catalana, els partits obrers catalans varen 
trobar el c.amí de Lenin. En en estem, per ell segui
rem endavant, ningú no ens en treura! Tenim da
vant nostre, lluites aferrissades, esfor~os suprems, 
perdues doloroses de militants benvolguts, pero si 
som durs amb nosaltres mateixos, dialectics conse .. 
qüents, bolxevics incorruptibles, en una perspectiva 
no llunyana arribarem a la fita cobejada, per la vo
luntat increbantable d'obrers i pagesos, de la me• 
nestralia revolucionaria i deis inteHectuals progres
sius, de la Catalunya autentica i combatent. Car, el 
de Lenin, és el Camí de la Victoria! 

L'AVUI I EL DEMA DE CATALUNYA 
t 

És així, companys, com ens hem de plantejar els 
problemes d'avui, com hem de respondre a aquells 
que s 'inquieten pel dema. Hi ha companys que s 'in• 
quieten pel dema, arran de la disolució de la Inter
nacional Comunista. I es pregunten que farero, que 
succeira, si no cal preparar des d'ara una nova for
ma d'organització internacional. Naturalment, la in
quietud és legítima, pero no és justa. 

Com sera el món de dema, com ens comportarem 
nosaltres en un món que per ara és una incognita? 
Un món tant més incognit, com mes profunda és 
la crisi historica de la humanitat, com més cert és 

· que la ~erra .en si mateixa i la victoria militar de 
)es Nac1ons Unides obren una nova etapa historica. 
Pero ja que el problema s'ha plantejat, esp.eculem 
un xic, si us plau. 
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Que,pot ocórrer de1na, que farero nosaltres, dema? 
Pot acorrer que la guerra acabi en pau negociada i 
que bona part del món vagi pel camí d'un filo-feixis-
1ne a1nb careta democratica, i aleshores la nostra 
tasca seria una. Pot ocórrer que la guerra acabi amb 
la victoria 1nilitar de les Nacions Unides -i així 
sera- i que el món vagi resoltament a una recons
tr~':ció sobre les runes gegantines produides pel nazi
fenasme, sense, pero, oferir-nos una característica 
central, i aleshores la nostra tasca seria una altra. 
Pot ocórrer que, malgrat la victoria militar de les 
Nacions Unides, el món sigui un trenc_a-closques de 
con tradiccions, de regiros populars en oposició a re
giros opressius, per la interferencia de factors aliens 
a les nacions en reconstrucció, i aleshores la nostra 
tasca seria una altra. Pot ocórrer que, malgrat la vic
toria militar de les Nacions Unides, per la pressió 
de forces exteriors controlades per elements reaccio
naris que haurien fet la guerra malgrat ells matehos, 
el món passi per un període indefinit de xocs vio
lents, en cada país, entre reacció i revolució, entre 
reaccionaris entestats a mantenir el passat amb tra
jos nous i els democrates que no renunciaran mai a 
w1a democracia veritable, sense camuflatge ni em
boscats, i aleshores· la nostra tasca seria una altra. 
Pot ocórrer que, malgrat la victoria militar de les 
Nacions Unides, el món esdevingui momentaniament, 
per la pressió de les forces exteriors ja esmentades, 
un mosaic de monarquies conservades i de monar
quies restaurades, o de directoris militars (no heu 
llegit les falornies «apolítiques» del General Giraud?) 
freturosos de mantenir «l'ordre», d'assegurar la cons
trucció «pacífica», i aleshores la nostra tasca seria 
una altra. Pot ocórrer que malgrat la bona «voluntat» 
deis reconstructors a cop d'estaca, dels qui viuen en 
un passat condemnat a mort, els pobles i, especial
ment, els pobles europeus plens d'experiencia, escar
mentats d'escoltar paraules boniques i de sofrlr fets 
Iletjos, es resolguin a llen~ar per la ~orda prejudicis 
i privilegis, «protectors» i «gent d'ordre», a crear el 
nou veritable miHeni de pau, de progrés, de benestar, 
de llibertat, de democracia, a organitzar-se en repú
bliques socialistes, i aleshores la nostra tasca no seria 
la de trobar una: nova forma d'organització interna
cional del moviment obrer, sinó la forma d'organitza
ció internacional deis pobles definitivament allibe
rats. I, encara, en aquest aiguabarreig de possiblitats, 
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caldria intuir en quin «pot ocórrer» encaixaria Cata
lunya, per tal de fixar les tasques del PSUC, les tas
ques que específicamente ens corresponen. 

Com veieu, són completament eixorques les espe
culacions sobre el dema. No hem de malmetre en 
elles ni un bri de la nostra for~a. Els comunistes no 
especulem sobre el dema. Els comunistes assegurem 
el dema treballant amb la maxima energia, sense re
serves ni maniobres, avui, vivint en Hu.ita cada minut 
de la nostra vida, tenint com a guiatges permanents 
el metode dialectic, e1s interessos polítics vitals del 
moviment obrer en el seu conjunt, les particularitats 
de la situació historica concreta i les tasques que es 
dedueixen directament d'aquesta situació. Els comu
nistes tenim el nostre punt d'arribada: volem realit
zar el socialisme, pas primer per a construir el co
munisme. I aixo, no és una especulació, sinó una 
afirmació que tothom pot entendre. 

L'avui i el dema de Catalunya, companys, és i sera, 
essencialment, com és avui i com sigui dema el nos
tre Partit. I no ens podem plantejar el problema d'al
tra manera. 

¿Qué significa, companys, per l'avui i pel dema 
de Catalunya, un PSUC afeblit, corsecat per les frac
cions, incapa~ d'assimilar el marxisme-Ieninisme, que 
abandonés la bandera de l'internacionalisme proleta
ri, un PSUC oportunista i sense una fe increbanta
ble en la classe obrera i en la continuitat combativa 
del nostre poble? En les lluites d'avui significa liqui
dar l'avantguarda combatent i dirigent del nostre 
poble contra Franco i Falange, el refor~ament de 
Franco i de Falange i el camí lliure d'obstacles per 
a la realització deis plans de guerra hitlerians, del 
regim ( ... ) franquista, una perllongació indefini
da del martiri de Catalunya i una disminució subs
tantiva deis factors que han de salvar-la de la des
trucció física. Pel dema de Catalunya, significa: la 
clispersió del moviment obrer, la impossibilitat, per 
tant, d'aconseguir la Central Sindical única, l'alian
~a permanent amb la pagesia, la incorporació 1nassi
va de la menestralía revolucionaria i de la inteHec
tualitat progressiva al moviment d'autentica allibe
ració nacional; el lliurament de la política catalana 
a arribistes, a demagogs xerraires i aventurers; no
ves aventures pseudo-revolucionarles, car els obrers 
catalans no es resignarien a ésser espectadors pas
sius de 1'esfondra111ent general; el triomf de la reac-
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ció, després de nous estralls, car el nostre poble, 
encara que desorientat i enganyat, no es lliuraria 
mansament; la repetició a casa nostra de la historia 
de la post-guerra anterior, car el proletariat catala 
privat de la seva avantguarda revolucionaria i diri
gent, no tindria ni la for9a ni la clarividencia per a 
impedir-ho; el sotmetiment de la classe obrera a no
ves i brutals formes d'explotació, l'ajomament inde
finit de les realitzacions nacionals de Catalunya. 

¿Que significa, companys, per l'avui i pel dema 
de Catalunya, un PSUC fort, monolític, hom'ogeni, 
marxista-leninista, internacionalista proletari, de dis
ciplina bolxevic, un PSUC immune a l'oportunisme, 
lligat a les masses, de fe increbantable en la c1asse 
obrera i en la continuitat combatent del nostre po
ble? En les lluites d'avui, significa: El refor~ment 
sistema.tic de l'avantguarda combatent i dirigent del 
nostre poble, l'assoliment de l'Alian9<1 de Catalunya, 
la creació de l'orgaµ dirigent deis catalans ·comba
tents, la transformació de !'actual resistencia ·activa 
en guerra popular, en guerra nacional contra Franco 
i Falange, contra la guerra hitleriana; un cop mortal 
al regim . ( ... ) franquista, l'escur~ament del marti
ri que · sofreix Catalunya, obrir tots els camios a 
les reali tzacions obreres i nacionals. Per al dema de 
Catalunya, significa: la consolidació definitiva de la 
unitat política· obrera, la creació rapida de la Central 
Sindical única, l'alian9<1· permanent amb la pagesia, 
la incorporació als nostres rengles de la menestralia 
revolucionaria, de la inteHectualitat progressiva, pro
moure un moviment nacional de profunditat i pers
pectiva sense parió, ni pel volum present ni per la 
transcendencia historica, en la· nostra vida nacional; 
l'aprofitament de les condicions que existeixen per a 
crear una Catalunya progressiva, lliure, una demo
cracia capa9 de realitzar el gran principi de Stalin: 
«El millor capital es l'home»; l'emancipació de la 
classe obrera en el si d'una democracia autentica, la 
materialització de les reivindicacions nacionals de 
Catalunya. 

I aixo, companys, no són especulacions, sinó afir
macions substantives a l'abast de totbom. 

( ... ) 

• 



V. Els enemics de la unitat 
combatent deis cata1ans 

Paraules de la conferencia donada por loan Co
morera el dia 18 de desembre del 1943, al Casal Ca
tala de Mexic. 

( ... ) 
Que és, avui la nació? On va la nació? . 
Que seria la nació amb la victoria de la reacció 

internacional? 
Que sera la nació amb la victoria de les Nacions 

Unides? 
En vigílies de la Revolució Francesa compartien 

el poder i els privilegis de la monarquia absoluta, 
!'aristocracia i el cl~rgat. Els estats eren patrimonis 
familiars, feudals. Els exercits eren mercenaris i l'o
ficiaUtat un clos tancat aristocratic. El p~triotisme 
no era nacional. Casaments, divorcis, morts, paralles 
reials i d'hereus reials, estenien o retallaven els es
tats. Els factors constitutius d'una nació existien, 
pero la nació viva, organitza:da, actuant, no. En un 
procés de segles va anar-se forjant una nova classe. 
Deis gremis, deis menestrals medievals varen sorgir 
els banquers, els comerciants, els manufacturers: la 
futura burgesia. L'increment progressiu economic del 
«tercer estat» va crear en ell la consciencia política 
de classe, la qual s'articula i s 'expandí en una nova 
filosofia, en una nova interpretació de la historia, en 
una actitud rebel davant el poder polític. L'enciclo
pedisme va ésser el fruit gloriós de la maduresa eco
nomica i, per tant política, d'una classe sµbjecta i 
conscient de la seva for~a i deis seus drets. La Revo
lució Francesa, va ésser-ne la conseqüencia inevitable. 
La monarquia, !'aristocracia, el clergat, no resignant
se a la perdua del poder polític fugiren a l'estranger, 
provocaren la guerra deis mercenaris estrangers con-
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tra ~ra~~a, envairen la patria i la saquejaren, trairen 
la pat1:1a per a salvar els seus interessos de casta. 
En t~a1r la patria, perderen el gaudi de l'Estat. I el 
:proces obert per la Revolució Francesa, va arribar 
1nexorablement a la seva conclusió. La burgesia s 'em
p~ra. del p~der polític, desenvolupa el seu poder eco
nom1c, crea les Nacions i els Estats que hem he
retat. 

Creacions de la burgesia victoriosa la idea nacio
nal i la realitat nacional han sofert ~Is canvis que 
aquella ha sofert. Les nacions foren sobiranes men
tre la burgesia fou un factor de progrés. Les nacions 
perderen sobirania quan la burgesia deixa d'ésser 
un factor de progrés. La idea nacional i la realitat 
nacional són trasbalsades a fons avui, perque en la 
etapa superior capitalista, l'imperialisme és un fac
tor d'opressió, de regressió, de cataclismes socials, 
polítics i economics inhwnans. L'adveniment de l'im
perialisme, del capital monopolista, del capital finan• 
cer progressivament parasitari, ofega la lliure com
petencia, doctrina fonamental de la burgesia revolu• 
cionaria, progressiva, convertí les nacions sobiranes 
en nacions mediatitzades, les nacions independents 
en nacions dependents. Cap Estat, cap Nació, no 
gaudeix avui de plena sobirania, de plena indepen
dencia. Els febles perque són febles. Els forts, els 
imperialistes, perque la seva vida interior i exterior 
és condicionada per les exigencies imperials o finan
ceres. Veiem dos exemples característics. La Repú
blica espanyola no va poder posar fi al monopoli 
nordamerica dels telefons, un dels negocis més bruts 
de Primo de Rivera i una de les aspiracions més pre
gones del poble i dels dirigents republicans: la so
birania espanyola va ésser mediatitzada per l'omni
potent finan~ nordamericana. A Fran~a cada vega
da que el poble imposava un govern d'esquerres, la 
finan~ internacional, especulant amb el franc, pro
vocava la crisi i imposava un govern reaccionari. 
Així acabaren el famós cartel! d'esquerres del 1924 
i el Front Popular del 1935. La reacció internacional 
ha guillotinat la nació ~urg~~a, li ha_ imp?sat un in
ternacionalisme espur1: l mternac1onalisme deis 
trusts dels cártels i de la gran finan~. 

Pe;o, companys i ~mies, una. nova !~ea ~c~onal, 
una nova realitat nacional sorgeixen. L 1mper1ahsme, 
el capital monop<?li~ta, .. el capitalisme financer, _h~ 
trait la patria. Mumc es el monument de la traic16. 
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I a l'escalf de la traició, els pobles han pres la direc
ció dels seus afers, basteixen una nova nació, la seva 
nació. J clamunt les runes de la nació burgesa tanca
da, xovinista, agressora, 1nediatitzada ja per la gran 
finan~a internacional, alinientada per l'odi a altres 
pobles, vivint uns armisticis permanents, esgotadors, 
es construeix la nació popular, la nació igual a les 
altres nacions, la nació federada. Aquest procés que 
assegura la germanor internacional, la fi de les guer
res, prendra la volada darrera amb la victoria de les 
Nacions Unides, sera sotmes a violentes i sangants 
sacsejades si la reacció internacional, usdefruitadora 
d'un poder polític internacional adhuc contrari als 
interessos de cada burgesia nacional, podés sabote
jar la pau com ha sabotejat la guerra. 

I des d 'aquest nou angle, companys i amics, hem 
d'arribar a les mateixes conclusions. :es evident que 
el separatisme estricte, tradicional, és un anacronis
me. És evident que la solució definitiva del problema 
nacional no esta en mans de la burgesia, sinó del po
ble. :es evident que ultra les necessitats comunes de 
lluita contra l'enemic comú, els pobles hispa.mes han 
de marxar units fratemalment, car la llei historica 
present no els porta a la separació, sinó a la federa
ció. És evident que els servidors de la reacció inter
nacional ( ... ) treballen no per la llibertat de Cata
lunya sinó pel sotmetinzent de Catalunya a noves ti
ranies. 

L'enfrontament de les dues línies oposades, la 
reaccionaria i la progressiva, creen, companys i 
amics, condicions d'altres guerres civils en el curs 
de, !'actual guerra mundial i pera després d'ella. Cal 
acceptar la realitat amb serenitat i coratge. Hi ha 
guerra civil a Grecia i a Iugoslavia. Hi ha guerra ci
vil a Italia i a Fran~a. Hi haura guerra civil a Cata
lunya, a Espanya, si no som capa~os de comprendre 
i anorrear les maniobres de la reacció internacional, 
si no tenim el valor patriotic de treure les caretes als 
agents de la reacció internacional, d'isolar-los irnpla
cablement ( ... ). 

• 



VI. La nació en la nova etapa 
historica 

Sota aquest títol, el juny del 1944, loan Comorera 
va escriure tres treballs, que polemitzaven amb les 
posicions del Partit Comunista dels Estats Units en 
defensar el programa de Teheran, i que havien estat 
recollides en els materials del Partido Comunista de 
España, especialment per la revista «Nuestra Ban
dera». El fragment que segueix correspon a la part 
dedicada a l' estudi de la nació. 

( ... ) 

NACIÓ POPULAR, NACIÓ SOCIALISTA, NACIÓ COMUNISTA 

Lenin ens ha dit magistralment: 

«Quan una gran empresa es converteix en 
gegantina i organitza sistematicament i regular, 
damunt la base d'un calcu.l exacte, el provei
ment en proporció de les 2/3 o de les 3/4 parts 
de lá materia primera de tot el necessari per 
a una població de di verses desenes de milions; 
quan s'organitza sistematicament el transport 
de les esmentades materies primeres als punts 
de producció més comodes, els quals es troben 
de vegades a distancies de centenars i de mi
lers de quilometres l'un de l'altre; quan des 
d'un centre es dirigell l'elaboració del mate
rial en totes les seves diferents fases, fins a 
l'obtenció d'una serie de productes diversos 
acabats; quan la distribució d'aquests produc
tes es realitza segons un pla entre desenes i 
centenars de milions de consumidors, és clar 
aleshores, palesament, que ens trobem davant 
una soci.alització de la producció i no davant 
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un simple «entrella~ament», que les relacions 
d'economia i de propietat privada constituei
xen un continent que no correspon ja al con
tingut, el qua! ha de descompondre's inevita
blement si s 'ajorna artificialment la seva su
pressió que pot romandre en estat de descom
posició durant un període relativa.rnent llarg 
(en el pitjor dels casos si la cura del tumor 
oportunista s'allargassa massa), pero que, mal
grat tot, sera inevitablement suprimit.» 

~vui és clar per a tothom que el «tumor de l'opor
tunisme» ha perllongat la vida del capitalisme mono
polista. És també ciar que l'antítesi revelada per Le
nin producció social i propietat privada deis mitjans 
de producció, s'ha de resoldre ara. I que l'hem de 
resoldre, essencialment, nosaltres. I aquest «nosal
tres», vol dir els nostres partits d'avui, la classe obre
ra d'avui, la massa popular d'avui. 

I pera substituir-lo amb que, companys? Si reac
cionem estrictament com a sectaris contestarem: 
amb el socialisme. Si reflexionem que no som !'única 
fo~a, que ens cal comptar amb altres forces popu
lars que junt amb nosaltres combaten a mort contra 
el nazi-feixisme-falangisme, que junt amb nosaltres 
han de participar en la reconstrucció del món, des- , 
prés de la victoria, que no estero en presencia d'un 
fenomen isolat, localitzat, sinó d'un fenomen univer-
sal, que estem davant d'un canvi de civilització en 
escala mundial: ens en guardarem molt i prou de 
forjar-nos una línia rígida d' aplicació nacional. 

Cal, en primer lloc, que escombrera el camí. 
Sense por a equivocar-nos podem afirmar que l'o

pinió universal contra el capitalisme monopolista 
estafeta. «La teoria es converteix en una forfa mate
rial tan aviat com pren en les masses», va dir Marx, 
la «teoria» anticapitalista-monopolista ha pres en les 
masses. És, per tant, una for~a material. La «teoria» 
del nou regim que ha de substituir el capitalisme mo
nopolista: producció social; propietat social dels mit
jans de producció, ha pres també en les masses, és 
una for~a material, pero no gaudeix encara de la 
u niversitalitt de l'anticapitalisme monopolista. Els 
agents deis monopolistes i molt particularment llur 
creació, la nineta de llurs ulls, el nazi-feixisme-falan
gisme, han destorbat amb exit la polarització d'opi
nions. Recolliren l'odi creixent de la mitjana i petita 
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burgesia, de la pagesia, de la massa «neutral» m itja
na, d'inteHectuals i funcionaris, de patriotes a se
ques, co~tra els excesos i els estralls del capitalisme 
n1onopobs~a del sistema d'opressió colonial i esca
nyq.n1ent ftnancer i predicarem amb perseveran~a in
fa tig~ble la «teoria» providencialista, la «bona nova», 
el retoro al camp, a la poesia de la vida bucolica dels 
avant-passats, als gremis medievals, a la producció 
familiar, a l'enlairament de la «substancia i nervi na
cional,., les classes mitjanes en perill mortal de pro
letarització per culpa deis monopolistes, de l'oligar
quia financera. I brodarem en llurs banderes de com
bat: «Morin els plutocrates! Morin els monopolis
tes! » 

Encara que nosaltres, marxistes, ens sembli in
fantfvol, aquests slogans fabricats pels agents deis 
1nonopolistes «prengueren» en la massa, es converti
ren, per tant, en una for9a material. Des de l'acaba
ment de la primera guerra mundial, el capitalisme 
monopolista ha anat endavant recolzant en dues cros
ses: una, la reformista, que paralitzava l'acció revo
lucionaria de la classe obrera, l'altra, la feixista, que 
exaltava les classes mitjanes, la pagesia, els patrio
tes., el conjunt de la massa «neutra», el pes de la 
qual compta si hom reeix a mobilitzar-la. Una i altra 
crossa estan ben esquerdades. La primera més que 
la segona. Cal esmicolar-les. La crossa reformista esta 
ja tan corcada que ni els propis reformistes super
vivents no gosen treure-la de les golfes. Ara se'n van 
esmaperduts, darrera del pla Beveridge, darrera la 
quadratura del cercle. La crossa feixista sera enterra
da ambla victoria militar de les Nacions Unides. No 
massa fondament, pero, car els monopolistes no per
den l'esperan9a de descolgar-la, mentre els slogans 
que serviren el nazi-feixisme-falangisme no seran col
gats amb ella. 

:e.s possible retornar del capitalisme monopolista 
al regim de lliure concurrencia, al liberalisme econo
mic? No, companys. El vell capitalisme va morir en 
donar neixement a l'imperialisme, al capitalisme mo
nopolista. És impossible trobar, ens diu Lenin, «prin
cipis ferms», «fins concrets» per a la «conciliació» 
del monopoli amb la lliure concurrencia. El capita
lisme monopolista és la fase superior al capitalisme 
liberal. Per tant, la lliure concurrencia s'ha trans
f ormat en un ideal reaccionari. En el si d'un sistema 
economic actual van creant-se els elements del sis-



112 Joan Comorera 

tema que l'ha de substituir. I el sistema que es va 
forjant en !'interior del condemnat a la caducitat, a 
!ª mort, és. sempre superior. Els mode]s de producció 
1 les relac1ons de producció caracteritzen cada sis
t~ma. i ~l .progrés deis modes de producció i els can
vis histories en les relacions de producció provoquen 
el salt d'un sistema vell a un sistema nou. Per la 
resta, la historia humana no és una repetició de cer
cles concentrics de retoro constant a un pwit de 
partida constant: és una ascensió progressiva, salts 
d 'etapes inferiors a etapes superiors. Per aixo mai no 
s'ha produit un retorna sistemes economics histori
cament superats. Del treball tribal no es torna al 
treball comunista primitiu. De l'esclavatge no es tor
na a l'economia patriarcal. Del servatge no es toma 
~ !'esclavitud. De l'assalariat no es pot tornar a la 
servitud, com de la lliure concurrencia no es pot tor
nar a la manufactura i als gremis. De la mateixa ma
nera, del capitalisme monopolista no es tornara a la 
lliure concurrencia. La logica de la Historia és d'acer. 

«El monopoli, el qual neix únicament i ex
clusiva de la lliure concurrencia és el transit 
del capitalisme a un altre sistema social-eco
nomic més elevat» (Lenin). 

¿ :es possible retomar del capitalisme monopolista 
a l'economia «pastoral agraria», a la manufactura 
d'abans de la Revolució Francesa, als gremis, a les 
ciutats «lliures» i a les regions feudals de l'Edat Mit
jana, per tal de salvar les classes mitjanes del siste
ma d'opressi6 colonial i escanyament financer, d'una 
proletarització que s'ha accelerat des de l'adveniment 
del monopolisme? La resposta la trobarem en la con
ducta del nazi-faxisme-falangisme. Aquest «ideal» era 
la meduHa (teorica) del feixisme de Mussolini, del na
cional-socialisme de Hitler, del nacional-sindicalisme 
de Franco. Que n'ha quedat de tanta falornia cridane
ra? Conquistat el poder, feren exactament una polí
t ica contraria: varen refor~r els monopolis, és a 
dir el capitalisme monopolista, feren d'aixo una polí
tica oficial i la imposaren amb la brutalitat caracte
rística del regim. Pocs mesos després de prende el 
poder, el 15 de julio! de 1933, Hitler dicta la llei d'or
ganització for~osa · deis cartels. Pel manament d'a
questa llei es constituiren immediatament o s'engran
diren els següents cartels: de fabricació de rellotges, 
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de cigars i tabac, de paper i cartó, del sabó dels vi
dres, de xarxes metaHiques, d'acer estirat, del trans
~ort fluvial, de la cal~ i solucions de ca19, de teles de 
Jute, de la sal, de llantes d'automobils, de productes 
Jleters, de les fabriques de conserves de peix. Per 
a tots aquests cartels, nous uns i altres refor~ts, es 
dictaren disposicions que prohibien la construcció de 
noves fabriques i la incorporació obligatoria deis 
industrials independents. Es prohibiren també la 
construcció de noves fabriques i l'eixamplament de 
les existents en les branques industrials ja cartelit
zades: del zenc i plom laminat, de nitrogen sintetic, 
de superfosfats, d'arsenic, de tints, de cables elec
trics, de bombetes electriques, de pisa, de botons, 
de caixes de cigars, d'aparells de radio, de ferradu
res, de mitges, de guants, de pedres per a la cons
trucció, de fibres, etc. Noves lleis dictades del 1934 
al 1936, acceleraren la cartelització i el refor~ament 
deis cartels que ja existien. El resultat d'aquesta po
lítica fou que a finals del 1936 el conjunt dels car
tels comprenia no menys de les dues terceres parts 
del total de la indústria alemanya, 100 o/o de les ma
teries primeres i de les indústries semimanufactu
rades, i 50 % de la indústria de productes acabats, 
en comparació del 40 % del total existent a les aca
balles del 1933. Mussolini cartelitza per la for~ la 
marina mercant, la metaHúrgia, les fabriques d'auto
mobils, els combustibles líquids. El 16 de juny del 
1932 dicta una llei de cartelització obligatoria en vir
tut de la qual formaren els cartels de les indústries 
del cotó, canem, seda i tints. A Espanya, mai l'oligar
quia financera no havia estat tan omnipotent com 
sota el regim de ( .. . ) Franco. 

I no es digui que essent aquesta una política eco-
nomica ilnposada pel nazi-feixisme-falangisme, no 
compta en l'enjuidiciament general del capitalisme 
monopolista. Car els Governs dels paisos formalment 
democrates han tingut la n1ateixa política. Abans de 
Hitler, els Governs de la República de Weimar crea
ren i recolzaren monopolis. Feren més; en salvaren 
molts de la ruina amb subvencions estatals, és a dir 
del poble alemany. El 1932, el govern alemany va 
subsidiar amb 40.000.000 milions de mares i amb 
credits assegurats per 70.000.000 !'empresa navilera 
H apag-Llovd, el més gran monopoli de la marina 
mercant alemanya. El 1931, el govern alemany «aju
da» les fabriques unides de l'acer, el trusts més grans 
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d'Europa, con1prant-Ii accions, a un preu quatre ve
gades superior al del mercat, per valor de 110.000.000 
de ~~res. El 1931, el govern alemany esperona l 'ab
sorc10 de dos grans bancs pel Banc de Dredsner, és 
a dir , la creació d 'un super-trust bancari, donant a 
aquest una subvenció de 525.000.000 de mares abans 
del 1933, el poble alemany n'havia perdut ja total
m ent 288.000.000 i després, amb Hitler, perdé la resta 
més de 100.000.000 de mares, obsequi deis nazis a l'oli
garquia finaneera. Abans de Hitler, el govem alemany 
«avan~a» als trusts bancaris alemanys més de 1.500 
milions de mares. El govem austríac subvenciona el 
Credit Anstalt amb 723 milions de xelins austríacs, 
una suma gairebé igual a les perdues sofertes por l'o
ligarquia financera. A la Gran Bretanya, degut a les 
lleis de mines de carbó dels anys 1931-32, es formaren 
Sindicats region·als de control de la producció i deis 
preus i de «racionalització», aixo vol dir paralitza
ció de les mines «antieconomiques», centenars de 
milers d'obrers llen~ats a l'infem de l'atur for~s. 
Als Estats Units, els «codis de competencia Ileial» de 
Roosevelt refor~aren les tendencies monopolistes i 
acceleraren el sotmetiment als monopolis de les em
preses petites i mitjanes~ A Fran~, la «República 
financera» per antonomasia, la concentració monopo
lista no va ésser mai entrebada pels alts i baixos po
lítics i caracteritzant-se, de més a més, pels freqüents 
escandols tipus Stavisky que portaven a la superfi
cie la profunda corrupció interior. A Espanya, la Re
pública seguí les petjades economiques de la monar
quía i l'oligarquia financera i els monopolis ferrovia
ris, electrics, deis telefons, del · paper, del sucre, del 
tabac, etc. continuaren rebent l'ajut de l'Estat quan 
ho necessitaven o quan «demostraven» que ho neces• 
sitaven. 

En regim nazi-feixista-falangista, en regim formal
ment democratic, el capitalisme monopolista dicta la 
llei. O com diem a casa nostra: qui mana a can
Ribot? El monopoli és per damunt de la nació, del 
regim polític i «altres particularitats». Amb el capita
lisme monopolista no es tracta ni es pacta. Tampoc 
no se'l pot substituir, com a~abem ~e ,v~ure, amp 
sistemes passats per sempre mes a la histona. Nomes 
se'l pot substituir amb un sistema social-economic 
més elevat. 

Escombrant el camí hem arribat, companys, a la 
qüestió central d 'aquesta conferencia. 
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La nació, sota el capitalisme monopolista ha per
dut la sobirania. La nació, si el capitalisme monopo
lista vencés la crisi de la post-guerra propera com 
va ~encer la crisi de la post-guerra anterior, patiria, 
no Jª una política de mediatització efectiva i de res
pectes aparents sobiranics, sinó una política oberta 
d'agressions, d'annexions, de privació del dret nacio
nal d'autodeterminació; l'A.M.G.O.T. en escala mun
dial. La nació, per tant, pel recobrament i en defen
sa de la seva sobirania del dret inalienable d'autode
terminació, no té més que una sortida: anihilar en 
l'ambit nacional el capitalisme monopolista. Significa 
aixo dissoldre els monopolis? No, companys. El ca
pitalisme monopolista ha creat una organització tec
nico-economica progressiva, uns modes de produc
ció i unes relacions de producció superiors als del vell 
capitalisme mort i enterrat. La destrucció dels mono
polis seria un error economic greu i una regressi6 
política. La nació recobrara la sobirania, l' af ermar a, 
exercira lliuren1ent el dret d'autodeterminació, anor
reant el capitalisme monopolista d'un cop i d'una 
sola manera: nacionalitzant els monopolis! 

Per a la nació el dilema és d'acer. 
En el duel historie entre la nació i el capitalisme 

monopolista, la victoria sera de la nació, car la nació 
és una entitat progressiva, en ascensió, i el capita
lisme monopolista és un sistema social-economic re
gressiu arribat a !'etapa darrera d'evolució, en estat 
definitiu de descomposició i de parasitisme. La na
ció no és en si mateixa una fase definitiva de la con
viencia humana. Pero així com el capitalisme mo
nopolista no té ja davant seu més que la rnort, la na
ció ha de cobrir encara altres etapes progressives 
abans de morir. El capitalisme monopolista, com 
tot sistema d'opressió i d'escanyarnent financer, que 
tendeix a la dominació i no a la llibertat, a l'explota
ció humana i no a la cooperació fraternal entre els 
homes, mor de mort violenta. La nació, com entitat 
de convivencia humana que tendeix a la llibertat i 
no a la dominació, a la cooperació i no a la explota
ció morira de mort natural, en una perspectiva llu
nyana, quan la seva funció historica s'hagi acabat, no 
per imposició, sinó per esgotament, per evólució. 
Del clan a la tribu, de la tribu a les ciutats lliures 
i regions feudals, d'aquesta a la nació feudal, d 'a
questa a la nació burguesa sobirana, d'aquesta a la 
nació burgesa mediatitzada per la finan~a internacio-
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~al. D'aquesta a la nació popular, a la nació socia
h sta, els nuclis humans aplegats per raons histori
ques i factors geografics determinats, han pujat graó 
a graó !'escala del progrés huma, corresponent cada 
fase historica a modes de producció i relacions de 
producció ascendents. I en l'evolució historica és evi
dent que únicament en el si de la civilització comunis
ta plenament desenvolupada, la nació perdra el seu 
caracter progressiu, d 'entitat historica necessaria, i 
en ascensió a fases superiors. Només aleshores, la na
ció desapareixera, morira de mort natural, coro mo
riran la democracia i l'Estat. Moriran la democracia, 
l'Estat i la nació, perque «homes nous en circumsta.n
cies noves» (Marx) no necessitaran de la compulsió 
majoritaria, essencia de la democracia, ni de la coer
ció d'un aparen en mans de la classe dirigent, essen
cia de l'Estat, per a complir els seus deures envers 
ells mateixos i la coHectivitat, perque aquests «homes 
nous en circumstancies noves» no seran, no es sen
tiran nacionals, sinó universals. Evidentment, com
panys: la batalla histórica entre la nació i el capita
lisme monopolista sera guanyada per la nació. 

Pero, companys, Stalin acaba de dir-nos que la 
fera mortalment ferida que se'n va al catau és peri
llosa i que abans d'arribar al catau, abans de matar
la, pot causar-nos grans danys i dolor. Al capitalisme 
1nonopolista ferit mortalment, cal rematar-lo. 

Si la nació no actua immediatament després de la 
victoria militar de les Nacions Unides, si no s'esfor~a 
per esgotar els fruits d'aquesta victoria inevitable, el 
capi talisme monopolista en agonía es llen~a con
tra ella. No cal fer-se cap iHusió: es llen~ara contra 
ella amb el proposit de perllongar la seva vida sem
brant la mort entom seu. El capitalisme monopolis
ta no s 'acontenta amb intervenir en la vida nacio
nal per a extreure'n riquesa i poder. Va molt més 
lluny. Ja l'any 1916 Lenin revela, genialment, que el 
capitalisme monopolista és annexionista, que tendeix 
a suprimir el dret d' autodeterminació de les nacions. 
I bé, companys. Estero ja en aquest període, si el 
capitalisme monopolista pot ajornar la seva fi inevi
table. Durant molt temps, circula la «teoria» de 
«!'home blanc», de la «carrega de l'home blanc». Els 
blancs tenien la missió -la «carrega»- de civilitzar 
negres, groes, hindús i mestissos. En el compliment 
d'aquesta «missió» podien i havien de conquistar els 
pobles, els continents habitats per homes negres, 
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groes_, ~ndú~ i ~es_tissos, portar-los la «bona nova», 
la «c1v1htzac16 cristiana, occidental». Pero els homes 
blancs tenien alhora el deure «sagrat» de respectar-se 
en0:,e ells, la nació blanca era «tabú» pera les altres 
nac1ons blanques. Una nació, un Estat europeu tenia 
Uicencia per a saquejar, assassinar homes negres, 
~roes, hindús i mestissos, per a cremar llurs pobles 
1 ciutats, per a junyir-los a l'explotació capitalista. 
Pero si aquesta nació o Estat cobejaven el domini 
colonial sobre una nació o Estat de la seva «classe1> 
es guanyava el blasme universal, l'epítet de barbar. 
Aquesta «teoría», careta tartufiana dels imperialistes, 
esta ben morta. El capitalisme monopolista l'ha ma
tat. Els monopolistes han descobert que els millors 
clients no són els negres, els groes, els hindús, els 
mestissos, sinó els blancs; que els mercats més cobe
j ables no són els concorreguts pels homes sense ne-
cessita ts de consum, sinó pels homes d'alt nivell de 
vida, que les nacions a conquistar no són les embrio
naries, ja repartides, sinó les superiors, les industria
Ii tzades. La primera escletxa en la «teoria» de l'home 
blanc, la produí l'Alemanya de Bismarck en apode
rar-se per la for~ de les armes de dues províncies 
franceses: Alsacia i Lorena. La segona escletxa la 
produf el capitalisme monopolista en mediatitzar la 
sobirania nacional de les nacions i deis Estats grans 
i petits, de manera directa i per mitja de les oligar
quies interiors, de les capes dirigents de la nació i 
de l'Estat. I la teoria, fi.nalment, ha estat esmicolada 
pel nazi-feixisme-falangisme, nineta dels ulls del ca
pitalisme monopolista. Els nazis han «conquistat» els 
pobles europeus, amb la voluntat de colonitzar-los, 
de convertir-los en comunitats agra.ríes, embrutides 
i al servei del nou feudalisme teutonic. Després d'a
quest esfondrament, ja tothom s'atreveix. Que és 
I1 A.M.G.O.T. sinó la voluntat colonitzadora del capita
lisme monopolista? Com pot interpretar-se altrament 
la proposició del mariscal Smith d'incorporar a l'im
peri britanic, ·amb categoria de domini, Holanda, Bel
gica i Fran~? Com poden interpretar-se altrament els 
sondeigs i la propaganda de coneguts agents del capi
talisme monopolista pro-federació europea, federació 
que seria reaccionaria, com ho hauria estat la predi
cada després de la primera guerra mundial i denun
ciada amb tanta vigoria per Lenin? La perspectiva 
no pot ésser més clara, companys. Si el capitalisme 
monopolista es reprén de la crisi agudíssima, les 
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guerres Sl!Pº,~adament nacionals, els conflictes de 
front~res 1 d 1nteressos suposadament nacionals, es 
succe1ran per un període més o menys llarg, com va 
oc~rrer en l~ postguerra passada, fins al moment en 
que els confhctes interns, l'emmetzinament al darrer f 
&rau de les contradiccions del capitalisme monopo-
h_s~ta desfer!Ileran la tercera guerra mundial. I la na-
c10 ressorgida de les cendres, hauria de reconstruir-
se, fent esfor~os gegantins, pera complir la seva mis-
sió historica, mancada ara. 

Aquest nou període de guerres i confilctes, una 
tercera guerra mundial, són exigencies historiques, 
un període que ens imposa analitzar objectivament 
els factors en presencia? No, companys. Ocorre pre
cisament tot el contrari. 

Després de la guerra contra el nazi-feixisme-falan
gisme, el capitalisme imperialista estara en tragica 
orfandat. El primer període de la postguerra anterior 
va ésser d'inestabilitat del regim capitalista. El pe
ríode a iniciar en la postguerra propera, la inestabi
Jitat del regim capitalista sera molt més profunda. 
En el primer període de la postguerra anterior, l'Es- , 
tat, rinstrument d'opressió i de repressió del regim 
capitalista, sofrí una crisi d'equilibri que !'obliga a 
apareixer «neutral» --con diu Lenin-, entre les «clas-
ses en lluita». En el període a iniciar en la postguer-
ra propera, «l'equilibri», la «neutralitat» de l 'Estat 
seran indiscutiblement majors. I les raons d'aquesta 
afirmació són definitives. El capitalisme monopolista 
haura perdut els auxiliars més preciosos, amb el su-
port dels quals va poder superar la inestabilitat del 
regim després del 1918: el reformisme d'una social
democracia que fou majoritaria en el moviment 
obrer, el nazi-f eixisme aixafat per la forfa militar 
de les Nacions Unides, les capes dirigents que l'aju-
daren a mediatitzar les sobiranies nacionals i les 
quals, per la trdició nacional Cf!mesa abans i en _el 
curs de la segona guerra mundial, seran necessaria-
ment inco1npatibles amb la nació. La conjunció d'a-
quests tres elements en mancada, ha de determinar 
la presa del poder polític per les masses populars, 
dirigides per la classe obrera, perla massa nacional 
que no traí la nació, que vessa la seva sang per a 
reconquerir la nació, per esbandir de la nació els in-
vasors, colonitzadors i llurs agents i instruments in-
teriors. I si la massa · popular dirigida per la classe 
obrera, unida en el comoat d'avui contra el nazi-fei-
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xis1:ne-falan~i;5~e, segueix unida dema, per a recons
tnur la nac10 1 recobrar la sobirania nacional; quina 
for~ potent podra posar-se enfront seu en un esforc; 
su pre~ .. ~er a barrar-li el pas, per a prendre-li de nou 
la nac10 1 posar-la al servei del capitalisme monopo
lista? 

La for~a de les masses populars dirigides per la 
classe obrera, sera tan potent, tan extraordinaria, 
que es pot fer una afirmació de perspectiva historica 
enorme: Les masses populars dirigides perla classe 
obrera podran prendre el poder polític de la nació 
i mancar endavant en el procés de la seva reconstruc
ció, democraticament. Unes nacions, segons siguin les 
condicions objectives i la real correlació de forces, 
podran cremar etapes i organitzar-se en nació socia
lista. Altres, d'acord també amb les condicions obje
tives i la correlació de forces, podran organitzar-se en 
nació popular, passar, per tant, per una fase de tran
sició envers el socialisme i per la via deis principis 
socialistes. En un i altre cas, la nació popular i la 
nació socialista podran organitzar-se, després de la 
victoria de les Nacions Unid.es, democraticament i 
desenvolupar-se democraticament, per bé que, en el 
mateix pe,·íode, la lluita de classes no s'afeblirii., sinó 
que s' aguditzara. 

Es aixo oportunisme, companys? 
Es aixo oblidar o negar la llei de la violencia ne

cessaria, en els canvis de civilització, formulada per 
Marx i Engels, ratificada per Lenin i Stalin, confirma
da per la Historia? 

O és, contrariament, una conseqüencia logica dels 
principis basics del marxisme-leninisme-stalinisme, 
llur aplicació dialectica? 

Oportunisme és coHaboració de classes, refor~~ 
ment del regim capitalista mitjantc;ant una política 
de reformes que no afecten la substancia del regim i 
que paralitzen l'acció revolucionaria de la classe obre
ra, essencialment. És la coHaboració de classes, és la 
política de reformes, la conclusió a la qua! hem 
arribat? 

Aquesta conclusió és el resultat d'un principi ba
sic: la sobirania nacional i el capitalisme monopo
lista són incompatibles i la seva conseqüencia lógica: 
el recobrament de la sobirania per la nació pressupo
sa la previa liquidació del capitalisme monopolista, 
val. a dir, com a primera mesura, la nacionalització 
del monopolis. Aixo no és coHaboració de classes, sinó 
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anorreament del capitalisme monopolista, aixo º? 
és refor~ament del regim capitalista, sinó la subst1-
tució per un altre regim superior. No estem davant 
una política de reformes, sinó de transformació so• 
cial-economica. 

La nació popular i la nació socialista marxen j un· 
tes fins a un cert punt on es bifurquen, la socialista 
per anar a la realització integral i immediata del so
cialisme, la popular per desenvolupar-se en un regim 
transitori i de coexistencia de producció i propietat 
social i de producció social i propietat privada. En 
una evolució posterior la nació popular es retrobara 
amb la nació socialista i en el camí que condueix a la 
nació comunista. Maneen juntes en l'acció per l'anihi
lament dels monopolis i l'execució de la revolució 
agraria i es separen, perque la nació socialista socia
litzara tots els mitjans de producció i la popular en 
nacionalitzara una part, per bé que substancial. Una 
o altra estructura nacional no sera el fruit de l'atzar, 
sinó de circumstancies ben conegudes, de condicions 
objetives ben caracteritzades i, essencialment, del 
grau d'unitat integral de la classe obrera, d'efectivi
tat de l' alianfa permanent obrera i pagesa. Com tam
bé la possibilitat d'una reconstrucció democratica 
estara determinada, essencialment, pel grau d'unitat 
de la classe obrera, d'efectivitat de l'alian~a perma
nent obrera i pagesa. Aixo vol dir, -encara queja es 
c.onclou clarament del text- que la presa del poder 
i la restauració nacional podran fer-se, no hauran de 
fer-se, democraticament. 

Pero que haura d'ésser la nació popular, la demo
cracia popular, allí on aquesta estructura transitoria 
sigui imposada per la realitat historica? 

Primerament: a qui correspondra la direcció de 
la nació? La lógica de la historia ens demostra que 
les classes, castes o capes dirigents de la nació per
den l'hegemonia política, la direcció, quan traeixen 
la nació. En esclatar la Revolució Francesa, revolució 
de la burgesia per. la presa del Poder polític, dirigien 
la nació francesa, entom del rei absolut, }'aristocra
cia i l'església, és a dir, la casta feudal. En derrota, 
I'a:dstocracia i l'alt clergat . fugiren a l'estranger i 
desfermaren la guerra de l'estranger contra llur pa
tria, contra la nació, la guerra deis prínceps ale
manys, de les monarquies anglesa i espanyola, la 
guerra de tots els feudals que tremolaven per llurs 
privilegis. La revolució Francesa triomfa i els aris-
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tocrates i l'església, la casta feudal, varen perdre per 
sempre més l'hegemonia política, la direcció polí:
tica de la nació francesa. Intentaren refer l'Estat feu
dal després de la caiguda de Napoleó, el 1815. Pero 
eren un cos tan estrany a la nació, tan contradictori 
amb la nació -la fesomia de la qua! havia canviat ra
dicalment en el curs de les jornades i guerres revolu
cionarles i de les campanyes napoleoniques- que s'o
fegaren en la incongruencia i caigueren del tot sense 
pena ni gloria i sense cap perspectiva de recomen~a
ment. Aquest antecedent historie s'aplica cent per 
cent a les capes dirigents del capitalisme monopolis
ta. Els hereus de la Revolució Francesa també han 
tratt la nació. La trairen abans, lliurant la sobirania 
nacional a l'oligarquia financera. L'han traida defini
tivament en comen~r la segona guerra mundial en 
lliurar la nació a l'opressor, coHaborant amb !'invasor 
per a reformar l'esclavatge de la nació i deis nacio
nals. Con els aristocrates i els clergues del segle XVIII, 
l'al.ta burgesia i les capes que la recalzaren en el po-
der i l 'han acompanyada en la traició, han perdut his
toricament l'hegemonia, la direcció política de la na
ció. O pot ningú creure que tot el que ha succeit no 
ha estat més que un episodi passatger, sense trascen
dencia historica, que, passada la tempesta, traidors i 
traicionats s'asseuran al voltant de la mateixa taula 
per refer amistosamente la vella estructura política i 
economica de la nació, per prendre els primers la tra
lla de comandament i els segons la tasca humil deis 
explotats sense redempció? La historia ens demostra 
que el sínipto1na fatal d'un regim, d'una civilització 
no és en període de descomposició i de parasitisme, 
sinó de trangol i de mort, és la corrupció histórica 
i cínica de les seves capes dirigents. Les velles civi
litzacions de l'edat antiga en són la prova indiscu
tible. En vigílies de la Revolució Francesa, !'aristo
cracia i l'alt clergat estaven corrumputs fins a la 
moll dels ossos. L'Estat degenera en una casa pública 
en la qua! tot es comprava i es venia i la disbauxa 
sense fre dels poderosos contrastava amb la miseria 
colpidora de la nació i les vehements aspiracions 
economiques i les gosadies inteHectuals de la classe 
que havia de recollir el poder polític del llot en el 
qual es revolcava. No és aquest avui l'espectacle que 
tenim davant els nostres ulls? La profunda i inguari
ble corrupció política dels alts cercles dirigents, fruit 
pregó de la primera guerra mundial i de la compra-
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venda d'homes i de patries, practicada pel capitalis
n1e monopolista parasitari i en descomposició acce
lerada, enllota la vida nacional i infanta la figura 
símbol d'un regim, d'una civilització condemnada a 
mort: els Quisling de la segona guerra mundial. Quan 
les classes i capes dirigents d'una nació arriben a 
una degeneració coHectiva, un capítol de la historia 
humana es tanca, un altre se n'obre. L'aristocracia i 
el clergat podrits varen ésser llen~ats del poder per 
una burgesia triomfant i que predicava la vfrtut i 
!'amor al genere huma. La podrida oligarquía finan
cera sera llen~ada del poder per la massa popular 
dirigida per la classe obrera triomfant que no predi
ca, sinó que practica la virtut i !'amor fraternal entre 
els homes i els pobles. Pero, companys, que és la 
massa popular? Si no comptés amb una for~a agluti
nant, amb una classe dirigent i hereva bistorica del 
capitalisme 1nonopolista, seria un conjunt beterogeni 
d'homes i incapa~ d'una acció coordinada vers una 
finalitat concreta. Per aixo, necessariament, en parlar 
de la massa popular coma entitat histórica que ha de 
reconquistar la nació, restablir la seva sobirania i 
construir la seva civilització, sorgeix amb esplendor 
enlluernador la classe obrera, la classe dirigent, la 
classe columna vertebral. de la nació. I sorgeix neces
sariament, com una inevitable conclusió historica, la 
classe obrera, perque és la més nacional, la més con
seqüent, l 'hereva indiscutible del capitalisme mono
polista, la que conté i ha assimilat la teoria i la prac
tica del nou món a crear. La classe dirigent i cons
tructiva de la nació socialista de la classe obrera. 
Pero, companys, la classe dirigent de la nació popu
lar, estructura nacional transitoria, ha d'ésser també, 
no pot ésser més que la classe obrera. Aquesta con
clusió ens porta a una revisió de valors, a un despla
~ament absolut de forces i de perspectives polítiques. 
En la postguerra anterior, el capitalisme monopo
lista forma governs de coalició burgesa, amb parti
cipació de la classe obrera dirigida, majoritariament, 
per la socialdemocracia. La finalitat única d' aquells 
governs de coalició i la dels governs homogenis so
cia.lde1nocrates pennesos amb clara visió política 
pels <cgoverns efectius» de l'oligarquia financera no 
fou altra que el de refor9ar l' estabilitat política del 
regi1n capitalista. En la postguerra propera i en les 
nacions populars · que es constitueixin com una con
seqüencia obligada de la segona guerra mundial, es 
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for~~an .governs de coalició obrera i pagesa a1nb 
Pf;Z[t'tczpacuj de la mitjana i petita burgesia i la mis
sio essenctal dels quals sera assegurar el poder de 
la nac_ió i el ~el-! desenvolupament envers l' estructura 
superior socialista. En la postguerra anterior, els go
verns de coalició refonnaren l'Estat burges, estabilit
zaren el regim capitalista i en la postguerra propera 
els governs de coalició en la nació popular, anorreac
ran l'Estat burges, bastiran l'Estat popular instru
ment de consolidació i desenvolupament de la demo
<;racia popular, l'Estat nou que aixaf ara qual.sevol 
zntent de retorn ofensiu del capitalisme monopolista. 

Segonament: Quin ha d'ésser el contingut social
econo,nic de la nació popular? Una política de refor
mes seria la negació de la nació popular. S'esdevin
dra el que sigui, després de la victoria de les Nacions 
Unides. Pero és segur que no tomara l'eixorca, la con
trarrevolucionaria política de reformes. Aquesta. po
lítica esta condemnada per !'experiencia historica. En 
l'estira i afluixa de la política de reformes, la darrera 
paraula ha estat sempre del capitalisme monopolista 
i la darrera miseria de la classe obrera, és a dir, del 
conjunt nacional. Nació popular vol dir nacionalit
zació dels monopolis: de la banca i de les asseguran
ces, de les materies primeres i deis transports, de la 
indústria pesada i deis serveis públics, del combusti• 
ble i del comer~ exterior. Nació popular vol dir ac
celerada industrialització de !'agricultura: anivellar 
el progrés industrial i el progrés agrícola, suprimir 
les rendes parasitaries, que la terra sigui de qui la 
trebaUa. En la nació popular coexistiran l' economia 
social basica, feconomia particular de mitjana i pe
tita burgesia industrial i come1·cial. de contingut so
cial, pero i al servei de les necessitats socials de la 
nació, l' economia cooperativa de consum, de sanitat 
social, de compra i venda en comú dels Sindicats 
agraris, i l' econo1nia cooperativa de producció, agra
ria i nzenestrala. Si tenim present !'experiencia his
torica podem afirmar que la mitjana i petita burge
sia no tindran ni la for~ ni la voluntat d'oposar-se 
a la coexistencia de diverses economies amb tenden
cia, en la perspectiva de fondre's en una sola i su
perior, i a l'instrument polític que en sera la conse
qüencia obligada. El sistema d'opressió colonial. i 
d' escanyament financer que els imposa el capitalis• 
me monopolista, apropa els seus interessos imme
diats als interessos de la cla~se obrera, de la massa 
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nac_ional. L'enemi~ és ~omú i la unió dels explotats 
sera sempre, no Ja una necessitat sinó una realitat. 

~ercerament: Quina ha d'ésser la tendencia inter
nac!onq,l de la nació popular? La burgesia del vell 
capitalisme, considera la nació com el seu mercat 
natural. En l'exercici d'una sobirania no mediatitza
da, aquella burgesia defensa el seu mercat i el con
ver~í, practicament, en monopoli. L'acumulació de 
cap1tals, la progressiva concentració industrial, · la 
transició de la humil banca intermediaria a la banca 
prepotent del capital financer, crearen el mercat 
mun~al i del qual el nacional no se'n pogué deslli
gar m defugir la caiguda en una dependencia absolu
t~. Pel D?u, capitalisme, l'objectiu no és el mercat na
cional, sino el mercat mundial, reformar amb la so
birania nacional un mercat nacional, sinó esborrar 
les fronteres, anorrear les sobiranies nacionals i re
fondre els mercats nacionals en el mercat mundial, 
camp de batalla deis _grups oligarquics components 
del capitalisme monopolista. D'ací el cosmopolitisme 
del capitalisme monopolista, el cosmopolitisme dels 
Shylock contemporanis. Evidentment, la nació popu
la1- és l'antítesi tant del xovinisme nacional de la 
burgesia liberal, com del cosmopolitisme regressiu 
del capitalisme nionopolista. 

El baluard deis monopolistes britanics és l'impe
ri britanic. Eixamplar l'imperi, fer-ne un clos tancat 
d 'ús exclusiu, és «l'aspiració sublim» deis monopo
listes britanics. La defensa i la justificació de l'im
peri és, per tant, una necessitat vital per a ells. Com 
l'atac i l'esquarterament de l'imperi, en tant, al
menys, que unitat economica monopolitzada pels ca
pitalistes britanics és i sera una necessitat vital deis 
monopolistes nordamericans, no per raons ideologi
ques, sinó, donades les exigencies pregones de la 
seva estructura, de la seva tendencia a dominar i no 
a alliberar, a un expansionisme imperialista sense 
límit i sense fre. 

Sempre s'han fet grans esfor~os per a populari~
zar la política colonial, presentant-la com una «obh
gació» de l'home blanc, com un deure historie: incor
porar les races inferiors, els pobles «salvatges» a la 
civilització occidental. El major esfor9 en aquesta 
direcció l'han fet els panegírics de l'Imperi britanic, 
u.ns assalariats i altres de bona fe. D'una manera 
metodica ens presenten, no l'imperi tal coll! és,. sinó 
els dominis, els quals formen amb la metropoh una · 
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fed~ració més o menys voluntaria. Tot plegat per 
arnb~r a ~~ conclusió que l'lmperi britanic és una 
orgam~c10 política i económica modelica, avan9ada 
progress1va que pot eixamplar-se incorporant-hi nous 
P,obl~s, nov_es nacions europees. Aquesta propaganda 
s ha 1ntensificat enormement d'en~ de la transcen
dental reforma de la Constitució Sovietica i arran 
de I_a Conferencia imperial tinguda suara a Londres. 
Ver!ta~l~m_en~, és una organització modelica? L'Im
pen bntan1c es una societat de nacions blanques uni
des per la de.fensa d'interessos comuns contra ene
mies més forts que cadascuna d'elles separades: l'in
teres comú, l'explotació monopolista d'un immens 
sector de la terra, de prop de 500 miUons d'éssers 
~umans, negres, groes, hindús, malais, indonesis, mes
t1ssos, d'u.n dipósit inesgotable de materies primeres 
essencials, d'un mercat exclusiu per a l'exportació de 
capitals. En l 'Imperi britanic existeixen els subimpe
ris d'Australia, Nova Zelanda i Unió Sud-Africana, 
que exploten com a colónies própies milers d'illes 
de l'ocea Pací.tic i més de 10 milions de negres de 
les antigues colónies africanes d'Alemanya. Essent la 
població que habita els dominis i la metrópoli d'o
rigen anglo-saxó, un tret fonamental els identifica 
la discriminació racial, el concepte reaccionari de la 
superioritat de la ra9a anglo-saxona, el refús absolut, 
per tant, a barrejar-se amb les races indígenes, a 
formar, en virtut del creuament biológic, una nova 
ra9a. Les poblacions blanques de la metrópoli i deis 
dominis són veritables illots d'éssers privilegiats en 
un ocea de races «inferiors», les quals exploten a 
mort i recolzant en l'explotació de les quals s'han 
convertit en u.na mena d'aristocracia superior -l'oli
garquia financera, monopolista- i inferior els ser
vents i aprofitadors més immediats, els sectors i els 
líders del moviment obrer que viuen de les engranes 
imperialistes i que constitueixen el que Lenin deia 
«!'aristocracia obrera». Per als blancs privilegiats la 
sort deis pobles «inferiors» no compta .. El principi 
stalinia segons el qual els pobles són iguals en drets, 
per no en deures, car els pobles més avan~ats tenen 
el deure d'ajudar els més endarrerits fins a elevar-los, 
almenys, a llur propi nivell, és per als blancs usde-♦ 
fruitadors de l'Imperi una heretgia perfectament bol
xevic. Practiquen, amb una conseqüencia increbanta
ble, el principi oposat: mantenir en la ignorancia, 
en I'embrutiment els pobles «inferiors» i explorats, 
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en~nietzin~r els odis religiosos i racials que els divi
de1xen, alimentar les guerres civils que els afebleixen, 
conservar amb tota cura les tradicions més inhuma
nes, cor1:1 la divisió de castes a !'India, per exemple, 
subvenc_1onar grassament rajas i maharajas, reis ne
gres, re1s groes! ~oldans bruns, botxins feudals que 
es passegen, en301ats, pels cabarets i «casinos» d'Eu
ropa. Naturalment, aquests blancs són amatents lec
tors de la Bíblia i tenen consciencia escrupulosa que 
els impedeix co~eixer les coses per llur nom, que 
els. obhga ,ª cobn~ l~s vergonyes íntimes amb frases i 
tesis filosofico-relig1oses que tranquiHitzen !'anima i 
o,br~n, ~e ba_t ~ bat, les portes del cel. D'aquesta 
tactica 1n1l?enahsta en diuen: «respectar els costums 
l~c~!s,. no 1nte!ve~ir en la vida local, protegir la tra
dic10 1 la sobiran1a deis grups antagonics, restablir 
l'or_dre només quan els odis locals el pertorben». I 
aphcant aquesta «doctrina cristiana» és coma !'India 
d'avui el virrei i els funcionaris britanics que con
trolen l'India britanica són ajudats per més de 500 
prínceps feudals, perla guerra permanent d'hindús i 
musulmans, per la tragica impotencia de més de 100 
milions d'intocables sempre en els lindars de la mort 
per inanició, per funcionaris de les castes «superiors» 
que empastifen de «color local» el govern imperial 
de tota !'India Com podríem explicar-nos altrament 
les maravelles d'unes desenes de milers de funcio
naris britanics controlant i explotant una immensa 
península poblada per més de 300 milions d'homes? 

No, companys, els pobles alliberats per la victo
ria de les Nacions Unides, per l'aixafament immiseri
corde del naxi-feixisme, no tenen perque seguir les 
petjades «modeliques» de l'lmperi britanic .. No les 
seguiran. Tampoc no poden aspirar a convertir-se en 
socis menors dels nuclis blancs anglo-saxons que s'en
riqueixen amb la sang i la miseria de tants milions 
d'éssers humans. Els pobles no combaten avui a mort 
per a consolidar i estendre el lladronici, l'explotació, 
la tiranía del capitalisme n1onopolista: combaten a 
mort per a alliberar-se ells mateixos del capit~lis~e 
monopolista, per a recobrar la perduda sob1ran1a, 
per a posar els foname!1ts d'un. in.te:nacionalisme 
proletari, huma, pro~ress1u, el~ pnnc11?1s ~el qual tJ
nen ja forma de lle1 en el mes gran 1 mes poderos 
Estat del món contemporani: la Unió de Repúbliques 
Socialistes Sovietiques. La línia nacional staliniana 
sera la línia dels pobles alliberats. La fesomia d'u-
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na nació és la de la seva classe dirigent. La nació xo
vinista, tancada, corresponia a la fesomia economica 
i, per tant política, del vell i enterrat capitalisme li
beral. La nació mediatitzada, moneda de canvi en el 
n:iercat mundial, ha corresp·ost a la fesomia antina
c1onal, extranacional, cosmopolita, de l'oligarquia fi
nancera. La nació popular, sobirana i constructora 
d'una civilització nova i superior, tindra -té allí on 
s'ha constituit- la fesomia de la seva classe dirigent: 
la classe obrera. Sera nacional i internacionalista: 
nacional per la fonna, internacional pel contingut. 
I _la seva tendencia constant no podra ésser altra que 
la de suprimir tota opressió nacional -de les na
cions majors sobre les menors-, la de proclamar la 
igualtat de drets de totes les nacions, la de complir 
el deure que tenen les nacions més avan~ades a aju
dar fratemalment les més endarrerides, la d'esfon
drar les fronteres economiques aranzelaries que dlvi
deixen avui el món capitalista en innombrables es
tancs en els quals s'ofeguen les masses treballadores, 
la de constituir pactes federatius amplis amb les na
cions 1nés afins per raons historiques, economiques, 
culturals i geografiques, primer, ambles més allunya
des, després. Els filisteus del capitalisme monopo
lista ens parlen avui, ens parlaran després de la pri
mera guerra numdial, d'una poderosa Federació Eu
ropea controlada i dirigida, és ciar, per l'oligarquia 
financera. Aquesta Federació sera un dia una realitat 
gloriosa i fecunda, constituida, no pels monopolistes, 
sinó pels pobles alliberats del monopolisme, en l'e
xercici lliure de llur sobirania; pels pobles emanci
pats dels xovinisme, dels odis artificials esperonats 
per explotadors comuns, assedegats de llibertat, de 
benestar, de pau, de democracia autentica, pels po
bles constructors de la nova civilització. 

La possibilitat d'una reconstrucció democratica 
de la nació, en la línia popular i en la socialista, ¿és 
una heretgia teórica, és una disfressa de l'oportunis
me, és un intent de negació i, per consegüent, de re
visió deis principis marxistes? O és, contrariament, 
una interpretació marxista, dialectica, de la situació 
present i de la perspectiva histórica immediata? Evi~ 
dentment, Marx ens ha dit: 

«La violencia és la llevadora de tota socie
tat vella que porta en les seves entranyes una 
altra de nova.» 
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Evidentment, Lenin ens ha dit: 

«la subs!i!uc}ó qe ~'Estat burges per l'Es
tat proletan es 1mposs1ble sense una revolució 
violenta.» 

Evidentment, Stalin ens ha dit: 

«E.I~pas del capitalisme al socialisme i l'alli-
bera~10 de 1~ classe 0~17ra del jou capitalista t 
no pot reabtzar-se m1tJant~ant canvis lents 
per rnitja de reformes, sinó únicament mitjant~ 
~nt _ la transfoz:mac~ó. qualitativa ,del regim ca
pitalista, és a d1r, m1t1an~ant la revolució.» 

Si dialectica 

«és, en sentit estricte, l'estudi de les contradic
cions contingudes en l'essencia mateixa deis 
objectes» (Lenin), 

si la 

«llei del desenvolupament .és el tramit deis 
lents canvis quantitatius als rapids, sobtats, 
canvis qualitatius» (Stalin). 

Que ens demostra la realitat present i la perspec
tiva historica immediata? En el regim capitalista 
s'han produit canvis, invisibles uns, coneguts els al
tres, conseqüencia inevitable de la lluita entre allo 
que sembla estable i marxa vers la mort i allo que 
neix i es desenvolupa. Aquests canvis quantitatius 
han estat lents i es refereixen a la correlació de for
ces, a la progressiva caducitat del regim que sem
blava estable i marxava cap a la mort, a la madu
resa historica del regim n:ou, a l'acabament del desen
volupament capitalista, a l'esgotament de la tactica 
de les reformes, al comen~ament d'aplicació deis prin
cipis socialistes. Els canvis quantitatius, pero, no 
canvien el regim, no transformen la seva essencia. El 
capitalisme segueix essent capitalisme fins al mo
ment en que el canvi quantitatiu és substituit pel 
canvi qualitatiu, l'evolució per la revolució. Bis can
vis quantitatius van agre.ujant les contradiccions en 
ressencia deis objectes, sense alterar la seva con
textura. Els canvis qualitatius posen fi a les contra
diccions en l'essencia de l'objecte vell i creen un altre 
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objecte, absolutament nou. Per aixo el canvi quanti
tatiu és l'evolució i el canvi qualitatiu la revolució. 
~n l'Estat de More~os hi havia una extensa planúria 
1 de sobte una explosió volcanica transforma la pla
núria en muntanya en uns dies de flames i de foc. 
E:~ pro~uí un canvi qualitatiu, és a dir, una revolu
c10. I s1 aquesta és una veritat absoluta, comprovada 
perla Historia, cal que ens preguntem: 

La llei historica de la violencia no s'ha complert 
ja? 

El canvi qualitatiu, revolucionari, no s'ha pro
duit ja? 

I si les lleis de la violencia i del desenvolupament 
s'han complert ja, hem de considerar la terra com un 
conjunt d'entitats humanes isolades, tancades, i en 
les quals s'ha de complir, inexorablement, mecanica
ment, en cadascuna d 'elles les lleis esmentades? O 
hem de veure la terra com un conjunt huma, inter
dependent, interinfluenciable, com un tot en el qual 
repercuteixen els fenomens qualitatius que es pro
dueixen en una part d'ell? I en la violencia que la 
sacseja a fons, no tenim un fet historie que aprofun
debc aquesta repercussió, amb intensitat, és ciar, no 
uniforme, sinó diversa, segons sigui la .correlació de 
forces actuals en el si de cada entitat humana? 

Vivim, companys, en un cicle .historie de violen
cia, la duresa i la durada del qual no tenen parió. 
Aquest cicle historie va comen~ar amb la primera 
guerra mundial. En la primera guerra mundial va 
produir-se un canvi qualitatiu: la gloriosa Revolució 
Socialista d'Octubre que crea un Estat nou: la Unió 
de Repúbliques Socialistes Sovietiques, que oposa a 
la vella civitlizació capitalista una nova civilització: la 
socialista, que s'ha consolidat en la sisena part de la 
terra, que ha construit pe9a a pe9a, el poder més 
salid, més invencible que. la historia humana coneix. 
La resta del món que continua sotmesa al sistema 
d'opressió colonial i d'escanyament ti.nancer, no re
torna ja l'equilibri d'abans de la primera guerra mun
dial, pero continua sotmes a la violencia més extre
mada. Revolucions i contrarrevolucions, guerres co
lonials, guerres de fronteres, guerres «ideologiques>> 
desfermades per anorrear els moviments i els regims 
democratics populars, conflictes innombrables i sang• 
nants provocats perla competencia entre grups mo
nopolistes rivals, la guerra activa i latent contra la 
Unió Sovietica, les proporcions rrionstruoses del ter-

s 
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ror blanc i el sorgiment del nazi-feixisme-falangisme, 
esfor9 desesperat i mortal d'una societat condemna
d_a a mort i que no es resigna a morir, han caracte
ntzat l'armistici entre les dues guerres mundials. 
Aquest cicle de violencia gegantina que ha costat a 
la humanitat desenes de milions de vides, tresors in
comptables, no pot ésser tancada per la segona guer
ra mundial, el cost de la qual en vides i en riqueses 
excedeix en xifres astronomiques al de qualsevol al
tre període de crisi? És que, companys, aquesta se
gona guerra mundial, no és en si 1nateixa «una gran 
r~volució»? És que, companys, la Revolució Socia
lt;5lf1, d'Octubre ha estat un fenomen limitat per unes 
lznies fronte1'eres, la presencia histórica de la Unió 
de Repúbliques Socialistes Sovietiques que surt en
fortida de la prava terrible de la guerra, no han de 
provocar, encara que fos no1nés per gravitació natu• 
ral, can vis profunds en la resta del món? H eni de 
considerar el cicle de violencia creat per un regim 
que es considerava estable i marxava cap a la mort, 
i el canvi qualitatiu sovietic, com f ets sense altra 
transcendencia histórica que la de l'universal en el 
món. capitalista, que la d'una nova civilització creada 
en un enornie sector de terra isolat per una altíssima 
1nuralla xinesa? 

Que ens demostra la Historia, companys? 
La H isto1·ia ens demostra que la burgesia no ha 

f et més que una revolució violenta per a prendre his
toricament possessió del poder polític: la Revolució 
Francesa. La Historia ens demostra que el regim feu
dal va morir historicament en produir-se el canvi 
qualitatiu en un dels seus Estats: Fran~a. Acabada 
la Revolució, tancat el cicle de violencia obert per 
ella amb la derrota de Napoleó el 1815, el món euro
peu ja no va poder tornar al 1789. L'estructura inter
na havia canviat, la correlació de forces també, essent 
aquests canvis la conseqüencia inevitable dels modes 
de producció, de les noves relacions de producció 
que la Revolució i els llarg període de violencia con
tinental que en seguí consolidaren i posaren en el 
camí del seu desenvolupament incontenible. Els aris
tocrates que retornaren de l'exiJi a Fran9a, recolzats 
en les baionetes de la Santa Alian~a, pretengueren 
esborrar la Historia, donar perno existent el període 
vital del 1789-1815, dictar les lleis i decrets reials del 
1709 com si veritablement la terra s'hagués aturat, 
reconstruir, per tant, pec;a a pec;a, el món feudal que 
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perderen. Foren, pero, impotents davant la nova na
ció, en la qual eren un cos absolutament estrany. La 
nació i la casta feudal altra vegada al poder parla
ven un llenguatge diferent, el llenguatge viu de la 
nació en marxa, el llenguatge d'ultratumba d'un fan
tasma reviscolat per altres fantasn1es de la resta del 
continent, que si bé els semblava que estaven més 
vius eren tan morts com el frances. D'aquesta antí
tesi va sortir un regim híbrid en el qual, pero, 1~ 
burgesia no perdé el domini economic ni la copartI
cipació política, regim que desaparegué sense pena 
ni gloria pocs anys després, quan la burgesia fran
cesa, recolzada per la massa popular de sentiments 
republicans que no pogué ofegar Napoleó, posa la 
corona reial en mans dels Orléans. Amb el canvi di
nastic, la burgesia s'empara totalment del poder po
lític i la vella casta aristocratica descendí a la cate
goria d'escuder del nou senyor. La burgesia s'apres
sa a realitzar el lema d'aquells temps: «enriquim
nos». Certament, hi hagué un nou període revolucio
nari continental a Europa: el del 1848 al 1849. Pero el 
seu caracter historie va ésser ben diferent. A Fran~a, 
esclata la revolució del 1848, no per assegurar el poder 
polític de la burgesia, definitivament assolit. La re
volució francesa del 1848 tingué dues fonts d'energia: 
la burgesia liberal i la joventut inteHectual que s'ha
via identificaf amb els ideals i les passions gegantines 
de la Gran Revolució i que aspiraven a restablir la 
República anihilada per Napoleó, i la classe o.brera 
que ja perseguía fins propis, encara que d'una ma
nera intuitiva, romantica i no científica, lligada en la 
continuitat historica amb el Club <cels iguals» de Ba
beuf, amb l'exaltació revolucionaria intransigent de 
Marat. Guillotinada la revolució del 1848 per la pro
pia burgesia republicana esporuguida davant el sor
giment d'una for~a nova homogenia, la for~a prole
raria, la conclusió historica no va ésser pas que la 
burgesia assegurés un poder polític amena~at per la 
casta feudal, sinó per la classe obrera. A Alemanya, 
la revolució del 1848 va expressar l'anhel de la bur
gesia liberal i del proletariat per una democratitza
ció de l'Estat alemany, per la seva unificació. En un 
i altre país la revolució no va ésser contra el feu
dalisme, sinó contra la burgesia reaccionaria aliada 
amb les forces del passat i pel desenvolupament de 
la. democracia 1?urgesa. A l'ex-imperi d'A.ustria-Hon
gna, la revoluc16 del 1848-49 fou, essencialment, el 
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re~aixement violent de les velles nacionalitats opri
m1d~s: txeca! ~roata,_ eslovena, les quals volgueren 
reahtzar la hn1a nacional que allibera el continent 
centre i suda1nerica. El cicle revolucionari 1848-1849 
no va ésser, dones, una repetició de la Revolució Fran
cesa, per tal de retornar a la burgesia un poder po
lític que li hagués estat arrabassat per la casta feu
dal. Va ésser la continui:tat historica de la Revolució 
Francesa, amb contingut diferent, amb factors nous, 
amb nova perspectiva. Aquesta és la conclusió a la 
qual va arribar Carles Marx en analitzar les revolu
cions del 1848-1849: després d'elles, ens diu Marx, 
el poder de l'Estat es convertí en una «arma nacio
nal de guerra del capital contra el treball». Si les 
revolucions del 1849-1849 tenien ja la característica 
fonamental d'un antagonisme entre el capital i el 
treball, encara que confós en els seus inicis, la Re
volució del 1871, la Comuna de París, fou ja una re
volució proletaria, un assaig de l'Estat socialista sen
se classes. I si en tots els pa1s0s europeus esclataren 
moviments revolucionaris, aquests es movien, es pro
duien, es desenvolupaven en el conjunt del regim 
capitalista, no eren reaccions vers el passat, sinó vers 
l'esdevenidor. La Revolució Francesa va enterrar el 
regim feudal, va instaHar la burgesia triomfant en el 
poder polític. Les revolucions del segle XIX van tenir , 
com a objectiu el desenvolupament de la democracia 
en el regim burges estabilitzat, essent llur motor un 
nou elenzent 11.istóric, al qual la burgesia dona vida 
i accelera la creixen<;a en la mesura que ella acumu-
lava capital i concentrava la indústria i acceptava el 
progrés tecnic la classe obrera. En el segle XIX, ens ha 
dit Caries Marx, es desenvolupa 

«el poder centralitzat, amb els seus organs 
corresponents: l'exercit permanent, la policia. 
la burocracia, el clergat i la judicatura .. . El 
poder de l'Estat va anar assolint cada vegada 
més el caracter d'un poder social per l'opres
sió del treball, el caracter d'una dominació de 
classe. Després de cada revolució que assenya
lava un pas endavant en la lluita de classes, 
s'acusava amb trets encara més sortints el ca-

. racter permanent repressiu de l'Estat». 

Napoleó, espasa militar de la burgesia triomfant, 
va ésser ven~ut. Pero el «Codi Civil» de Napoleó, mo-
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nument dels drets i privilegis de la burgesia dirigent 
i propietaria de l'Estat, de la Nació, va vencer el~ 
residus feudals que la Santa Alian~a pretengué rev1-
talitzar. 

Si la Historia ens demostra que la burgesia va 
prendre possessió del Poder polític amb una revolu
ció, que el regim feudal morí historicament amb un 
sol canvi qualitatiu en un dels seus Estats, hem de 
concloure que la classe obrera ha de fer necessaria
ment, inexorablement, una revolució violenta en cada 
Estat o Nació, que la Revolució d'Octubre, que el 
canvi qualitatiu de la qual sorgí el món nou, la Unió 
de Repúbliques Socialistes Sovietiques, són fets his
tories de menor transcendencia que la Revolució 
Francesa, que la seva influencia i la seva for<;a s'atu
ren en arribar a la línia capritxosa «d'una frontera 
política»? Hem de concloure que si el «Codi Civil» de 
Napoleó tingué un valor universal, Ja Constitució Sta
liniana no pot tenir 1nés que un valor domestic? Ben 
orbs seríem si arribéssim a una conclusió tan absur
da., tan antihistorica. 

Que ens demostren, companys, no ja la Historia, 
sinó els fets que s'han prodtüt en els darrers anys, 
en aquest període del qual som actors i testimonis? 
S'han constituit dues nacions populars i tres · nacions 
socialistes, sense que, en cap deis cinc casos, la clas
se obrera es veiés historicament obligada a repetir 
una Revolució d'Octubre. S'han constituit dues na
cions populars al continent asiatic: les Repúbliques 
de Mongolia i Tanna Tuva, el contingut social-econo
mic de les quals és substantivament el mateix que· 
hem vist més amunt. S'han constituit tres nacions 
socialistes al · continent europeu: Estonia, Letonia i 
Lituania. Les nacions populars asiatiques es crearen 
democraticament, pacíficament. Les tres nacions so
cialistes europees es constituiren deniocraticament, 
pacíficament. Als paisos baltics una commoció polí
tica semblant a la nostra del 14 d'abril del 1931, fora
gita del poder els Quislings del capitalisme monopo
lista, els agents de l'Alemanya hitleriana. Els pobles 
en possessió del poder polític elegiren democratica
ment Corts Constituents i els representants populars, 
per votació majoritaria, acordaren constituir-se en na
ció socialista i sol-licitaren l'altíssim honor, que acon
seguiren, de formar part de la gloriosa família de Re
públiques Socialistes Sovietiques. I si la realitat his
torica deis ncstres dies ens demostra que és possible 
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reconstruir un país en la línia de la nació popular o 
de la nació socialista, hem de concloure que neces
saria1nent, inexorable1nent, la classe obrera de la 
resta del món ha de fer una Revolució d'Octubre en 
cada país per la deria d'aplicar de manera mecanica 
principis justos, principis certs, justesa i certitud 
comprovats per la Historia, pero ja realitzats? No, 
companys. Alló que s'ha realitzat en uns paisos cor
respon a qualsevol altre país, sense altra liniitaci6 
que les característiques própies, que la real co1-relació 
~nterior de forces, que la positiva o negativa unitat 
integral de la e las se obrera, que la fe ble o sólida alian-
9a de la classe obrera unida amb la pagesia, que el 
grau de niadu1-esa patriótica substantiva, no aparent, 
de la petita o n1itjana burgesia. A1nb tot, pero, la 
unitat organica de la e las se obrera és factor més de
ternzinant. 

Aquesta és, companys, la característica essencial 
del nostre temps, de la postguerra immediata: la pos
sibilitat de la reconstrucció deniocratica d'un país 
en la línia general de la nació popular, de la n~ció 
socialista. Vol dir aixo que la violencia ja no sera 
necessaria enlloc? Absolutament, no! La possibüitat 
no sera mai, en cap cas, obligatorietat. 

El desenvolupament desigual del capitalista agreu
ja les seves contradiccions internes, multiplica els 
conflictes beHics i d'altre ordre, accelera la seva des
composició i parasitisme, és a dir, la seva caducitat 
historica. De la mateixa manera el desenvolupament 
desigual de la capacitat, de la maduresa política en 
els pobles, determina variants profundes en l'aplica
ció d'una línia general que !'experiencia historica i 
les realitats presents defineixen com justa. Seria, per 
tant, un en·or greu creure en la possibilitat d'una lí
nia rígida. En alguns pdisos se1·a possible realitzar 
sense grans dificultats i en un període breu, la línia 
general de la nació popular o de la nació soc~alistff: 
En altres pa"isos, pocs o molts, aquesta realitzacio 
sera difícil, i assolible després de noves jornades de 
lluita sangnant. I ha · d'ésser així, ja que el capitalis
me monopolista encara que substantivame~t afeblit 
i inestable en acabar la segona guerra mundial es de
fensara amb les dents i les ungles. I el seu poder no 
sera petit. La conclusió final, historica, no pot ésser 
més que una: l'anihilament universal del capitalis• 
me monopolista. Ja recorre el seu «camí de !'amargu
ra». Ha estat derrotat el capitalisme monopolista en 
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la maniobra de la coalició mundial contra la Unió 
Sovietica. Ha estat derrotat en la maniobra de les 
dues guerres, que els bandits trotsquistes tracten de 
popularitzar, i la perspectiva de la qual no és altra 
que facilitar una pau separada de la Gran Bretanya 
i els Estats Units an1b l'Alemanya hitleriana, la de 
reconstruir el bloc de Múnic contra la Unió Sovietica. 
Ha estat derrotat en la maniobra de la guerra empa
tada que ( ... ) Franco féu rodar pel món. Ha 
estat derrotat en la maniobra de la humanització de 

_ la guerra, posada en marxa, en coHaboració frater
nal, ( ... ) Franco i el Papa filofeixista. Ha estat 
derrotat en la maniobra de sabotejar el segon front, 
d'allargassament de la guerra volgut per Hitler, els 
seus aliats i complices. Ha estat derrotat en la ma
niobra que les resun1 totes, la de la pau negociada, 
d'una pau de refon;ament de la reacció alemanya i 
n1undial, d'atac contra la Unió Sovietica i els pobles 
renaixents. Sera derrotat, també, el capitalisme mo
nopolista en les maniobres que j a són prou visibles 
i preparatories de la seva política en la postguerra. 
No hi ha pas dubte que sera a la fi ven9ut, pero no 
colpit per una derrota fulniinant si1nultania i univer
sal. Sera ven~ut després d 'un període de noves llui
tes, de nous sofriments, sobretot en els paisos que 
són la seu del maxim poder d'opressió colonial i d'es
canyament financer: els Estats Units i la Gran Bre
tanya. En aquests paisos, baluards aparentment in
cornmovibles del capitalisme monopolista, la classe 
obrera, els pobles, es trobaran davant d'un dilema: 
rebeHar-se contra els botxins comuns i de la huma
nitat sencera o refor9ar-los per a caure, dintre pocs 
anys, en una tercera guerra n1undial. Com resoldran 
aquest dilema?• La primera guerra mundial accelera 
la maduresa política de la classe obrera britanica, 
malgrat els esforc;os que els líders burocrates del mo
viment laborista i tradeunionista feren per impedir
ho. La segona guerra mundial radicalitzara més pro
fundament encara a la classe obrera britanica, donara 
un cop mortal a l'aristocraticisme infantívol de sec
tors importants de la classe obrera nordamericana. 
Els obrers britanics i nordamericans, els pobles bri
tanic i nordamerica comprendran quan, després del 
sacrifici de la guerra es trabaran presos en l'engra
natge del capitalisme monopolista i patiran els hor
rors d 'un regim social-economic que per perviure no 
fara altra cosa que enfonsar-Ios en la miseria de 
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l'~t~r for~ós i de la repressió interior, el genial pri~
c1p1 marxista: «no pot ésser lliure el poble que opn
meix altres pobles»; comprendran que el camí de 
salvació no és el de complicar-se amb el capitalisme 
monopolista per rebre les minses i brutes engrunes 
de l'explotació, de la miseria universals, sinó el de 
l'internacionalisme proletari, el de la fraternitat dels 
pobles, en l'esfor~ mancomunat per construir arreu 
de la terra la nova civilització. J;:s ben cert, companys, 
que el capitalisme monopolista, !'inventor de l'A.M.G., 
per a ús exclusiu i consum obligatori deis pobles eu
ropeus alliberats del nazi-feixisme, haura de fabricar 
una A.M.G.O.T. especial i molt més forta, com a ga
rantía de la seva tranquiHitat a !'interior de les forta
leses classiques: els Estats Units i la Gran Bretanya. 

El capitalisme monopolista sera ven~ut, perque 
ni nosaltres comunistes, ni la classe obrera, ni els 
pobles alliberats del malson present no renunciarem 
en cap cas, en cap situació, a la nostra missió histo
rica: realitzar el socialisme! 

Cal, pero, companys, que mirem amb els ulls ben 
oberts les realitats i les complexitats de la situació 
actual. Cal que ens preparem per rebre i copsar amb 
el cervell ben obert la realitat i les complexitats de 
la postguerra propera. Car, de no ésser aixi, aviat 
degenerariem en una petita secta de cridaners, inútils 
per a servir els interessos fonamentals, permanents, 
de la classe obrera, del nostre poble. 

• 



VII. Desperta't Catalunya! 

Amb aquest títol hi havia una secció fixa al «Tre
ball» que loan Comorera edita d'en9a la seva entra
da a Catalunya. Els articles tractaven invariablement 
de la qüestió nacional i duien la signatura de loan 
Comorera. Segueix una selecció dels més interessants, 
to_ts ells publicats el 1952. 

1. ESPANYA NO ES UNA NACIÓ 

Espánya és un Estat multinacional monopolitzat 
per un partit feixista que imposa un regim de colo
nització a les nacions febles. 

La «unidad nacional» deis anomenats Reis Catolics 
és una llegenda. 

Es van casar dos reís feudals i no pas dos pobles. 
En aquells temps, els pobles eren ajuntats, separats, 
esquarterats, pel bon voler de casaments i testaments 
reials. Els senyors feudals ho eren tot, els pobles no 
eren res. · 

Amb els diners del reialme Ca talunya-Aragó, Co
lom organitza l'expedició i descobrí el Nou Món en 
nom d 'Isabel, reina de Castella, galanteria principes
ca de Ferran, rei de Catalunya-Aragó. I Isabel era i 
es sen tia tan poc reina d'Espanya, que d' America en 
féu un clos tancat de Castella i prohibí als catalans 
el dret de comer9, navegació i emigració. «Tanto 
monta monta tanto Isabel· como Fernando», diuen 
que deien aleshores. Mentida! En la veritable histo
ria esta escrit que la reina Isabel fou una dona ig
norant, de misticisme histeric, sense substancia his
torica, i que el cervell del regnat fou Ferran, el «Pr ín• 
cep» de Maquiavel. Tant se val! 

En la vulgar historia domestica espanyola, Ferran, 
de nissaga castellana, és «el catalán», un subjecte 
esvait, \!Il príncep «consort», no pas un rei igual, el 
qual desapareix com un titella de «gran guignol» en 
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morir Isabel. No ho hem vist ara? El regim feixista 
ha celebrat a so de tabals el centenari d'Isabel, la 
«forjadora de la unidad nacional», la santa, etc. Hem 
sentit parlar del rei Ferran? La premsa botillera no 
en gasa dir ni un mot. Es la veu de l'amo! 
«Tanto monta ... » Sí, pero tu cavall i jo cavaller! 

E~panya és un nom que, feta abstracció de l'Estat, 
no d1u res, no és res. En canvi són realitats histori- • 
q~e~ Castella i Catalunya, Euskadi i Galícia, Valen- \; 
c1a 1 Balears, Aragó i Andalusia ... , les nacions i les 
regions etniques que constitueixen, independentment 
de llur voluntat, l'Estat espanyol, Espanya. 

Per aixo nosaltres, abans que espanyols, som ca
talans. Som catalans per naturalesa. Som espanyols 
per coacció. I perque la Nació és superior a l'Estat, 
l'Estat, instrument de la classe dominant, desapa
reixera en el procés d'una civilització sense classes, 
justament quan la Nació assolira plena maduresa. 

Així, si l'Estat va contra la Nació, ens devem a 
la Nació i hem d'anorrear l'Estat opressor. 

Els catalans som, dones, absolutament incompa
tibles amb el regim feixista de Franco i Falange i . de 
qualsevol Estat futur que no ens reconeixera l'exer
cici lliure del dret d'autodeterminació, inalienable i 
imprescriptible. 

2. CATALUNYA ÉS UNA NACIÓ 

Marx ha dit en el «Manifest Comunista»: El poble ., 
que n'oprimeix un altre no pot ésser lliure. 

Desenvolupant aquest principi, Lenin i Stalin han 
creat la més rica i més justa de les teories nacionals. 
L'han creada i l'han aplicada en constituir, després 
de la Revolució Socialista d'Octubre, la Unió de Re
públiques Socialistes Sovietiques. 

Una nació és una entitat historica, els drets de la 
qual són inalienables i imprescriptibles, independent
ment de qualsevol situació de fet i de for~a. No tots 
els grups humans diferenciats són, pero, una nació. 
Per a ser nació cal posseir tots els elements consti• 
tutius: territori comú, una llengua, una economía ca
racterística i una psicología corresponent que es tra
dueix en una comunitat de cultura.1 Els grups hu• 

l. Stalin diu: «La nació és una comunitat estable, bisto
ricament formada, de llengua, de territori, de vida econonica 
i de formació psicológica, que es tradueix en wia comunitat 
de cultura». 
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mans que no posseeixen els quatre elements, sinó 
tres o 1nenys, són grups etnics que tenen també, per? 
en altra mesura, drets inalienables i imprescripti
bles. 

Catalunya posseeix els quatre ele1nents stalinians, 
constitutius de la nació: un territori con1ú, una llen
gua miHenaria, una economia característica, una psi
cología ben diferenciada que es tradueix en una cul
tura historica. Catalunya és, dones, una nació, per bé 
que tiranitzada avui per l'Estat feixista espanyol. 

Catalunya és a n1és una nació que ha suportat 
victoriosament la prava del foc i de la sang. 

L'Estat espanyol ha lluitat secularment per anor
rear la nacionalitat catalana, per a castellanitzar Ca
talunya. Persegueix a mort la nostra llengua. Ha re
tallat el nostre territori estricte, cedint-ne gairebé 
sense combat un bon tros a Fran~a, cedint-ne d'al
tres a Valencia i a Aragó. Ens ha parceHat en «pro
vincias» arbitra.ríes i ha negat tata validesa a les co
marques naturals i historiques. L'Estat espanyol ha 
pretes i pretén transformar la nostra llengua en un 
clialecte innoble, anihilar la unitat territorial i, per. 
consegüent, la consciencia nacional dels catalans. Fer 
de Lleida un Badajoz, de Tarragona una Múrcia, de 
Girona una Soria, de Barcelona un •suburbi madri
leny bon minyó i deis catalans uns castellans d'opere
ta: heu-vos ací l'objectiu historie, «genial», de les 
castes parasitaries que han monopolitzat i monopo
litzen, d'en~ de la victoria militar franquista, !'Es
ta t es pan yo l. 

Catalunya, retallada, trossejada, esclavitzada, és 
per sempre una nació i els catalans, pariesen la pro
pia terra mare, privats de tots els drets i llibertats, no 
hem perdut ni venut la consciencia nacional i ens 
senTim del nostre idioma miH.enari com el més preat 
instrument de cultura: de pensament, de sentiment, 
de treball, d'acció, de lluita. Al contrari del que ens 
proposa, la bestial repressió franquista va forjant 
exaltacions interiors q~e un dia no llunya aixecaran 
Catalunya per realitzacions encara més nacionals que 
el 1931. 

La lluita despietada contra l'Estat feixista de Fran
co i Falange és, dones, el deure sagrat de tots els 
catalans i, en primer lloc, de la seva avantguarda, 
és a dir, de la classe obrera catalana. 
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3. LES NACIONS SÓN IGUAL$ EN DRETS 

Les nacions són iguals en drets, iodependentment 
de llur grandaria, for~a, maduresa o situació de fet. 
Les nacions no són iguals en deures: les nacions més 
madures, més evolucionades, més riques, tenen el 
deure d'ajudar les més endarrerides, més pobres o 
menys lliures a conquerir la llibertat, a gaudir de 
més progrés i benestar. 
- Les nacions isolades, tancades, no són del nostre 
temps. Les nacions més afines s 'han d'unir per cer
car plegades i fraternalment la nova civilització, per 
tal que les nacions més riques puguin ajudar amb 
metode i més eficacia les nacions menys afavorides. 
Només, pero, les unions voluntaries són legítimes, 
són justes. 

La llibertat d'unió pertany exclusivament als na
cionals de cada nació i no als d 'una altra, aliena i 
prepotent. Només els nacionals de cada nació tenen 
el dret de decidir amb quina altra nació i en quines 
condicions volen unir-se. El principi eix de la teoria 
nacíonal de Marx i Engels, de Lenin i Stalin és 
aquest: l'exercici lliure del dret d'autodetermina
ció, dret inalienable i imprescriptible. 

La voluntat d'unió només pot executar-se, pero, 
en el si d'una nació lliure. Cal reconeixer, dones, a 
cada nació -sense reserves mentals ni equívocs de 
conducta- el dret a la separació, el dret de consti
tuir-se en Estat independent, sobira. Perque només 
la nació independent, sobirana, pot decidir veritable
mt:nt amb quina nació ve1na «X», «Y» o «Z,► vol 
unir-se. 

Catalunya és una nació oprimida per l'Estat fei
xista espanyol. El dret de Catalunya a separar-se de 
l 'Estat espanyol, de constituir-se en Estat separat, 
independent i sobira és, dones , inalienable i impres
criptible. Com també és inalienable i imprescriptible 
el dret dels catalans a decidir, ells sols i lliurement, 
amb quina nació veina «X», «Y» o «Z» volen unir-se. 

Separar-se per unir-se voluntariament i ~liure. So
bre aquest principi ha estat bastida la Unió de Re-
públiques Socialistes Sovie!iques. . . , 

Aquest principi fou aplicat pel Pres1dent Macia 
quan proclama la República Catalana en el ~i de 
la Federació Hispanica el 14 d'abril del 1931 1 pel 
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President Martir Lluís Companys quan proclama l'Es
tat Catala el 6 d'octubre del 1934. 

Principi, pero, que no fou respectat per la Repú
blica del 14 d' Abril, tota vegada que l'Estatut ple
biscitat pel poble catala, lliurement i sobirana, no 
fou pas incorporat sense esmena ni discussió a la 
Constitució de la República espanyola. L'Estatut apro
vat perles Corts Constituents fou una concessió i no 
pas el reconeixement d'un dret inalienable i in1pres
criptible de Catalunya. Amb tot, l'Estatut concreta 
un aven~ magistral que obria el camí de la veritable 
solució dels problemes nacionals hispanics. 

Ara, d'en9A de la victoria militar franco-falangista, 
Catalunya pateix una opressió nacional pitjor que la 
soferta sota la monarquia borbonica. Els catalans 
fórem els prhners a acabar an1b els Borbons. Els 
catalans serem els primers a acabar atnb Franco ( ... ). 
I els catalans exercirem el dret d'autodeterminació, 
dret inalienable i imprescriptible. 

4. L'INTERNACIONALISME PROLETARI 

L'intemacionalisme proletari pressuposa l'exis
tencia de la nació. El cosmopolitisme pressuposa el 
menyspreu de la nació. L'internacionalisme és la mi
llor arma de la classe obrera. El cosmopolitisme és 
la millar arma del capitalisme monopolista, més po
tent i aspirant, en conseqüencia, a la dominació mun
dial. El patriotisme és l'expressió natural de l'inter
nacionalisme proletari. El nacionalisme és l'expres
sió natural deis monopolistes. Lenin ha dit que un 
mal patriota no pot ser un bon internacionalista. Els 
Foster Dulles ianquis afirn1en que els pobles euro
peus han d'abandonar el concepte «anacronic» de 
sobirania, alhora que a Nordan1erica accentuen el 
nacionalisme agressiu, exclusivista-xovinista: la do
ble cara del cosmopolitisme. 

La classe obrera, defensant amb intransigencia la 
sobirania nacional, oposa un obstacle invencible a 
les maniobres corruptores deis monopolistes ianquis, 
impossibilita el desfermament de la tercera guerra 
mundial, objectiu permanent dels monopolistes i del 
franquisme. El patriotisme sovietic va esclafar l'exer
cit hitleria, ha permes la reconstrucció, en un termi
ni immaginablernent curt, d'un territori immens ple 
de runes. I a Fran~a, en els anys sinistres de l'ocu-
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pació hitleriana, «només la classe obrera -ha <lit 
l'escriptor catolic Fran~ois Mauriac- va romandre 
fidel a la nació». 

A Catalunya, la classe obrera ha d'aixecar ben alta 
la bandera del patriotisme catala. Molts anys d'errors 
teorics deis anarco-sindicalistes i dels socialistes es
panyols han creat confusions i determinat accions de 
conseqüencies catastrofiqt,1es, tota vegada que negar 
!'existencia de la nació catalana equival a justificar 
la criminal persecució de la llengua catalana. Molt 
pitjor encara: no admetent !'evidencia historica de 
les nacionalitats hispaniques, s'injecta en el cervell 
del treballador castella la idea falsa que Castella és 
Espanya i Espanya una nació i que, no cal dir-ho, 
és natural i logic que Madrid dicti la llei i privi de 
drets i llibertats Catalunya, Euskadi i Galícia. Per on, 
sense adonar-se'n, la classe obrera castellana ha es
devingut, de vegades, un instrument del més implaca
ble enemic comú: les castes tradicionals. I, inversa
ment, la negació o el menyspreu de la nació catalana 
per un obrer catala afebleix la seva acció a Catalu
nya i, en el conjunt hispanic, acompanya l'obrer cas
tella pel mateix camí fals, dificulta o allunya l'única 
i veritable solució del problema espanyol: la consti
tució de la Federació Democratica de Repúbliques 
Hispaniques, iguals en drets. 

Franco ens assenyala el camí: no ha arrencat Ca
talunya físicament, perque no ha pogut. El franquis
me tracta, pero, de matar-la espiritualment prohibint 
la llengua catalana a l'escola primaria, a l'institut, a 
la universitat, a la premsa i a la radio, a l'administra
ció pública i a la justícia, no escatima terror ni ig
nomínia per aconseguir que el catala degeneri en un 
dialecte de sainet i d'incultura. 

La ptactica conseqüent de l'internacionalisme pro
letari mobilitzara la classe obrera castellana en ajut 
de Catalunya -admirable acció que varem aconsegir 
els dies de la «isidrada» a Madrid i el 6 d'octubre 
del 1934 a Catalunya-, mobilitzar la classe obrera 
catalana, basca i gallega en ajut dels explotats de 
Catalunya, ens menara a l'acció conjunta i agerma
nada que posara fi a un regim de miseria, d'embru
timent, d'esclavatge. Per a tots! 
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5. LA PATRIA ÉS DELS OBRERS 

Si el nacionalisme és una concepció burgesa, el 
patriotisme ha de ser la concepció de la classe obre
ra. No hem de respondre, dones, a les provocacions 
de n~cionalisme catala. Hem d'oposar a l'assimilis
me v1olent, terrorista, del franquisn1e, un patriotisme 
r~format i actiu. I, ates que el patriotisme és essen
c1alment voluntat de pervivencia nacional, Catalunya 
triomfara. 

No hem de subestimar la tecnica descatalanitza
dora del franquisme. Aquest seria un error gravíssim. 
Per bé que el franquisme segueix camins coneguts, 
per manca d'imaginació creadora, de privar-nos del 
nostre instrument natural de cultura i expandiment, 
de rebaixar-la al nivell de «patues» groller. El regim 
franquista no es limita a convertir Catalunya en co
lonia d 'una burocracia armada i d'una burocracia im
moral, superba, assenyoretada, provocadora -« ¡ha
ble usted cristiano!, ¡no ladre usted!»- a esbandir 
els catalans de tota funció política, sindical, tecnica, 
jurídica, administrativa. L'acció descatalanitzadora 
del franquisme és integral i, per consegüent, demo
grafica. 

Certament, la Catalunya d'avui no és pas la Ca
talunya del 19 de juliol del 1936. La població cata
lana ha perdut en quantitat i en qualitat. La població 
no catalana ha augmentat en quantitat, per bé que no 
en qualitat. Una generació catalana ha estat anihila
da per la guerra i la repressió. I no una generació 
qualsevol, sinó la de Macia i Companys, la deis diri
gen ts de la vida política, sindical, cooperativa, cultu
ral, economica de Catalunya, la generació del 14 
d'abril del 1931, del 19 de julio! del 1936, de les 
batalles de Terol, del Segre i de l'Ebre: la generació 
més dina.mica i més conscient, fruit d'una centúria 
de renaixen9a patria. ParaHelament, una massa enor
me de treballadors miseriosos, fugint de la miseria i 
de la repressió --considerant-se altres, en tant que 
«ex-combatientes», els protegits del regim-, ha im
migrat a Catalunya i ha trasbalsat a fons els percen
tatges i les P,erspectives; Aquesta i~migració,_ és con
tinua, perque aquesta es una poht1ca consc1ent del 
regim. 

D'ací que se'ns plantej_a un dilema indefugibl~: a~
similar, incorporar a la vida catalana la massa 11nn11-
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grada o resignar-nos a un període de decadencia amb 
el co_nsol relatiu d'una possible i Uunyana renaixen~a. 
El dilema no es pot resoldre més que d'una manera: 
Catalunya ha d'assimilar la massa immigrada. 

Que Catalunya pot fer-ho, ens ho demostren la 
reflexió i !'experiencia. El nivell de vida i cultural 
deis catalans, per bé que ha sofert una caiguda verti
cal sota el franquisme, és for~a superior encara al 
de _la massa immigrada i, aquesta, per consegüent, 
mai no podra assimilar-nos. Els immigrants són 
obrers, treballadors, són víctimes d'un regim de ter- i 
ror i de miseria, són malaurats que cerquen pa, be-
nestar, tracte huma, una perspectiva de progrés i 
llibertat, són germans dels obrers i treball~dors ca-
talans. I per bé que molts d'ells, recent arribats, 
estan plens de prejudicis, la realitat de la vida cata-
lana els guanya, els neteja de teranyines el cervell, 
generalment amb rapidesa. I, quan aquests immigrats { 
s'adonen de les n1onstruositats que es cometen con-
tra Catalunya i els catalans i les comprenen, es re-
volten i es converteixen, en la mesura en que intimen 
amb nosaltres, en simpatitzants, en aliats i en ger-
mans de lluita. 

No patim pas d'optimisme a ultran~a. Reflexio
nem i recordem els antecedents. No és d'avui la pri
mera riuada. En temps de Primo de Rivera n'hi va 
haver una també enorme. Aleshores es planteja el 
dilema d'avui i es va resoldre positivament, com re
soldrem el d'ara si som catalans conscients i asse
nyats. Que va ocórrer? La prova de foc varem tenir-la 
en les eleccions constituents de juny del 1931. Ler
roux va presentar una Ilista de presidents deis «cen
tros regionales», donant per bo el suposat anticatala
nisme deis immigrats. Aquests, pero, votaren en mas
sa la Ilista encap9alada pel President Macia. I els fills 
dels immigrats del període de Primo de Rivera són 
avui tan bons catalans com els de la vella nissaga. 

En la perspectiva albirem la mateixa victoria. Ca
talunya assimilara la nova massa immigrada, perque 
els ofereix una vida més justa, més decent, més 
lliure. Altrament, una reacció nacíonalista dels ca
talans complementaria la tactica franquista: enfron
tar treballador a treballador, poble a poble, dividir 
per vencer i esclavitzar-nos tots plegats. 

No fem el joc de l'enemic! 
Visea Catalunya! Visea la Federació Democratica 

de Repúbliques Hispaniques! 
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6. LA NACIÓ, BASE DE L'INTERNACIONALISMB 

Interiorment, la base de l'internacionalisme pro
letari és la nació. I ho sera mentre les nacions no 
hauran acomplert llur missió historica. La classe 
obrera és la columna vertebral de la nació actual i, 
per consegüent, ha· de convertir-se en la seva classe 
dirigen t. 

La classe obrera, ha de ser, dones, nacional i in• 
ternacional, ha de tenir una teoria nacional propia i 
una conducta internacional de classe. I és amb la 
conjugació d'aquests dos elements que la classe obre
ra comprendra i practicara l'intemacionalisme pro
letari. 

La classe obrera només pot tenir una teoria na
cional i internacional: la que desenvoluparen i han 
aplicat Lenin i Stalin. 

Abans_ de la primera guerra mundial imperialista, 
la socialdemocracia va teoritzar i practicar un fals 
iq.temacionalisme. Segons aquella equivocada inter
pretació del marxisme, per a ser un bon internacio
nalista calla llen9ar al femer la bandera nacional. 
Lenin i Stalin van demostrar la falsedat teorica d'una 
tal concepció. I des de les primeres hores de la Revo
lució d'Octubre, Lenin, president del govem bobce-
vic; i Stalin, comissari de les Nacionalitats, compro
varen en la practica la for9a i la raó del genial prin
cipi que ambdós elaboraren i aplicaren: «el proble
ma nacional i colonial és part indissoluble del pro
blema general de la revolució proletaria. 

Aquesta és !'experiencia pregona dels nostres dies. 
Hi ha dos mons en lluita, dos camps que s'enfron

ten: el camp anti-imperialista i de la pau, dirigit per 
la Unió Sovietica, i el camp imperialista i de la guer
ra, dirigit pels Estats Units de Nordamerica, és a 
dir, el món socialista i el món capitalista. En el camp 
anti-imperialista militen els paisos govemats per la 
classe obrera, tots els partits comunistes i obrers, 
tots els sindicats no influenciats, manats o subven
cionats pel Vatica i el capital monopolista, tots els 
homes progressius que lluiten de debo perla pau i 
una civilització superior. En el camp imperialista hi 
ha els paisos encara explotats per la burgesia nacio
nal i el capital monopolista internacional, els Franco, 
Txiang Kai-txec i Sygman Rhee, els neo-nazis i neo-fei
xistes, el Vatica i els feudals arabs, totes les forces 

6 
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?-e regressió i de repressió. Els paisos del camp anti
rmperialista avancen indefectiblement: la Unió So
vietica, cap al comunisme; les democracies popu
l~s, cap al socialisme. Els paisos del camp imperia
lista, en la mesura que practiquen l'anticomunisme i 
l'antisovietisme, van per viaranys reaccíonaris i cauen 
en !'abisme del neo-nazi-feixisme, cap a regiros d'es
clavització de la classe obrera, deis democrates de 
tots els matissos, sense altra perspectiva que la ca
tastrofe incommensurable: la guerra contra la Unió 
Sovietica i les noves democracies. 

No és aquesta la tragica experiencia de la classe 
obrera catalana? No som, ja avui, mercat i carn de 
canó deis imperialistes ianquis? 
. I no és aquesta experiencia la que ens assenyala 
el camí, el nostre camp? El camí de la solidaritat 
proletaria, el camp de les nacions proletaries i deis 
germans que als paisos capitalistes lluiten, com no
saltres, per la llibertat, per la democracia, per la 
pau? 

La victoria dels imperialistes ianquis, del camp im
perialista, no seria la guerra i una més cruel repres
sió de classe, una prolongació indefinida i encara més 
inhumana del regim ( ... ) de Franco? 

La victoria de la Unió Soviética, del camp anti
imperialista, sera pau i llibertat, treball i democra
cia, liquidació de l'explotació de !'home per !'home, 
deis pobles febles per altres més forts, l'esfondra
ment indiscutible i irremeiable del franquisme, via 
lliure per a reconstruir la vida nacional catalana, la 
convivencia fraternal deis pobles peninsulars, la cons
trucció de la Federació Democratica de Repúbliques 
Hispaniques. 

La classe obrera catalana no ha de dubtar-ne. No 
en· dubtara i aplicara sense defallences els dos prin
cipis basics de l'internacionalisme proletari: defen
sar o reconquistar la sobirania nacional, defensar 
incondicionalment la Unió Sovietica, el camp anti
imperialista, la política de pau, de coexistencia pací
fica deis dos sistemes: el socialista i el capitalista. 

7. TEORIA NACIONAL DEL LENINISMB 

La classe obrera catalana ha de comprende i as
similar el principi basic de la teoría nacional de Lenin 
i Stalin: «El problema nacional i colonial és part in-
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dissoluble del problema general de la revolució pro
letaria.» D'aquest principi se'n dedueix el que ha de 
guiar l'acció: el principi del dret preeminent de la 
classe obrera. Mentre que l'alliberació de la classe 
obrera alliberara automaticament, necessariament, la 
nació. 

Noruega, abans de la primera guerra mundial; 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hon
gria, Txecoslovaquia, Albania i Irlanda, després de 
la primera guerra mundial; Islandia, Síria, Líban, 
1ndia, Paquistan, Birmania, Indonesia i Ceilan, des
prés de la Segona Guerra Mundial, es constituiren en 
Estats separats, més o menys independents política
ment. La classe obrera, pero, d'aquests paisos no s'a
llibera pas de l'explotació capitalista, perque una re
volució estrictament nacional només elinuna ·--i en
cara en part-, la burgesia de l'Estat opressor, co
lonitzador i, a la nació, la burgesia nacional i el capi
tal monopolista internacional continuen oprimint · i 
explotant la classe obrera. 

En el procés general de la revolució proletaria, 
una revolució estrictament nacional -o institucio
nal- és sols una etapa. Amb tot, una etapa positiva, 
per tal com esbandeix un element de distracció, de 
dispersió de forces, de confusions teoriques i prac
tiques: un element pertorbador que, pel sol fet d'exis
tir, ofereix a la burgesia nacional l'oportunitat d'acti
tuds i d'actes populars que no posen en perill imme
diat el seu interés i seguretat de classe dirigent, do
minant. 

Un any abans d'acabar la Primera Guerra Mundial, 
triomfa la Revolució Socialista d'Octubre. La classe 
obrera russa, dirigida pel partit de Lenin, prengué 
per assalt l'Estat de l'ex-imperi tsarista. I, per pri
mera vegada a la historia, la classe obrera comen~ 
a construir una societat sense classes, sense explota
ció de l 'home per l'home, dels pobles febles per un 
poble fort. I, automaticament, necessariament -Sta• 
lin ha demostrat que la solució del problema nacio
nal assegura i consolida la Revolució Socialista--, la 
immensa presó de pobles que foren l'imperi tsarista 
i la República burgesa de . Kerenski, es transforma 
en la Unió de Repúbliques Socialistes Sovietiques, 
unió voluntaria de nacions i grups etnics amb igual
tat de drets. Les nacions asiatiques i els nombrosís
sims grups etnics de Rússia estaven en franc i rapid 
procés d'extinció, per tal com el tsarisme i els seus 
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successors practicaven una política sistematica d'ex
termini dels grups nacionals i etnics, de russificació 
intransigent i violenta, com la franquista d'ara con
~ Catalwiya! Eu~kadi i Galícia, política de genocidi 
1 de castellan1tzac16 per la for~a. Amb la victoria de 
la classe obrera russa, les nacions i els grups etnics 
renaixeren i han realitzat en menys de trenta-cinc 
anys progressos incalculables, gairebé imprevisibles 
~r llur vastitud i profunditat. S'han reconstruit els 
1diomes nacionals -idiomes que es transmetien de 
generació en generació per via oral- i les escoles na
cionals i etniques han liquidat l'analfabetisme secular 
i els instituts i les universitats en llengua nacional i 
etnica han forjat l'estol de savis, de professors, mes
tres, professionals, tecnics, obrers i pagesos altament 
qualificats di~e, a l'avantguarda i amb la massa tre
balladora, · igeixen i construeixen llur nació. En 
la historia de la humanitat no es poden citar exem
ples iguals o llunyanament semblants: aquest és el 
«miracle» del nostre temps, el salt procligiós d'una 
massa humana esclava i desesperada, ignorant i tor
turada, superticiosa i alcoholitzada, en línia d'extin
ció, i d'unes terres saquejades i esterilitzades pels 
senyors feudals, a la vida plena i lliure de Repúbli
ques federades, de Repúbliques autonomes, de grups 
etnics autonoms, amb govem propi, amb cultura, 
economia i justicia propies, amb exercits propis i 
relacions exteriors propies les més evolucionades, 
amb un nivell de vida en ascensió vertiginosa. 

El dret preeminent de la classe obrera no vol pas 
dir, pero, que aquesta ha de desinteressar-se de la 
qüestió nacional. Fins que no haura conquistat l'Es
tat, la class~ obrera ha de voler ser, en tot moment, 
la classe dirigent. 

7. EL DRBT PREEMINENT DE LA CLASSB OBRERA 

El dret preeminent de la classe obrera pressuposa 
l'e:dstencia de classes quan, a la nació; no s'ha resolt 
.éncara el problema fonamental, quan la classe obrera 
té el dret, pero no l'exercici del dret, quan la classe 
obrera no dirigeix l'Estat, sinó que el pateix. 

Coma conseqüencia, el dret preeminent de la clas
se obrera exclou el principi de la unitat de destí deis 
nacionals, principi especulatiu de la burgesia. No 
existeix umtat de destí en una nació l'Estat de la 
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qual esta en mans de la burgesia, ni en la dominant 
ni en la dominada. La unitat de destí només pot exis
tir en una nació sense classes, és a dir, en una nació 
en la qual la classe obrera exerceix, en realitat el seu 
dret preeminent. ' 

ED: les nacions no alliberades del j ou capitalista 
existe1xen dues classes antagoniques: la burgesia i 
la classe obrera. I, per consegüent, l'Estat nacional 
només pot ser dirigit per la burgesia o perla classe 
obrera: no hi cap tercer dirigent. 

La burgesia és camaleonica: pren el color i la 
forma ambien tals que li con ven en: és liberal a la 
Gran Bretanya, republicana a Fran~, inquisitorial 
als Estats Units de Nordamerica, hitleriana a Ale
manya, mussoliniana a Italia, justicialista a !'Argen
tina, aprista al Perú, nacionalista a Formosa, milita
rista al J apó, franquista a Espanya. La burgesia de
senvolupa al maxim el principi cambonia: «Repúbli
ca, monarquía, democracia, feixisme, nazisrne, fran
quisrne, militarisme, pau, guerra?: capitalisme! » I, 
amb aquesta o una altra forma o color, la burgesia 
monopolitza l'Estat, explota la classe obrera i la 
nació. 

A la nació, la burgesia és un cos que no es resig
na a morir, malgrat haver realitzat jala seva missió 
historica i que el seu destí ineluctable és de desapa
reixer i morir, com varen desapareixer i morir la 
monarquia absoluta i la clerecia d'abans de la Re
volució Francesa. 

A la nació, la classe obrera és la for~a més viva, 
ascendent i que ha de realitzar la seva missió histo
rica: construir una societat sense classes, sense ex
plotació de l'home per l'home o d'un poble per un 
altre poble. I el destí ineluctable de la classe obre
ra és el d'ascendir, el de prendre l'Estat de les mans 
d'una classe caducada. 

La burgesia és la classe descendent i el proleta
riat la classe ascendent. La burgesia no pot prescin
dir dels treballadors, perque de llur treball extreu 
poder i riquesa, i aquesta necessitat és el seu taló 
d'AquiHes. En canvi la classe obrera, no solament pot 
prescindir, sinó que ha de prescindir de la burgesia, 
perque ha d'anihilar tota mena d'expfotació humana, 
i aquesta necessitat la converteix en classe ascendent 
invencible. Aquestes dues classes són, dones, classes 
antagoniques i de destí contrari. 

La burgesia es serveix de la nació i la traeix quan 
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la naci? contraria el seu interes de classe. És que la 
b?I4ges1a catalana no va enlairar Primo de Rivera, el 
dictador que havia de dissoldre la Mancomunitat? ÉS 
que la burgesia catalana no va recolzar Lerroux i 
Gil Robles, que havien de decapitar la Generalitat? 
És que la burgesia catalana no va subvencionar els 
&ener:als perjurs que havien de dissoldre la Genera
litat 1 sotmetre Catalunya al pitjor i més sagnant es
clavatge de la seva historia? És que la burgesia ca
talana no malda avui per una simple restauració que, 
sota el punt de vista nacional, no seria més que la 
continuació de la situació actual? 

No existeix, dones, la comunitat de destí deis na
cionals d'una nació dominant o dominada i no alli
berada del capitalisme. 

Aixo no vol pas dir que la burgesia i la classe 
obrera no poden tenir, pero, en casos concrets i en 
circumstancies determinades., un interes comú. 

Aquest és el nostre cas. Ens interessa a tots ple
gats l'anihilament del regim franquista, com més 
aviat millor: interessa a la burgesia per raons que 
avui no hem d'escatir; interessa a la classe obrera 
per totes les raons, encara que només fos per defen
sar la pau que Franco, el provocador de guerra, ame
na9a constantment. I aquest interes comú ens obli
ga a unir esfor90s, a aliar-nos per l'assoliment d'ob
jectius concrets: liquidació del franquisme, restabli• 
ment de la República a Espanya i, en tant que cata
lans i d'acord amb bascos i gallees, exercici lliure deis 
drets d 'autodeterminació. 

En el moment actual, la unitat nacional deis ca
talans i la unitat deis pobles hispanics no contra
diuen pas els principis del marxisme-leninisme, sinó 
que en són la conseqüencia. P~l camí reobert de !ª 
llibertat de la democracia, arnbarem a la Federac1ó 
DemocrÁtica de Repúbliques Hispaniques. 
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ria/ Undarius intenta, a través de la pu- : 
blicació de documents basics, tant del passat 

de Catalunya com actuals, proporcionar uns punts 
de reflexió i unes eines per a la construcció del futur 

polític del país. Aquests Textos han de contribuir que el 
ciutada pugui assolir una més adequada interpretació de la 

historia de Catalunya i una comprensió el més amplia possible 
de la dinamica catalana deis nostres dies. Joan Comorera és un 
deis personatges histories més polemics del nostre país. La seva 
trajectória política i les seves concepcions sobre la qüestió nacio
nal catalana són encara una discussió oberta. Volem oferir amb 
aquest volum nous elements per a l'analisi. Els propers títols 
seran: Catalunya i la República, Els sistemes electora Is.. La 
Generalitat de Catalunya : 111, La política cultural, etc. La 
voluntat deis editors és conservar sempre en les seves edicions 
la maxima objectivitat possible, servir per a clarificar posicions, 
defugir el sectarisme polític i respectar, en aquells llibres de 
tematica no unitaria, el contingut proporcionat pel grup que la 
representi, tot donant a la fon;a política antagónica la mateixa 

possibilitat de fornir els documents que cregui oportú per 
a un debat democratic. La Col·lecció Textos voldria 
· també, mitjan9ant l'edició en d'altres idiomes his

panics, contribuir a fer més intensa la conviven
cia fraterna de tots els pobles iberics, convi

vencia que hom ha de basar en la igualtat i 
~" el respecte a la voluntat col·lecti-

~~. ~Wf~:t .. -: ~a lliurement manifestada. ,··; ~\~; (A 
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