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f . t ,, ''Ara a c1nquan a anys ... 
(Pere Ardiaca recorda) 

Deis onze components del primer Comite Executiu del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, l'únic que queda 
amb vida, en aquest cinquentenari de la unificació deis par
tits obrers catalans, és en Pere Ardiaca i Martí, actual pre
sident del Partit deis Comunistes de Catalunya. 

En Pere Ardiaca nasqué a Balaguer, la Noguera, el 29 
de juny de 1909. 

El 1926 es trasllada a Barcelona i treballa de pintor a la 
construcció . Aviat entra en contacte amb nuclis anarquis
tes i s'integra en un grup teatral que actua per recollir di
ners per ajudar als presos de la CNT. lnfluil per l 'ideari 
anarquista, es trasllada a Frarn;a per lliurar-se del servei 
militar i treballa de pintor a Perpinya, Beziers i Nimes. 

L'any 1929; a Beziers, ingressa en el Partit Comunista 
Francés, tot iniciant la seva formació en els plantejaments 
marxistes-leninistes: Aquesta militancia el convencé que un 
revolucionari no ha d 'eludir mai el servei militar, ans al con
trari: s'ha d'anar a la "mili" i aprendre tot el possible de 
I'art militar per tal de preparar-se per la confrontació de 
classes que es preveía molt propera en aquell temps. 

Com que ha canviat d 'opinió respecte al servei militar, 
quan el criden torna a Espanya, i a Lleida, fa un any de 
servei, després del qua] torna a la seva població natal , Ba.: 
laguer. A Lleida, mentre f eia el servei militar, havia ingressat 
al Bloc Obrer i Camperol (BOC), dirigit per Joaquim Mau
rín. Segons afirma ell mateix, ingressa al BOC perque tots 
els comunistes que coneixia a Lleida pertanyien a aquest 
grup escindit del PCE. Maurín afirmava que la reunifica
ció era inevitable pero que no es podia dur a terme amb 
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una direcció tan sectaria com la que, segons ell, govern 
el PCE. ava 

En el IVt. Congrés del P~E, celebrat a Sevilla el ¡ 9
32 la direcció acusada de sectansme fou substituida per u ' 

altra, i Maurín llavors canvia el blanc deis seus atacs na 
dirigir-los fonar:n~ntalment co~tra la Internacional co!~~ 
nista. En una sene de dos art1cles consecutius publicats 
l'organ del BOC, "La Batalla", Maurín acusava la IC d ª 
tots els mals del comunisme espanyol. Pere Ardiaca a re~ 
de 1~ seva ~s!ada a Fran~a, s'ha_via convertit en un defen
sor mcond1c10nal de la lnternac1onal Comunista ¡ els arti
c~es d~ _Maurín l'~bligaren a decidir-s,e entre les tesis de la 
d1recc10 del BOC 1 les de la IC. No so ho va pensar¡ aban
dona la ~ilitancia ~l Bloc Obrer i Camperol per integrar
se al Partlt Comunista de Catalunya, l organització cata
lana del PCE, adscrita la Internacional Comunista. Ja dins 
el PCC, Pere Ardiaca fou professionalitzat pel Partit ¡ s 'en
carrega de "Lluita", la publicació clandestina del PCC que 
s'editaba a Barcelona. 

Quan els quatre partits integrants del PSUC arriben a un 
acord total pera la unificació, Pere Ardiaca, amb Valdés 
i García "Matas" , és designat pel Partil Comunista de Ca
talunya per formar part del primer Comite Executiu del 
PSUC, que seria provisional fins a la celebració de la la. 
Conferencia Nacional que se celebra el juliol de 1937. 

Essent director de "Treball" passa a ser encarregat de 
p_ropag~n~a al Comissariat de l'Est des de l'agost de 1937 
fms al Julio] de 1938, moment en que és cridat novament 
a Barcelona per tornar a dirigir l'organ centra] del PSUC. 

Consumada la derrota de l 'Exercit republica, s'exilia a 
\ra~r;a encarregant-s~ del diari del Partit, "Catalunya", que 
s ed1~ava a Montpelher. L 'octubre de 1939 és detingut a Ni
mes I confinat a un camp de concentració situat a Vernet 
d' AJ:i~ge. Fou posat en llibertat gracies a les gestions del 
Part1t 1, a finals del mes d 'abril de 1940, s'embarca a I'Havre 
per anar a Santo Domingo, on s'hi esta deu mesos. D'aquí 
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asilada a Cuba on hi viura fins el desembre de 1945t 
es tr torna a Europa, tot arribant a Fran<;a el 29 de gener 
¿~~~46, en un accid_entat viat~e clandestí que inclou perío
d de polissó en diversos vaixells. 
e~ Fran<;a, el Partit el nomena responsable polític de l'or-

nització departamental de l' Al ta Garona fins que, el sefª mbre de 1947, és reclamat a París per incorporar-se al CC 
lel PSUC. El 1950 el govern frances il.leg~li~za el Partit 
• tots els dirigents han de passar a la dandestm1tat. El I 956 
~e celebra el Ir. Congrés del ~~UC, el ~ue vint any~ ab~ns 
f u suspes a causa de la rebel.ho franqmsta. En el Vle. Con-
~és del PCE fou escollit membre del Comite Central. 

g L'any 1960 Pere Ardiaca entra clandestinament a C~ta
lunya. Detingut a Barcelona e! de~embre de 1962, f~u Jut
·at a Madrid i condemnat a vmt-Hres anys de preso, que 
~ls passa a , Burgos, Madrid, Jaén, Segovia i Palencia i és 
posat en llibe;~at el 1 O _de mari;: de 1971 . En aquest ~emps 
l'oposició poht1ca a la dictadura es bell~~a amb fori;:a I quan 
es constitueix el Consell de Forces Poht1ques de Catalunya, 
Pere Ardiaca en forma part coma representant del PSUC. 

Mort Franco, Ardiaca fou cap de llista del PSUC per Llei
da a les eleccions al Congrés del 1977 i 1979. Al Ve. Con
grés fou escollit president del Partit, p~ro, poc després, el 
desembre de 1981, és expulsat per la direcc1ó encapi;:alada 
per Paco Frutos. Previament havia est~t destitu'it de las~
va responsabilitat per defe~~ar les tesis aprovade~ ?l Ve. 
Congrés. Després de l'expuls10 de membres del Com1te Cen
tral del PSUC pels mateix~s moti_us, al Vle. C?ngrés del 
PCC Pere Ardiaca és escolht Pres1dent d~l ~artlt dels C?
munistes de Catalunya i, el 1984 en const!tmr-se a M~dnd 
el Partido Comunista encap~alat per _Ignac10 G~l~ego, es ~o
menat membre del Comite Central 1 del Com1te Executm. 

A comeni;:ament de 1986, Pere Ardia~a_patí una greu ma
laltia que deixa el seu estat de salut v1s1blemen~ mermat. 
Malgrat tot , i encara que les seves faculta_ts no son les ~a
teixes la ferria voluntat d'.aquest vell llmtador comunista 
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ha s~perat la prova _més del que semblava possibl . 
mot~u de la celebrac1ó, el maig de 1986, de la Co~;, 1. ª~b 
Nacional del PCC, Ardiaca va poder assistir i f ere~c1a 
portant intervenció. En celebrar-se els cinquan~r una 1m
la fundació del PSUC, ~1- :~rtít deis Comunistetd:nys de 
lunya, hereu qe la trad1c10 1 deis principis ideol , . Cata
conflui'ren en aquella unió deis quatre partits ob ogics Que 
lans, ha volgut recuperar la memoria d 'aquells f /ers cata
dentals que revertiren, el 21 de juliol de 1936 e e f t~ascen
ció del Partit Socialista Unificat de Cataluny'a ~ ~hunda
gut recu~erar aquesta memoria a través de l 'úni~ h~m ª vol
e~cara vm de tots els que foren membres del pri e q~e 
te Executiu. (1) mer Com1-

EI 1935, Miguel Valdés, membre del Comite C 
Partit Comunista de Catalunya és nomenat entral del 

J · d · ' secretari ge nera t es pro ue1x llavors una rectificació qu f -
menta.l peral procés d'unitat deis partits obre e o~ fon~
d'aqm, el PCC sintonitza plenament amb I rs. partit 
taris q ' · e s corrents uni . ue s estaven imposant en els partits com . -
t~ns, sobret~t a partir del Buró Llatí, impulsat ~~1stes _lla
t1. ~an~ate1x, les dificultats dins el PC de Caialu Toghat
gamtzac16 del Partido Comunista d E - nya, or
procés d'unificació ambla resta del e spana, respecte al 
ba aquí. s partJts obrers no aca-

Dos destacats dirigents Antoni Se .. 
acusaren el Buró Polític dei PCC d d se_ 1 }os~p del Barrio 
en l'aplicació de la política de fro:t esv1ac10?1sme de dretes 
del proletariat. Sesé i Del B . popular t de partit únic 

arno encapi;:alaren un grup que 

( 1) En el breu relat deis fets que ori inar 1 . . 
m~moracions de Pere Ardiaca s'ass!n atº a formac10 de_l ~SUC les re
Son la memória viva de l'únic . y en ,entre parentes1s I en cursiva . 
de coi:nunistes que formaren p!~id~~ive_nt d ~uel_l~ generac_ió irrepetible 
recolltdes a principis de juny de 198/nm~r Omite Execut1u . Han estat 
recuperant lentament de la f , tot Just quan Pere Ardiaca s'esta 
d 'aquesta part del llibre ¡ hans: ;l:te~ ~rm;tat, per en Joan Samit , autor 
ta del editor). visa es pe! propi Pere Ardiaca. (No-
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intentava fer-se amb el control de la direcció del PCC_ A 
les seves tesis tenien com a punts essencials la ressistencia 
a fusionar-se amb la Unió Socialista de Catalunya ¡ el re
buig a qua_lsevol possibilitat de pacte electoral amb els par
tits repubhcans. El 12 de gener de 1936 se celebra una reu
nió extraordinaria del Comité Central del PCC en la qual 
foren condemnades les posicions de Sesé i Del Barrio ¡ amb
dós dirigents foren despossei'ts deis seus carrecs. En aquest 
mateix Comite Central del PCC es prengué l'acord d'in
gressar al c~mite _de_ relacions que pre~iamen~ havien cons
titui't la Umo Soc1ahsta de Catalunya I el Part1t Catala Pro
letari. Ambla derrota al Comite Central del PCC del grup 
de Sesé i Del Barrio varen quedar superades les resistencies 
dins el Partit Comunista de Catalunya perque es posés en 
practica la política d 'unitat que preconitza el Vlle. Con
grés de la Internacional Comunista, celebrat l'estiu de 1935. 

El Vlle. Congrés de la IC va suposar un gran canvi en 
les relacions entre els partits comunistes i els socialdemó
crates . Desde el Vle. Congrés la IC s'hauria orientat cap 
una política d 'enfrontament amb els partits socialdemócra
tes. La qualificació de "socialfeixistes" que el comunisme 
europeu aplicava als partits socialdemócrates havia arribat 
al paroxisme en alguns moments, principalment a Aleman
ya, on els comunistes arribaren a votar amb els nazis contra 
el govern socialdemócrata de Prússia. El canvi de tactica 
es degué a la consideració que J 'enemic principal del prole
tariat europeu era el feixisme i no la socialdemocracia. El 
plantejament d'aquesta nova política l'encap~alaren Dimi
trov i Togliatti al Vlle. Congrés de la Internacional Comu
nista i les seves tesis s'imposaren. Previament, al mes de 
maig de 1935, abans del triomf del Front Popular a Fran
~, París i Moscú signaren un pacte en virtut del qual l'URSS 
de Stalin reconeixia al govern francés el dret de dur 
a terme una política de rearmarnent per fer front a l'enfron
tament bel .lic que s 'apropava amb I 'Alemanya nazi. No és 
casualitat, dones, que fos a Fran~a, primer, i a Espanya, 
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després, on donés resultat positiu la política de fron¡ popular. 

Catalunya, perles seves circumstancies especials est 
madura per a l'assaig de reunificació de les dues l~ter~:~ 
cionals obreres separa~es arel de la Primera Guerra Mun. 
dial. A Catalunya, a mes, '!'és que en cap altra Pan d'Euro. 
pa, calia donar al proletanat un partil fon que contrarres. 
tés la influencia de l'anarcosindicalisme en les masses tre. 
bailadores. _Aquest procés unitari desemboca en la fusió del 
quatre partlts (Unió Socialista de Catalunya, Partit Catala 
Proletari, Federació Catalana del PSOE i Panit Comunis
ta de Catalunya) que comporta el naixement del Partit So
cialista Unifica! de Catalunya, en base als principis del cen. 
tralisme democratic, el marxisme-leninisme i la Tercera 
Internacional. 

("Aqw: a Catalunya, es crea una situació que s 'havia de 
solucionar dins el PCC i es resolgué situant Mique/ Va/dés 
al capdavant del Partil. La posició del Partido Comunista 
respecte a la unitat fou correcta des del primer moment. Fou 
favorable a la umficació i no es produiren enfrontaments 
entre corrents. És cert que Sesé i Del Barrio mantingueren 
una posició d'enfrontament obert amb el Buró Po!(tic, pe
ro jo cree que era una 1/uita pe/ poder. Cree que el que vo
lien era ser ells el Buró Polüic del PCE i no només a Catalunya. 

Probablement, a les seves aspiracions personals li afegien 
posicions polítiques, pero Jo cree que primava més el pri
mer que el segon. Per exemple, Sesé i Del barrio es resis
tien a la unificació i després s'oposaren també a la forma
ció del Front d'Esquerres que jo cree qu ho feren perque 
veien que el seu poder podio qüestionar-se en entrar en es
cena a/tres elements que plante}arien les seves própies opi
nions i e/Is hi estoven en contra. 

És cert que Sesé i Del Barrio s'oposaren a la unificació 
deis quatre partits obrers, pero e/Is plantejaven el rebuig 
a aquesta unió reco/zant-se en les posieions de la InternaJO 

·sta interpretan/ posicions d'una forma to
cional Comur;: ¡ ~xcloent. Ésa dir, e/Is argumentaven que 
talment ta~ca ~ . gu' més som /'avantguarda revo/uciona-

mstes I nm , h d r. / 
els comu_ l • el Partit accepta ad a/tres, a e Jer- os-
ria. Pero, e ~rl,h s~ de donar /loes a la direcció, s'han de bus-h . n /loe se s . 1 

u ' es per arribar a la umtat. 
car fes_ f or; Barrio mai vo/gueren veure-ho . . 

Sese t D, d' nitat s,estava f orjant des de fe1a temps pe
El proc_esd I ~ d'octubre de 1934 prengué una forra _ex

ro desf!r~s. e Catalunya, a més, es donava una_parllcu
trao~dma:~ªd/iluita entre la dreta i /'esquerra per imposar
lar s1tuac1? i aixo provoca va grans corrents de f ons en 
se una a 1 ~lira t ts els treballadors i en tots els sectors el proletanat, en o 

de la ~ocietat c°J;~t;/,7t~~v va jugar un paper important, so-
Esta ciar qu~ I timcies en que el juga. No s'ha _de per

bretot p~r les circ~~s 'trov quan f ou jutjat pels nazis, acu-
dre de ~~sta qJ~ def ;~ichstag es regira contra ~l~ seus ª:u~ 
sat de 1 _mc~n ld . ué un judici contra el ferxrsme. A1xo 
sadors t al/o es evmg ·o' no només a Europa sinó a tot an repercus1 , 
tingué una _gr o u/ar prengué cos. Aqur es re~
el món, la idea de front p ~ . l'equilibri de forces era mes 
/'t iz perque l'enfrontam__en .~ 
I z d'altres pa1sos ~- . M , 

gran que en . ol Qiderat per Joaqmm aurm 
El Bloc Obrer I _Ca~~e~el PCE i a la Internacional _Co

i enfrontats a la direc . t (d'orientació trotsqmsta, 
munista) i Esquerra¡ ~?r:v~~ !ndreu Nin) mantingueren 
al davant de la qua i_ • amb el Partit Catala Prole
durant un temps neg~~1a~~tsMalgrat tot, tant el BOC com 
tari de cara al procés u~ . . ent del procés i formaren un 

· n voluntanam . b -Ec 
es marginare ·r· . , Marxista am preten . Ob d'Um 1cac10 • ·, partit, el Part1t rer 1. mava pera ell la representac1? 

sió d'abast estatal, que rec a a malgrat que la seva mi-
de la classe obrer~ de t~ta_Esp:i~iic~ no arribaren mai a ul
litancia i la seva mflucnc1a P 

f teres catalanes. . 
1 trapassar les ron de dos partits obrers I a se-No obstant aixo, es tractava 11 



va marginació del procés unitari que s'estavc1 gesta t 
sava que la unitat , de fet , neixia coixa. Aixó qued~ su~o
posteriorment, quan esclata a Barcelona la "guerra e· ~~~s, 
la guerra civil" en eJs violents fets del maig barce

1t , ins 
1937. on, de 

La pretensió deis dirigents del Bloc Obrer ¡ Cam . 
d'E C · perol 1 squerra omumsta en avarn;ar-se ells al proce·s u ·r· 
d I ni 1ca. 
or era arrossegar cap a POUM grans sectors del PCE . 

del PSOE. En fracassar en el seu intent el POUM 'h . 1 
f . d d 1 · 5 av,a 1cat, es e s~u _n~,x~~ent, a la gola del llop, mentre ue 
el PSUC mult1phca rap1dament la seva influenc,·a q q . 

· · 1· · uant1-tat1va 1 qua Ilativa. Aquesta paradoxa d 'unitat en ¡ d' • 
. . d . d I , 1 . a iv1-s10 con u1 a un e s cap,to s mes lamentables de la h · t · • 

d 1 . .1 1, f 1s ona 
e a n~stra contesa c1v1 : en rontament arrnat entre el 

~OUM I al~uns grups de la FAI per una banda, ¡ el PSUC 
, ~a Generahtat p~r una altra . No obstant aixó, el BOC ha
v1a estat, un deis 1mpulsors de les Aliances Obreres e • . , ncara 
que aquests pnmers mtents no donessin resultat · • 
· 'h · d' r· , pos1t1u 1 s agues esperar ms al fracas de la revolució d 'o t b 
d 134 , . e u re 
e perque comencessm a consolidar-se. Aquestes Alian-

ces Obreres, que a Catalunya encara trigarien a enfo t' 
Se 1, • . , d I r Ir -
. , per opos1c10 e a CNT a integrar-s'hi, es poden con-

s1d_erar com un precedent remot (remot si considerem 1 
lentat en que_ es produ i'en els esdeveniments polítics pels :;e-
30) de la umtat deis partits obrers. ys 

( "Les Afiances Obreresforen, en princ1p1, una cosa plan
te1ada pe/ Bloc Obrer Campero/ i els socialistes Nosa/t 
al comenr;ament, ens varem negar a partictpar-hi tant ~s, 
talunya coma la resta ~e l'Estat Espanyol. Pe;o les ~os a
anaren avanr;ant. I havta de ser OLX/ , es 
ble. Llavors el pee: ,. , t;ercrue sort1a del po-

, . , .e s mcorpora a I 'Alianr;a a 'Astúries 
A brns d a1xo Ja s hawa celebrat una reunió del Comité C ~ 
Ira del PCE, a la qua/ vaig assisti . . en 
necessitat d'acceptar /es A liances ;b:e~:S ~~;;¡7¡~ªi~e¡ar la 
encara que no eren el que nosaltres vol(em . e q;"~ 
anaven acostant cada dia més i . d que f~ssm, s h1 
12 ' ' a mes, es de dms podies 

contribuir a la seva modificació. Aixó féu que es determi
nés l 'ingrés a les Afiances Obreres de la resta d'Espanya, 
encara que a Catalunya es trigaria una mica més perque Del 
Barrio s 'hi oposava. 

Pe! que fa a la formació del POUM hi ha una qüestió 
fonamental: el Bloc i Esquerra Comunista no volien accep
tar les posicions de la IC. EC eren els trostkistes espanyols 
i el BOC havia sorgit d'un enfrontament omb la direcció 
del Partido Comunista de Espafia. Durant molt temps, 
Maurln digué que la culpa de l'esciss1ó era deis dirigents 
del PCE i queja s 'arribaria a la reumfiació. Pero quan el 
congrés de Sevilla resolgué el problema de la direcció del 
PCE, Maurln escrigué un article en dos números seguits de 
''La Batalla", en els quals ara deia que la culpa no era del~ 
dirigents espanyols sinó de la Internacional Comunista. es 
adir, els dos partits estoven contra la IC, quan l'orientació 
de tots els partits, en plantejar-se el procés unitari, tendía 
a acceptar que el partil que sort/s de la unificació hauria 
d'estar en la lfnia de la Internacional Comunista. I cal te
nir en compte que qui f éu aquest plantejament f ou el Par
til Cata/a Proletari i el va fer la mateixa nit del 6 d'octubre 
de 1934. 

A ixó va ser el que f éu que el BOC i EC no estiguessin 
d'acord i es marginessin del procés d'unitat. Pero, al mateix 
temps, volien apareixer davant les masses com els realitzadors 
de la unitat comunista, i l'any 35, em sembla que va ser al 
mes d'agost, abans que el procés acabi el!s dos surten del con
junt, funden el POUM i diuen queja /'han Jeta la unitat 
comunista. El que passa és que bé, ells ja han Jet la seva 
unitat pero el problema segueix estant en ells. Esquerra Co
munista i el Bloc Obrer i Campero/ en aquestes negocia
cions adoptaren una postura esquerrana, una postura to
tal que és la que després es manifesta en els fets de maig. 
E/Is demanaven el poder peral proletariat pero sense bus
car aquest moviment que ha d'anar portant el poder a 
aquest proletaria!. Simplement es demana el poder, es de-

13 



mana el poder peral proletaria!. Pero al proletar · . 
· ' I ,1 S l'h d 'ª1 ntnlJ,· 1, dona e pouer. e a e guanyar. llavors e/Is d O 1 

duran! la guerra, una posició esquerrana, mentre: ºP
1
ten, 

· 'h d I · osa l res diem qu~ s a e guanyar a ~~erra pe~que guanyar la 
rra vol dlf guanyar la revolucw. Perque si haguéssim gue
yat la guerra, tan! / 'exercll com les forces policiac.

7 
guhan-

. t I · d I I · ' ues 0 -guess,n esta a serve, e a revo UCto. E/Is plantejav 
primer es/es la revo/ució, o sigw, donar el poder a/n qlue 

I I . ;,: proe-tanat, a qua cosa s1gm1 1cava trencar la unitat de 101 l 
forces que participaven en el Front Popular. es es 

El que s'havia de fer era guanyar pnmer el Je1xisme 1 · 
fi I . . . d , d I a1xa-ar a reaccw I espres pren re e poder, i llavors si ¡11 1 . fi I I . . El/ ' lpu -sar I er a revo ucw. s anaven per un altre ca1111•• . 

d · I · Prt-mer, e1en, prenguem e poder per fer la revolució p , 
/~ revo~u~i~.s ~h~ h~ ~•~nar amb una forr;a que super~ loe;~ 
I ene,mc I I 1mc1 d a1xo, pera nosaltres, era el Front Popu
lar. Peraellsel Front Popular sobra. Aquesta pensojo 
era la diferencia ideológica. ") que 

El Comit~ d'Enllac;:, própiament dit, peral procés d 'uni
t~t. deis part1!s ?~rers catalans nasqué, després d 'aquella reu
mo extraordmana del Comite Central del PCC, el gener del 
1936_, en la ~ual es ~o?demnaren les posicions de Sesé ¡ Del 
Barn?. Alla es dec1_d1 que el PCC s'integrés al Comité de 
Relac1ons que antenorment havien establert la Un1·0• s · r t d e l · . oc1a-1s a e ata unya I el Partit Catala Proletari La form · · 
d' t C · · d 'E · ac10 aque~ omite nlla~ va suposar un important impuls 
per arnbar al Front d'Esquerres de Catalunya, la versió ca
tala~a del Front ~opular, en el qual s 'integraren la practica 
totaht,at .deis p~rt1ts obrers, republicans ¡ sindicats catalans 
amb_ 1 e~cepc10 de la Federació Catalana del PSOE la uai 
~~i1\na _ellacte, malgrat que a la resta d'Espanya: el iar
Freme o~1a ista ~brero Español havia firmat el pacte del 
'h . fopular I malgrat també que al sí de la FC del PSOE 

s av1a ormat un · . 
Setmanes despr~~~~~

1,~;~~¡~fi ~:t~rtid~~is ~el Frente. 
From d'Esquerres a Catalu . 1 F omite d Enlla~, el 
14 nya i e rente Popular a la res-

ta de I 'Estat, guanyaven les eleccions generals i la posició 
d 'aquells partíts que def ensaven la unificació va quedar re
f orc;ada notablement. Peró en un dels partits que era fona
mental perque la unificació fos real, la FC del PSOE, en
cara hi havia resistencies, particularment per part deis prie
tistes, els quals no arribaren mai a integrar-se al PSUC. 

Tanmateix, aquesta resistencia s'ana vencent. Rafael Vi
diella, un deis principals dirigents de la FC de PSOE, que 
al principi havia mantingut posicions una mica vacil .Iants 
pel que fa al procés d ' unificació, el maig de 1936, encara 
recent el triomf del Frente Popular afirmava que la unifi
cació política deis partits obrers catalans havia de dur-se 
a terme en base al marxisme-leninisme. Aquest procés de 
decantament tenia la seva logica: el Vlle. Congrés de la In
ternacional Comunista havia creat expectatives entre els sec
tors d'esquerres de la socialdemocracia europea. En aquests 
sectors era en els quals confiaven Dimitrov i Togliatti per 
portar endavant la seva nova línia d'unitat del moviment 
obrer . L'assaig ja s'havia dut a terme entre les Joventuts 
socialistes i comunistes i aquest fet va servir d 'exemple i va 
ser un gran ajut. 

t'Jo cree que laformació del Comite d'Enllar va ser per 
sí mateíxa un impuls pera la creació del Front d'Esque
rres, perque ja eren quatre els partits obrers que es pronun
ciaren per aquest pacte, mentre quefins aquel/ moment érem 
només els comunistes. Pero al PCC se'/ veia més com un 
partil comunista que com un partil amb vocació unitaria. 
Per tant, hi havia certes reticencies a la influencia del PCC 
en practicament tots els a/tres partits. Aquestes reticencies, 
per exemple, es manifestaren aL•d· el Front d'Esquerres no 
era·una /lista amb components de tots els partits integrants 
sinó que era la /lista d'Esquerra Republicana, convertida 
en la del Front d'Esquerres. ERC inclogué a la seva /lista 
la Unió Socialista de Catalunya, a la qua! incloia en toles 
les eleccions, no era cap cosa nova. Pero posa un membre 
del BOC, Maur(n, i un d'Esquerra Comunista, em sembla 
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que fou Nin. /, en can vi, no volia incloure'n cap del p . 
e · t d C t I J · · artu ?mums ~ e a ~ uny~; o mate1x_ vmg anar a parlar amb 
N1colau d _Olwer d '.Acc/0 C:atalan~ 1 en Pi i Sunyer d'ERc 
per planteJar-los la necessltat que mcloguessin a la /lista ' 
h L . , ,. un 

ome nostre. a press/0 era tan J orta que en Trabal u 
metge que _hi fig~rav~ pe~ ER C, va fer una declaració dien~ 
q~e a la lhsta h1 havw d ha~er un comunista i si no hi ha
vw cap altr~forma de solucwnar-ho el/ mateix cedía el seu 
/loe. Esquerra Republicana, llavors, sense treure en Trabal 
inclogué Miquel Valdés a /'últirn /loe de la /lista. Pero co,~ 
que va sortir escollida tota també va ser diputat en Valdés. 

El Jet que el PSOE no hagués consentir mai que la Fede
ració Catalana f os un partil sinó una sucursal del mateix 
PSOE, o sigui, que fos sempre la FC del PSOE, f ou deter
minan! en la posició que els socialistes catalans adoptaren 
davant la constitució del Front d'Esquerres. Com que el 
PSOE a la resta d'Espanya Ja participava en el Frente Po
pular, se suposava que la Federació tambié hiera. Per tant, 
no ca/ia que la FC del PSOE firmés cap pacte amb d'altres 
partits. Per una altra banda, els seguidors d'Indalecio Prieto 
van estar sempre en contra del procés d'unificació. A /a Pia
ra Palau hi havia un cafe en el qua/ es reunien tots els prie
tistes, entre e/Is un germit d'en Prieto i a/lit sempre s'ha
vien mantingut contraris a la unificació. 

Jo no cree que f os el triomf del Frente Popular com a 
tal el que inclina als socia listes de la FC, sinó que f ou la 
creació del mateix Frente Popular el que va aferir a Vidie-
1/a més possibilitats per portar endavant la integració de la 
FC del PSOE en el partit únic del proletaria! que s'estava 
formant, pero Vidiellafou partidari de la unificació des del 
primer moment "). 

. Aquelles espectatives que el Vlle. Congrés de la IC ha
v1en general, entre la socialdemocracia europea tingueren, 
naturalment, les seves repercusions en els socialdemocra
tes catalans agrupats al voltant de la Unió Socialista de Ca
talunya. La USC s'havia configurat coma partil l'any 1923, 
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aglutinant dins la seva organització a centenars de perso
nes procedents de la CNT, del republicanisme catalanista 
i de la Federació Catalana del PSOE, cansats de predicar 
comprensió cap a les particularitats nacionals catalanes en 
el desert centralista del PSOE. Al principi, la USC no fou 
res més que un nucli d 'opinió aglutinat al voltant de "Jus
tícia social". La dictadura de Primo de Rivera impedí la 
seva extensió i la Use va tornar a apareixer dins la vida 
política catalana l'any 1930, basant-se en un socialisme mo
derat que preconitzava una ortodoxia gradualista i s'opo
sava als metodes de lluita revolucionaris. 

Així i tot, la radicalització de grans sectors de la militan
cia de la USC s'ana fent evident, sobretot a partir deis fets 
d 'octubre de 1934. Durant els quals la USC es dividí entre 
els qui sortiren al carrer al costal deis obrers de les Alian
ces i els qui condemnaren la insurrecció, entre els quals hi 
havia el dirigent i fundador de la USC Serra i Moret. Joan 
Comorera, president de la USC, que havia estat empreso
nat després deis fets d'octubre ambla resta del Govern de 
la Generalitat, aconseguí que la direcció de la Unió con
demnés l'actitut de Serra i Moret, el qual fou apartat de 
la direcció del partit i substitui't per Folch i Capdevila, en 
un intent d 'arribar a una solució de compromís entre els 
dos sectors. Malgrat tot, Folch i Capdevila s'havia desta
cat també pels seus atacs a l'acció armada d'octubre i se
guiria defensant el gradualisme i la seva negativa a unir-se 
amb els comunistes. Després del Congrés de la IC les posi
cions de Folch i Capdevila eren insostenibles i, el mes de 
setembre de 1935, es produ1ren canvis dins el Comite Exe
cutiu de la use que serien molt importants per al futur de 
la unificació obrera. Aquests canvis suposaven el manteni
ment de Joan Comorera com a president del partil -encara 
que es nomena Jaume Comas amb caracter interí mentre 
Comorera estigués empresonat- i el despla~ament de Folch 
i Capdevila no només de la secretaria general sinó del ma
teix Comite Executiu. A la nova direcció de la USC hi ha-
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. e després jugarien un paper important en la 
v1a homes qu 
constitució del PSUC · . . , 

A ts can vis en la direcc10 de la USC su posaren, dones, 
ques , . t 'o o J ·0· de l'obstacle mes importan que s p sava a 

la superac1 . ' . d d l . . 1 d' · d'unificació. Aquest fet 1 I act1tu e prmc1pa 1-
proces . . l ' J e · t del socialisme nac1onahsta cata a, oan omorera , 
ngen M · h · · 
l 1 des del penal del Puerto de Santa ana av1a escnt 

e qua f l ·r· . , 
arta als. militants de la use de ensant a um 1cac10 una e 

1 
. . . . . 

amb el PCP i el PCC, definiren a s1tuac10 q~e es pre~1p1-
taria durant els mesos anteriors a la su?levac10 fran9u1sta . 

Joan Comorera, qui després fou primer secretan gene
ral del PSUC fins la seva expul~i? l '~~y 1949, tingué_ ~na 
actuació a favor del procés d'umf1cac10 que va ser dec1s1va 
per al naixement del PSUC, tant d~rant l~ sev_a estada a 
la presó com quan en va sortir, despres del tnomt del Frente 
Popular, el febrer de 1936. Cinquanta anys ~esprés és ?i fí
cil imaginar que el PSUC hagués pogut arnbar a temr la 
influencia social i política que assolí en la societat catalana 
si la Unió Socialista de Catalunya no s'hagués integrat tan 
sincerament en el procés d 'unificació i sense Pentusiasme 
que Comorera desplega durant tot el procés . Sense aques
tes aportacions sembla problematic que la FC del PSOE ha
gués passat amb tots els seus bagatges -exceptuant el grup 
de prietistes- a les files d'un partil queja nasqué adscrit 
a la lila. Internacional i s'acollia al centralisme democra
tic i al marxisme-leninisme. El f en ornen del naixement del 
PSUC fou tan espectacular que durant un temps, i trencant 
la tradició de la Internacional Comunista de reconeixer no
més una secció representativa a cada Estat, el PSUC fou 
secció catalana dins la IC, com si se'! volgués mantenir com 
un exemple a seguir. 

("Hi hagué gent de la Unió Socialista de Catalunya en 
contra deis fets d 'octubre. Després s 'anaren radicalitzant 
pero en aquel! moment eren contraris a tot tipus d'aixeca
ment_ armat i, conseqüentment, a tot el que f eia olor de co
munrsta. Jo cree que el' nomenament de Fo/ch i Capdevila 
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al capdavant del partil fou una maniobra relacionada amb 
aquells sectors de la USC queja s'estaven inclinan! perla 
unificació, de manera que aquests elements considerats més 
esquerrans no ocupessin !loes de responsabilitat. Pero no 
se'ls pogué aillar. 

Joan Comorera no comptava en principi amb la FC del 
PSOE perque considerava que tenia una ideología social
demócrata quan ells, els de la USC, ja havien arribat a /a 
conclusió que el futur partil s'havia d'acollir als principis 
del marx isme-leninisme i del centralisme democratic. En 
aquells moments es digué que Comorera, dins la presó, ha:. 
via rebut la visita d'en Pepe Díaz i que havien estat conver
san t. Sigui cert o no ho sigui el cert és que tothom s'anava 
apropant més i acceptant més la idea que caldria p rendre 
les armes. A ixo es veía cada vegada més ciar i més inevita
ble i s 'anava assumint. 

Jo cree que Comorera, des de molt temps abans de la uni
ficació, va anar arribant a la convicció que !'única sortida 
per a la classe obrera catalana era un partil únic comunis
ta. El que passava és que aixo no ho podía dir obertament 
mentre estava a la presó. A re! del triomf del Frente Popu
lar, quan surt de la presó amb en Companys i la resta deis 
condemnats del Govern de la Generalitat, en arribar a Ca
-talunya, immediatament renuncia a les seves responsabili
tats dins aquest govern. Aix{ era més lliure d'expressar la 
seva opinió i com que dins la USC també s'havia anat pro
duin.t el can vi, java trabar l'ambient adequat per expressar
se com el! volia. I no només Comorera, sinó els dirigents 
deis a/tres pa,:tits havien anal arriban/ a la conclusió que 
el partil que sorgís de la unitat s'havia d'integrar a la /C. 

Es mol! dar que el Jet que la Unió Socialista de Catalu
nya s'integrés en el procés d'unitat va fer que la FC del 
PSOE no pogués resistir la pressió deis seus militants i f os 
ven ruda tota la resistencia que of erien alguns a la unifica
ció. Cal tenir en compte que la USC nasqué d 'una escissió 
del PSOE i els militants d'ambdós partits es coneixien per-
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fectament, fins i tot hi havia grans amistats personaÚ 1 .. 
/a Unió Socialista de Catalunya no hagués ingressat ai es~ 
mite d'Enllar i ho hagués/et el PSOE, segurament el PScJE 
hagués determinar l'ingrés de la USC. De tota mena va . 
a la in·versa, i va ser a la inversa perque Comorera és se,_ 
va facilitar les coses. Comorera des de la presó, ¡ en sori,~~ 
ne, escrigué molles cartes als seus correligionaris que 11· _ 

· , l'.I , · / 11 gueren una gran lnJ ,uencw en e procés''). 
Un deis _grans obJectius que es marcaren els homes que 

feren poss1ble el na1xement del PSUC fou convertir el fet 
nacional catala en un fet revolucionari, prenent a la burge
sia la bande_ra nacionalista .que ~avia estat monopolitzant 
des del rena1x~ment del nac1onahsm~ catala durant el segle 
:'(IX. ~Is part1ts obrers c~talans vohen fugir de l 'exemple 
ir_landes o txecolovac, pa1sos on la revolució nacional ha
~1a estat usufruc~uada pe~ les ~esp_ectives burgesies capita
hstes. Aquest car~c~er nac1o~ahsta 1 revolucionari del PSUC 
fou el factor dec1s1u perque el nou partit es convertís en 
po~ t~~ps, ~n ~n gr~~ partit de masses, desplac;ant e; in
fluencia social I poht1ca el POUM i la mateixa CNT 

El naixement del PSUC coincidí amb el principi de 1~ su
blevaci?, deis mi!it~rs feixistes, pero quan es produí la in
surrecc1? el proces Ja entra va a la recta final. Un mes abans 
el 23 de Juny, el Comite d 'Enllac; ja havia arribat a un acord 
c~mplet en el qu~l e_s recollien les condicions marcades per 
1?1m1t.rov co~ a md1spensables pera una fusió entre socia
hstes 1 comumstes . El 3 de juliol aparegué el primer núme
ro de "Justícia ~ocial - Octubre" que era la fusió deis or
gans de la USC 1 el PCC. El segon i darrer número sortí 
al carrer ~l ,17,de juliol, la vigília de la sublevació . 

, El ~º1:1!te ~ ,E_nllac; ja havia donat per acabat tot el pro
~es d umf1~~c10 1 només mancava celebrar el congrés con
Junt de fus10, que havia de ser convocat després que la FC 
del PSOE celebrés el seu . Cap deis dos no s'arribaren mai 
a ~e.lebrar perque ho impedí la guerra. Davant aixo el Co
mite d 'Enllac; nomena un Comite Executiu el dia 2i de ju-
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ite fou ratificat l'endema per cada u_na de 
}iol. ~qu~st C0cf1

1
s quatre partits . El primer Executm del 

les d1recc1ons f e mat per tres dirigents de la use (Como
psUC estavaa~:s i Pau Cirera), tres del PCC (Miquel Val
rera, Serr~ P ''Matas'' i Pere Ardiaca), tres de la FC del 
dés, Gar~1~ Colomer i Almendros) idos del PCP (Cu
psOE (Vidte) 11

1
ª, n Comorera f ou designat com a secretari 

, · A}varez . oa , so 1 El pSUC havia comen¡;:at el seu cam1, encara que 
gene~al. gre' s que estava previst que fos una gran fes-
el primer con ' . f ' . , t d , nitat obrera, no se celebrana ins vmt anys mes ar , . 
ta ~ l ºpartit Comunista de Cat~lunya f ou un deis ~rups ~es 

• >- • n la fase de formac16 del PSUC, en ev1dent sm
din"m1cs e ·f· · , h · b t les · · ' amb els aires d 'um 1cac10 que av1en o er 
tonttzacIO . e ' l . 

ortes de la Internacional Comurnsta. ,El PC apor!ª. a pn-
P comite Executiu tres deis seus mes destacats d1ngents , 
mer . d. "d d 1 p 

tre 
els quals hi hav1a en Pere Ar 1aca, prest ent e ar-

en 1 l' , . t d' tit dels Comunistes de Cata unya, ~me compon~n . aque-
lla histórica direcció que encar~ vm. E~ podna af ~.r~a~, 
dones donades les circumstanc1es que s han produ1t ulu
mame~t, que el Partit deis Com~nistes de C~talunya, que 
porta les mateixes sigles. q~e. aquel_l p~rtit, PCC, en 
considerar-se hereu dels pnnc1p1s que 1nsp1raren la funda
ció del PSUC, enfonsa també les seves arrels en el Partit 
Comunista de Catalunya. Tots dos defensen en els seus pro
grames la formació d'un Front d'Esquerres pera la defen
sa deis interessos de la classe obrera. I, encara que les cir
cumstancies i les condicions objectives no són les mateixes , 
no és possible evitar establir un cert paral .lelisme entre 
aquest Front d 'Esquerres que preconitza el Partit deis Co
munistes de Catalunya i aquell Front d'Esquerres que gua
nya les elecciones el febrer de 1936. 

("Es evident que a Catalunya el sentiment de reivindica
ció del proletariat es traba amb el sentiment de reivindica
ció nacional, la qua/ cosa fa que entre ambdós sentiments 
hi ha?i inclosa la totalitat del gran pob/e cata/a. Aixó, al 
mate1x temps, exercia una pressió que els l{ders polítics no 
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podien resistir. Aq11( se ~i!mav~n /es dues reivindh·c,cions: 
la proletaria i _la 1e_ na_cw opr11111da. . 

Entre els qut re1v111d1cave11 el fer nacwnal una gran pan 
era la burgesia, la perita i mit!a~w ~urg_esw catalana la qua/, 
per descomptat, no tenia ren•111d1cac1011s obreres a fer. 

El naixemenr del PSUC f ou el producte d 'una necessirar 
histórica: la necessitat histórica de fer front a una amena
r;a molr seriosa de la dreta: [!11 sol p~rtit no pod1~1 f er j i·onr 
a aquella amenar;a. Per a1.~·? calgue ~/ Fro111 d Esquerres 
¡ per aixó s 'arriba a la unw deis partl{s obrers , perquC' /a 
unió de tors els partits d'esquerres si que podia f renar la 
e/reta, comes va demostrat després. Pero j a no es rrae1m·a 
només d'una reivindicado proletaria sinó de la superri,·encia 
del sistema democratic i el Fronr d 'Esquerres s 'enfronra a 
la insurrecció a Caraluny a i la ,·a inurilit::,ar, \'aja la ,·a ba-
1re. Després ,·a colllinuar la guerra amb les f orces esrran
geres i es perdé la guerra, pero la insurrecció militar a Ca
talunya fou aixafada pe! poble. 

Ara, co111 llavors, cal arribar a 1111 Front d 'Esquerres per 
fcrfronr a l'amena<;a de la drew. Pero aixó ara cal resoldre
lw perla Pia electoral, perla \'ia paClj'ica, sense necessitat 
d<! recórrer a les aml<!S com 1/arors. Co111 m és (on sigui el 
Fro111 d'Esquerres més f orrs son els rrehalladors 1 111e\ re
culará la dr<!la ") . 

loan ~amit 

Presentació de textes 

Els textes publicats en el present volum són textes ref e
rents a la fundació del PSUC escrits en diversos moment c; 
de la seva vida pel president del PCC Pere Ardiaca ¡ Maní. 
Només dos no es deuen directament a la seva ploma: c;on 
els dos darrers textes, que corresponen a les declaracion~ 
del Comite d'Enllac; deis partits marxistes i que s'insertcn 
en aquest llibre pe! seu valor documental. 

Es sabut que la precipitació deis esdeveniments, amb 
l 'aixecament feixista del 18 de j uliol obligaren a donar el 
PSUC coma fundat el dia 23 de julio! de 1936, encara qu-: 
no es pogué realitzar el Congrés d'Unificació. Els dies 23, 
24 i 25 de juliol de 1937 se celebra la primera conferencia 
nacio·nal del PSUC que tingué, d'alguna manera, un caracter 
de Congrés. 

Pere Ardiaca publica una serie de sis articles entoril del 
Projecte de Resolució que el Comite Central presenta a la 
Conferencia, al diari Treball del que era director. Son eb 
articles " Lluitant perla independencia nacional del nostre 
país, lluitem pel desenvolupament de la nostra Revolució 
Popular", "A l'any de guerra contra el feixisme i els inva
sors tenim avui les condicions de la victoria'', ·•Les cause~ 
que han impedit mobilitzar la gran potencia de Catalunya 
i la seva liquidació" , "El Partil Socialista Unificat, simbo! 
i factor decisiu de la unitat del proletariat i de tot el poblc 
de Catalunya", "El Partil Socialista Unificat s'ha plan
tejat, coma tasca fonamental, el redrec;ament de Catalun
ya perla guerra i perla victoria" i "El Partit ha d'aci..:elc
rar el ritme de la realització del programa de redrel,'.amenl" . 
Pere Ardiaca intervingué en nom del CC en la 1. ª Confe
rencia Nacional del PSUC i també recollim ad la ~eva in-
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tervenció. Aquest bloc de treballs i d 'articles estan escrits 
en el procés de construcció del partit únic del proleta riat 
a Catalunya i evidentment cal inscriure' ls en l 'epoca glo
riosa i a I'ensems difícil en que varen ser escrits . 

El següent bloc esta format per dos art icles de Pere Ar
diaca publicats en un futlletó editat pel CE del PSUC pel 
julio) de 1971 en el tren ta-cinc aniversari de la fundació. 
El primer, titulat " Comes va fundar el PSUC" fou publi
cat sota el seudonim "Jordi Catala" . El segon article, tito
lat "El PSU avantguarda marxista-leninista de la classe 
obrera i del poble catalans" fou publicat per primera vega
da el mes de julio! de 1961 al número 221 de Treba ll . Fou 
tornat a publicar l 'any 1971 en el futlletó esmenta t a bans . 

El texte "Recuperem la historia del Partit" és un petit 
article de presentació deis documents fundacionals q ue pu
bliquem com anexe ("Declaració del Comite d 'Enlla~ deis 
Partits marxistes" i " Document fundacional"). Aquests do
cuments amb l'article de presentació esmenta t foren publi
cats en el número 100 d' Avant, organ central del Pa rti t deis 
Comunistes de Catalunya, corresponent al 19 de juliol de 
1984. 

Com es pot veure, la selecció deis textes que hem f et es 
segurament fragmentaria i provisional, pero edicions Avant 
creu que pot esser útil en la celebració del 50 aniversari de 
la fundació del PSUC donar a coneixer a les noves genera
cions de comunistes aquests documents i per les velles ge
neracions, que de segur els coneixen, oferir-los-hi aplegats 
dins un mateix llibret. 

Edicions Avant 
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Lluitant per la independencia nacional del 
nostre país, lluitem pel desenvolupament 
de la nostra Revolució Popular 

Braceig entre la revolució i la contrarevolució 

El XIII Ple Ampliat del Comite Executiu de la Interna
cional Comunista, celebrat el desembre del 1933, caracte
ritzava la situació del nostre país amb la frase concreta i 
summament expressiva, que '' A Espanya existeix un fort 
braceig entre la Revolució i la Contrarevolució" ... 

La definició no podia ésser més justa. 
Mentre per un costat els camperols es movien esperonats 

per la necessitat de posseir un tras de terra on donar ocu
pació als seus brai;os en atur for~ós o per Iliurar-se del sis
tema feudal d'arrendaments que els privava deis produc
tes assolits pel seu únic esfor~: mentre la classe obrera lid
ta per reconquistar, afermar i ampliar les llibertats demo
cratiques per defensar-se de les escomeses de la patronal con
tr~ ~Is seus mitjans de vida; mentre les classes populars i 
m1tJanes protesten de les carregues fiscals sempre més fei
xugues_ damunt d 'e.Hes i els pobles hispanics mal den pel seu 
recone1xement nacional, les forces reaccionaries deis terra
tinents, de l'Església feudalista, de la Banca i de les finan
ces malden per mantenir els seus privilegis basant-se en les 
c~st~s militars i, rabiosament unitaristes, oposen la resis
tencia més tena¡; a la més petita pretensió d 'alliberament 
nacional que p~guin palesar les minories nacionals oprimi
des pel centrahsme absorbent forjat amb la dinastía. 

Característiques d 'aquest braceig i de les alterna ti ves fa
vorables i adverses en la lluita menada pel nostre poble són 
les dates més sobresortints, com: el 14 d ' abril 1931 · 1 O 
d 'agost 1932; novembre 1933; el viatge conegut per "I~ isi-
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drada" deis terratinents catalans a ~adrid el 8 de setem
bre del I 934 en que els obr~rs ~adnlenys afermaren amb 
llur acció magnífica llur sohdantat .amb el poble catala; el 
6 d'octubre de 1934, amb el seu penode de brutal repressió 
a Astúries ¡ a Catalunya; la constitució en el transcurs 
d'aquest any del Fr?nt Popular, propugn~t pel Partit Co
munista d'Espanya 1 a Catalunya pels Part1ts que avui hem 
forjat el gran Partit Socialista Unificat, i l 'elaboració del 
programa mínim que ens porta a una altra data, el 16 de 
febrer, que estableix, com un final de les precedents alter
natives, el triomf esclatant del ressorgiment potent de les 
forces unides del nostre poble, que vol realitzar la Revolu
ció popular necessaria peral seu desenvolupament contra 
totes les forces de la dinastía, que s ' esforcen per reviure , 
i de tota la contrarevolució. 

Amb el triomf del 16 de febrer, la Revolució popular 
guanya un fort impuls endavant, els camperols reconquis
ten els salaris que la República havia establert en el seu ad
veniment i la caiguda vertical deis quals provocaren els te
rratinents aprofitant la situació excepcional del 6 d 'octu
bre. La classe obrera reconquista els seus drets d 'associa
ció, reunió, premsa, etcetera ... Els tren ta mil presos són alli
berats i s'assoleix el decret sobre els represaliats de gran im
portancia i que es va realitzant malgrat la resistencia acar
nissada de la patronal . 

Catalunya allibera el seu Govern de la Generalitat i, amb 
ell, l'Estatut que estableix la seva personalitat nacional i la 
revalidació de la Llei de Contractes de Conreus, primera 
conquista democratica deis rabassaires catalans. 

Espanya es redre~a amb la "reconquista de la Repúbli
ca", grades a l'encertada política de Front Popular, ins
trument de victoria de les masses populars, que els permet 
oposar el Front victoriós del poble al bloc Lerroux-Gil 
Robles-Cambó de la contrarevolució. Catalunya, una ve
gada més ha estat l'avan<;:ada d'aquell magnífic redre<;:ament 
democratic que guanya a la reacció jmmillorables posicions. 
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El President Companys i el seu Govern és rebut i saludat 
per la Catalunya antifeixista. Amb el Govern, el proleta
riat catala recobra el nostre camarada Joan Comorera, el 
qual, des de la Presó de " Puerto de Santa María", contri
buí el primer a crear les condicions de la unificació política 
del proletariat de Catalunya el qual forja finalment el seu 
gran Partit revolucionari , el Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. 

Euzkadi i Galícia, aquesta amb no tanta potencialitat en
cara, preparen la seva carta de llibertats nacionals que la 
República esta predisposada a acceptar. 

De nou formen republicans el Govern de la República, 
pero el contacte d 'aquests amb el proletariat és més estret , 
gracies al Front Popular lleialment mantingut i el proleta
riat compta ara a Espanya amb el seu Partit Comunista po
tent que no tenia encara quan el 14 d 'abril. 

Refor~ament del Front Popular contra els maneigs 
de la reacció 

La reacció assaja diversos procediments per trencar la uni
tat antifeixista, ben secundada per la política demagógica 
i contrarevolucionaria deis trotsquistes que s 'han infiltrat 
al Front Popular per millor combatre'l des de dins. Els pro
cediments van des deis intents jesuítics de persuasió als ele
ments més moderats, als d'amenac;:a provocadora contra els 
temorencs. 

La política justa del Partil Comunista d 'Es pan ya i, deis 
que avui formen el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
impediren que la reacció reeixís a rompre la unitat antifei
xista i pressiona perque algunes mesures ataquessin de front 
la contrarevolució per tal de desallotjar-la d 'algunes de les 
seves posicions. 

Aprofitant les febleses i les vacil.lacions i els errors d'al
guns dels sectors del Front Popular, la reacció ana com
plotant i preparant-se per atacar en batalla decisiva el po-
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ble que reclamava amb for<;a tots els seus drets. 
Organitza la traició, basant-se en les castes militars per 

sublevar l'exercit i havent-se previament posat d 'acord amb 
el feixisme internacional, al qual compraren l 'ajut al preu 
de la propia patria. 

Els avan<;os, visibles en aquest sentit, de la reacció ¡ la 
feblesa del Govern republica eren utilitzats pel trotsquis
me, que s'esforc;:ava, a compte del feixisme, per provocar 
l'escissió i lliurar el Front Popular, trencat i per tant inca
pa9 de defensar-se, a la voracitat de la sublevació feixista 

Pero el Partit Comunista a Espanya i els precursors del 
PSU a Catalunya assoliren compaginar la crítica de les va
cil.lacions, la denúncia deis maneigs f eixistes i el reforc;:a
ment de la unitat proletaria amb el manteniment del Front 
Popular, assolint així que malgrat tot, la sublevació feixis
ta, que de trobar-nos separats hauria triomfat sense grans 
dificultats , topés amb un proletariat decidit i unit i actuant 
conjuntament amb totes les forces populars, admirant i coo
perant amb la combativitat i el gran esperit de sacrifici del 
proletariat unit i fort en la seva unitat. 

El braceig entre la Revolució maldant per fer dels pobles 
hispanics una unió de pobles lliures units en la República 
i una democracia amplia que facilités el seu progrés per un 
costat i per l 'altre la contrarevolució pugnant per retornar 
a un passat negre de miseria i d'inquisició, prengué noves 
formes. Davant l'agressió brutal de les forces més reaccio
naries, els nostres pobles acceptaren el repte i es disposa
ren a imposar per les armes allo que en el mes de f ebrer 
es demostra ésser voluntat popular sobirana contra la qua! 
s'aixecaven les forces de la facció . 

El 19 de juJiol, l'Exercit surt al carrer disposat a impo
sar al poble espanyol i als pobles catala, base i gallee la vo
luntat d 'una mi noria gue no solament vol manten ir, sinó 
ampliar els seus privilegis feudals; que vol mantenir la classe 
obrera, els ~amperols, els intel.lectuals, les classes populars, 
tot el que h1 ha al país de culte, de laboriós i de progressiu, 
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. . , . . del seu caprici i voluntat. 
sota la dommac10 despot1ca . , amb les armes de 

Pero el p~ble respo!1 ª la p~o~~~:r~~~ri nacional l 'Exer
que disposa I ~n.la O?-ªJor P.ª~t e acciosos jutjats com co
cit rebel és amhilat 1 els m_1htars f tot i usant contra el 
rrespon. L~ co!1trar~v_olucáó ~n ª:~~shagués estat redui"da 
poble la maquina m1htar e a n resenta el po-
i anihilada al cap de poc pe~ la ~r~~ j~et;:-kió havia anat 
ble unit amb el Front Popu ar. ero A . . obertes a la 
més enlla. Les portes de la nostra P !na son , n enea-
. . ó Moros enganyats i mercenans del ter9 so . . ~~;;!~s .d 'aguantar fins que arriben els ref ?r9<?~ d~l fe1x1s
me internacional que envaeix el nost~e ternton l d _aque~t~ 
manera la nostra guerra passa a temr un altre caracter. e 
de guerra d'independencia naciona~. . . . 

"Pero aquesta guerra d 'independencia nac1ona! es al ma-
teix tem;s una profunda revoluci~ P?Pular_", d1u el Pro
jecte de Resolució pera la I Co~ferenc1a Nac10nal del PSU. 
La definició és absolutament Justa. 

Una i altra s'entrellacen i es complementen. 
Si defensant la nostra independencia nacional, defensem 

el dret del nostre poble a decidir els seus destins, dona~ sa
tísfacció a la voluntat revolucionaria del nostre poble es la 
primera mesura necessaria per assegurar la fe i l 'entusias
me populars en la lluita contra els invasors. 

I si les forces reacciona.ríes s 'aixecaren i obriren les por
tes a la invasió, la lluita per la independencia nacional és 
la lluita contra la reacció a la qual cal privar de tots aquells 
mitjans que utilitza contra la propia patria. L'expropiació 
de tots els béns deis sublevats en el territori que hem man
tingut i el que recuperem, no és més que batalles que han 
de guanyar-se contra els invasors i els que han venut lapa
tria a l'enemic. I l'expropiació deis tra"idors que no refa el 
país deis danys enormes causats i que ha de causar encara 
la tra'ició, són passos importants endavant en la realització 
de la nostra Revolució Popular . 
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Conquistes revolucionaries assolides i com 
les hem de consolidar 

" Ha estat anihilada la dasse semi feudal deis ter:ra
tinents ¡ Ja terra ha passat a mans deis pagesos. La 1m
mensa majoria de les fabriques , ~ba_ndo~ades ~er la 
gran burgesia tra'idora a la seva patna, son avu1 pos
se'ides pels treballadors. L'~mnipotencia ~el? aristo
crates i financers, monopohtzadors del cred1t, amos 
¡ senyors de l'alta banca, h~ e~t~l destr?c;~da _P~l con
trol obrer en els bancs. L'Exerc1t 1 la Guard1_a c1v1l , apa
rell coercitiu fonamental deis grans terratments, deis 
aristócrates, deis grans capitalistes reaccionaris, deis 
grans financers, de l'església, constitu'its ~11~ i:nateixos 
encastes feixugues, han desaparegut defm1t1vament, 
han estat substitu'its pel nou Exercit del poble en el qual 
la gairebé totalitat deis comandaments i de les palan
ques d'acció, pertanyen al poble. El poble ha conque
rit la plenitud dels drets democnit.ics, dret d'associa
ció, de premsa, de reunió i de paraula_. ~\ poble en 
armes forja amb el seu esforc; de cada d1a 1 amb la se
va sang una vida nova de pau, de treball , de llibertat 
i de felicita!" . 

(Del Projecte de Resolució). 

Totes aquestes mesures de profund contingut revolucio
nari, aspiració popular de molt de temps, són ja una reali
tat que cal consolidar assegurant la victoria en la nostra gue-: 
rra d 'independencia nacional. 

El nostre poble hauria aixafat ja la contrarevolució es
panyola; pero la intervenció de les potencies f eixistes estran
geres, intervenció descarada i que avui és netament la inva
sió del nostre territori pel feixisme internacional, exigeix un 
major esfor~ encara en aspectes entre si diversos pel nou 
caracter i per la major envergadura que la lluita revesteix 
i que el nostre Partit va preveure i comprendre des del pri
mer moment . 

Des d'aquest moment ja no és la lluita una qüestió pri
vada dels espanyols, sinó, tal com <ligué Stalin, cap del pro
letariat internacional, "la causa de tota la humanitat avan
,;ada i progressiva" . 
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Amb la intervenció feixista descarada contra el nostre país 
ja no es tracta d'un ajut del Feixisme internacional a la con
trarevolució espanyola, sinó de la conquista de posicions 
per part del feixisme hitleria i mussolinesc per tal de posar
se en condicions de dura cap els seus plans d 'agressió con
tra la democracia i contra el proletariat internacional. 

La lluita pren caracter i objectius internacionals per pa~t 
del feixisme, per més que la guerra quedi redui"da al tern
tori espanyol. 

Si el f eixisme es resigna de moment a aquesta reducció 
del 'area d 'acció guerrera, és perque espera tenir posicions 
més solides abans de llan<;ar-se a noves agressions. 

La justesa de la definició de Stalin sobre la lluita del po
ble espanyol ha estat compresa per milions d 'homes de to
tes les tendencies antifeixistes i de classes diverses que han 
vingut a ajudar Es pan ya contra el f eixisme , conscients qt:e 
així defensen la causa deis pobles llurs, la causa de la lli
bertat i de la Pau mundial. 

L 'ajut del proletariat i de la democracia internacionals 
al nostre poble, en resposta a la crida de la Internacional 
Comunista i deis Partits Comunistes a cada país , ha estat 
enorme i sera major en la mesura que es vencin les resisten
cies que oposen encara alguns líders reaccionaris i alguns 
partits de la Segona Internacional i que es faci la pressió 
necessaria per assolir la unitat internacional que obligui els 
Governs democratics (els quals sembla que comencen a com
prendre el veritable significat de la nostra guerra), a trac
tar el Govern de la República tal com "aconsella" el Dret 
internacional i tal com ha demanat en totes les ocasions el 
gran país del Socialisme, la Unió Sovietica, on el Govern, 
igual que el poble, s 'han posat al costat de la nostra Repú
blica i ens ha aportat desinteressadament tot el seu ajut mo
ral, material i polític, dins i fora deis Comites de no 
intervenció. 

Pero és evident que qui més ha d'iníluir en totes aques
tes tasques és el nostre poble mateix que, conscient de tot 
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lluita significa pera la caus~ d~lyroletariat 
el que la nosrra_ . mundials ¡ tot el que s1gmf1ca per a si 
. d ¡ democracia 1 e .ª d d di car tots els seus esf or~os a assegurar la 
~at~1~• ha nt;a e~ feixisme, organitzant la lluita, aprofitant 
v1ctona co ºbilitats de tal manera que tant com ens faci 
totes l~~~~ss~erque per nosaltres mateixos amb 11ajut 
prou 

11 
J·a avui estan amb nosaltres puguem fer front 

d 1aque s que . 
, · ens perrneti , al mate1x temps, atreure aquells 

a I enemic, · ¡ · d I 11 · 
ncen a comprendre Ja e caracter e a nostra m-

que, come ¡· 1 d · dubten I vacil ten encara a comp 1r es seus eures ta, pero · 
internacionals. . . . d 

Els pobles hispanics cenen el ~e_ure h1stonc e g:1anyar 

ta guerra¡ de derrotar el fe1x1sme. El proletanat , per 
aques , , bt· . , d d . • la classe dirigent, te I o 1gac10 e no e1xar-se ence-esser . · • · · , d 

l. pels desigs ni perles 1mpac1enc1es, smo compren re gar n . . , . 
la situació veritable I dur a ca~ una actu~c10 que perm~tt 
guanyar tots els aliats necessans per tal d ass~gur~r la vic
toria jaque amb ella de_fensem el nostre dret mahenable .ª 
decidir els nostres destms, que desenvoluparem, fent us 
d'aquest dret, pel carní queja marquen amb so_l: profund , 
les primeres reali tzacions de la nostra Revoluc10 Popular. 
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A l'any de guerra contra el feixisme i 
els invasors, tenim avui les condicions 
de la victoria 

Resistir es també vencer 

"Historicament i materialment la victoria damunt 
el feixisme pcrtany al poble espanyol. Car aquest, gra
des al Partil Comunista d'Espanya i a l Partit Socia
lista Unificat de Catalunya, gracies a la política de 
front Popular, posa en moviment, amb intensitat i 
coordinació creixents, els formidables recursos que ga
ranteixen de manera ferma el nostre triomf damunt 
les forces ncgres de la reacció cspanyola i 
internacional''. 

(Del Projecte de Resolució per a la Primera 
Conferencia Nacional del PSU) 

El poble espanyol complira el seu deure historie d 'asse
gurar, costi el que costi, la victoria damunt del feixisme es
panyol i internacional. L'analisi serena de tot allo esdevin
gut en aquest primer any de guerra i el ritme cada dia més 
accelerat amb que avui es van realitzant les condicions que 
la victoria exigeix, confirmen, malgrat les dificultats que 
hem de superar encara, la fe absoluta del nostre poble en 
el seu triomf. 

Cap de les adversitats que, recentment encara, hem ha
gut de sofrir, no podra trencar aquesta fe basada en el pro
pi esfor~ i en la capacitat de que el nostre poble ha sabut 
donar proves en els moments decisius . 

Quan l'enemic arribava a les portes de Madrid, quan, 
mancat de material defensiu, el poble madrileny havia de 
cedir posicions importants, pero es def ensava af errissada
ment en cada pam de terreny, moria clavat a les trinxeres 
i aprofitava com a tals les més mínimes ondulacions per tal 
de salvar la Capital, el poble es féu seva la consigna d'aquell 
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d lleu tots els perills, marcant el camí a seguir , 
Posant e re l P . C . 

1, mple i passant davant, e artlt omumsta, que 
donant ex~a era un Partil potent, s'enforteix més i més, 
a Espanya J 11 • •· • • , 

t 1 Confianra popular en e 1 en consequenc1a s en-
augmen a a ~ . 1 1 · • 1 Front Popular m1lloren es re ac1ons entre tots 
forte1x e ' 1 d · · · · 
1 mponents i el Govern Popu ar a qmre1x presttg1 

e s seus co . ·d I f • possibilitats d'orgamtzar rap1 ament es orces del 1 guanya • l , l · 
bl Spanyol Si el ritme continua ent, es ara per a m-

po e e . d d l ' ' ' bl' 
rensl.ó de qui estant al cap avant e pa1s te mes o 1-comp . ·, d · 

·, de comprendre i de reahtzar una actuac10 e conJunt gac10 · , d · 
i d'amplia perspectiva i que, en no act~ar ~1x1, en e1xar~se 
dur d'actituds personalistes, posa la v1ctona en greu penll. 

A catalunya, la reacció és més le~ta. All1:1nyada del front 
material, emmanillada pel xaramp1?_assag1sta. Catalu?ya, 
que el 19 de juliol es mogué per prop1 1mpuls mancada d un_a 
direcció organica, amb un front popular _en tant ~ue mov1-
ment pero amb poca o nul.la ~ons1stencia org~mca, man
cada d'un Partil revolucionan potent, va reahtzant el seu 
redre9ameilt en la mesura que ~l Partit So~ia!ista Unificat, 
forjat en la mateixa lluita, sorg1t de! 19 de J_uhol amb la tra
dició revolucionaria de quatre pet1ts partlts, va guanyant 
ell mateix en consistencia organica i ideológica i va augmen
tant la seva influencia entre el poble catala. 

El creixement i consolidació organica del Partit Socialis
ta Unificat i de llur influencia entre el poble catala reper
cuteix immediatament en les relacions entre els diversos sec
tors del Front Popular i en l'enfortiment d 'aquest a 
Catalunya. 

Ambles seves consignes ciares que s'infiltren en les mas
ses, amb la seva actuació energica, vencent totes les difi
cultats, fent front a totes les violencies, reaccionant políti
cament segons els interessos populars en la guerra contra 
el feixisme i sense deixar-se endur perles provocacions sag
nants contra els seus militants amb que se cerca desviar-lo 
del seu camí de Partit dirigent del proletariat, el Partit So
cialista Unificat va canviant la perspectiva de Catalunya. 
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Es va imposant la política d ' unitat sindical , s'avan9a en 
l'afirmació del respecte mutu entre les dues sindicals i en
tre aquestes i les organitzacions del Front Popular . Així el 
problema de la guerra comen9a a apareixer tal com és. 

La resistencia contra l 'enemic va en augment. Els seus 
avan9os es fan més difícils. El poble compren i comen~a 
a realitzar les consignes de guerra i de victoria que defen
sen a Espanya el Partit Comunista i a Catalunya el Partit 
Socialista U ni ficat. 

I cada experiencia és un nou pas endavant per deturar 
definitivament el feixisme i per expulsar-lo del país després. 

Amb la política d 'unitat sindical que malgrat les resis
tencies i dificultats, es va obrint camí, amb la unitat políti
ca del proletariat a Espanya que grades a l'actuació conse
qüent del Partit Comunista es va realitzant ajudada perca
marades destacats del P~r!it Socialista Obrer Espanyol i per 
la gran_ f!l~ssa del ~a.rttt 1 darrerament confirmada per la 
propos1c10 del Comtte Central del PC d'E i pels camarades 
Mije, Cordero! Lamoneda en l'acte celebrat dijous passat, 
es re~or~a cons1de~ableme~t 1 'acció i el rol dirigent del pro
letanat 1 es consolida la umtat del Front Popular i l 'autori
tat del Govern. 

Enfortint aquesta, sorgeixen les condicions pera desen
volupar rapidament una indústria de guerra potent que fins 
avui no hem tingut, base principal pera l'actuació de l'Exer
cit Popular Regular, instrument del poble per la victoria, 
els components del qual estancada dia més capacitats tec
nicament i disposen, cada dia també, d'un millor material. 

Es en l 'Exercit Popular Regular i en l 'activitat cada dia 
més dirigida de la reraguarda de cara al front que podem 
basar la nostra fe absoluta en la victoria. 

Les condicions per la victoria 

L 'Exercit Popular Regular, nascut en l 'heroica resisten
cia de Madrid i que després ha anat forjant-se en els altres 
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formació encara i topant amb l'obstrucció de qui 
fronts, en · · b l b t t més havia d'ajudar-lo a Espanya 1 am e sa o a ge cons-
. · · meditat dels seus responsables a Catalunya, po-

c1ent 1 pre . b l d' · h' · · 
é t ar l'ofensiva facc10sa am a gran 10sa 1 1stonca 

gu rene . • t t b · · 
t fensiva de GuadalaJara 1 con raa acar am ex1t a 

con rao . . 1 d . d . 
Pozoblanco ¡ realitzar acc1ons 1so a e,s, pero em?st_rat1v~s 
de la voluntat deis combatents_a Arago. Aquest exerc1t avm , 
sostingut per una política v~ntable de guerra, amb una re-

arda unida entorn de I actual Govern de Front Popu-
ragu 1 · • · ·ct 
l de la República i de Cata unya, es convert1ra rap1 a-ar, . . . 
ment en l'Exercit de la v1ctona. , . . 

Amb el nou Govern del Front Popul_ar _l Exerc1t Popular 
Regular ha augmentat la seva pote?c1ahtat. , , . , 

Ha augmentat perque s'ha dotat fmal~ent l Ex~rc1!? u~ 
Estat Major responsable, comprenent be el ~ue ~•gm f1ca 1 

la responsabilitat que es contreu am_b la reahtz~c1ó del co
mandament únic i del pla d'operac1ons coordmat de tots 
els fronts . 

Aixo permetra utilitzar amb tot el seu rendiment, sense 
malmetre res en esforc;os inútils, tata la capacitat combati
va de la maquina militar de la nostra República. Aixo ho 
comencem a tenir ara, a l'any de lluita i d 'experiencia. 

I durant aquest any hem comenc;at a tenir tot alió que 
primer ens manca va i que amb. la direcció de! Go~ern ?el 
Front Popular en endavant en tmdrem cada dia mes: avia
ció moderna, tancs, metralladores, canons, armes impres
cindibles i que, amb esforc; superior, la nostra reraguarda 
ha de crear. 

Un any endarrera, en comenc;ar la lluita, el nostre exer-
cit no tenia quadres, pero en aquest any els hem anat creant 
i ara amb el Govern del Front Popular, sanejada la rera
guarda, tenim les condicions per a crear tots els que cal. 

Quadres militars, oficials, pilots, tanquistes, artillers , sor
geixen avui de l'entranya del nostre poble i cada dia en tin
drem més. 

I el nostre Exercit, en l'acció de cada dia, amb l'ajut po-
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Iític deis Comissaris de Guerra, representants allí del Front 
Popular i no de la seva organització en particular augmen
ta cada día el seu tremp combatiu i avui apareix ja davant 
del poble convertit en la garantía solida de la victoria 
anti f eixista. 

En aquests dies el poble s'ha sentit redrec;at. 
A Madrid, a Aragó, Sud Tajo, Extremadura, Cordova, 

Granada, La Sierra; a tots els fronts es nota moviment . A 
tots els front es nota la nova situació, la nova política mili
tar; a tots els fronts es respiren ara aires de victoria, per 
més que el feixisme internacional segueix enviant les hor
des d'invasió. I cal tenir en compte que tant com avancem 
pel camí de l'organització de la nostra reraguarda i tant com 
el nostre Exercit es demostri combatiu, així també en l'es
cala internacional guanyem posicions que poden coadjuvar 
finalment a aturar les apetencies del feixisme invasor. 

A l 'any de guerra contra el feixisme, guerra de resisten
cia, guerra mantinguda malgrat i a despit de la confusió que 
durant mesos dificulta la labor de la reraguarda, guerra que 
hem mantingut a despit de les dificultats que podien sem
blar insuperables; avui, al cap de l'any , quan tenim un Go
vern de Front Popular disposat a mantenir l'ordre a la re
raguarda, a coordinar l 'esforc; col.lectiu, a fixar normes que 
responguin a un pla de conjunt, a realitzar una veritable 
política militar, quan el proletariat catala té el seu gran Par
til Unic i el proletariat espanyol esta a la vetlla de tenir-lo 
també, podem afermar la nostra fe i confianc;a en la victoria. 

El Partit Unic del Proletariat a Espanya sera el refon;:a
ment del Front Popular, el reforc;ament de l'obra de Go
vern, el reforc;ament de la unitat del poble espanyol, la con
solidació de les conquestes revolucionaries. Assegurara la 
col .laboració lleial de les dues sindicals i fara que els po
bles hispanics no hagin de distreure la seva atenció en al
tres problemes que el de la guerra perla victoria, per l'alli
berament de tot el poble espanyol, de tata Espanya, puix 
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d ta ella és Govern legítim el Govern , de Front Po-que e to . 
pular, de la República. 

r . 
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Les causes que han impedit mobilitzar 
la gran potencia de Catalunya 
i la seva liquidació 

Característiques de Catalunya fins el 19 de juliol 

Catalunya, amb un proletariat concentrat i una pa_gesia 
socialment avan~ada i tradicionalment revolucionaria, ha 
estat des de molt de temps el principal puntal per la lluita 
d'alliberament deis pobles d 'Espanya. 

La indústria catalana no ha arribat, tot i ésser el poble 
d 'Espanya que més indústria posseeix, a tal extrem de con
centració que hagi assolit anihilar les petites indústries, amb 
les quals s'ha mantingut una mitjana i petita burgesia que, 
tant per la mateixa necessitat material de defensar-se con
tra les tendencies absorcionistes de la gran indústria, com 
per assolir un repartiment més just de les carregues fiscals, 
ha ocupat un lloc en la lluita contra el domini de les castes 
semifeudals que li carregaven, sempre en augment, l 'ani
vellament dels pressupostos de l'Estat. 

Peró la petita i mitjana burgesia no solament han ocu
pat un lloc en la lluita per establir un regim democratic, si
nó que saberen arrabassar de mans deis "grans senyors" 
de la indústria catalana el conreu del misticisme nacional 
catala, imprimir-ti una nova vitalitat i atreure's la gran mas
sa deis camperols i un important sector del proletariat, pels 
quals és profundament sentit el problema nacional de 
Catalunya. 

Aixó i l'educació sindicalista, la influencia anarquista re
fractaria a tota acció política propia del proletariat catala, 
contribui'ren a refermar la petita burgesia en la direcció del 
moviment popular d 'alliberament. 

La petita burgesia a Catalunya ha pogut mantenir-se fins 
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el l9 de juliol en la direcci~ g~ir~bé _absoluta del moviment 
popular, perque, mentre ! ex1st~?cia del problema nacio
nal manté en primer lloc l atenc10 de les masses en la lluita 
per l'alliberament col.lectiu en tant que poble i la diferen
ciació de classe és logicament més lenta que en els pobles 
considerats Uiures nacionalment, per altra part els partits 
de la petita burgesia han cultivat la tendencia de l 'absten
cionisme polític del proletariat presentant en el seu progra
ma algunes reivindicacions per al proletariat, portant es
pecialment un programa " redemptista " per als campero Is 
coses de difícil o d'impossible re~~ització per ella, pero qu~ 
seguia manten!n~ re_soltaI?ent mttJancant una barreja espe
cial de demagogia 1 de sincera bona fe. 

En aquestes condicions, la creació del Partit del Proleta
riat, capac d'influenciar, d'organitzar i dirigir les masses 
troba a Catalunya serioses dificultats i el seu desenvolupa~ 
ment havia d'ésser lent. La complexitat del problema feia 
que, per diferencies de vegades mínimes en l 'apreciació de 
l'aspecte nacional o social d ' una qüestió afegit a la debili
tat organica i a les reminiscencies de la ideologia anarquis
ta en els militants, es mantingués i augmentés la divisió en
tre els nuclis favorables al marxisme i en fes més difícil en
cara la seva unificació. 

I Ca tal un ya es troba en plena efervescencia revoluciona
ria P?Pul~r s_ense un gra~ part~t p~oletari, ja forjat quepo
gués 1mpnm1r les seves d1rectnus 1 realitzar-les sense haver 
d'esperar que ~'experienci~, sempre costosa, fes compren
dre a les amphes m~~ses I encert _de les seves consignes. 

En aquestes cond1c1ons s'endevmgué el 6 d'octubre i si 
després d'aquest les condicions milloraren objectiva~ent 
en forma considerable, subjectivament el 19 de juliol ens 
ti:oba en cond_icions semblants quan a l 'empremta imme
d1ata que hav1a de marcar el moviment. 
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19 de juliol de 1936 

Catalunya , que amb !'experiencia del 6 d'octubre s' ha
via unit amb l'objectiu comú de batre el feixisme, s'aixeca 
unanim . i aclaparadora; pero el Partit del Proletariat, per 
a crear el qua! s'havien avanc;at els treballs considerable
ment, no esta va encara en condicions de prendre la direc
ció i d 'endegar aquell moviment cap al seu objectiu verita
ble de perseguir el feixisme sense repós fins al seu anihila
ment total . 

La pletita burgesia, que fins el 19 de juliol mantingué en 
gran part la direcció del moviment popular, perd el control 
de si mateixa i és desbordada des del moment que els pri
mers trets anuncien que la revolució popular entra en una 
nova fase, la de fer front a la contrarevolució aixecada en 
armes. 

En el desbordament, la influencia anarco-sindicalista es 
fa sentir amb tot el seu pes. En lloc de donar immediata
ment un objectiu concret i eficac; contra l'enemic a aquella 
forca formidable que ha aixafat els regiments sublevats de 
Barcelona, l'esperit de barricada i l'empirisme són els únics 
que determinen el que s'ha de fer. 

L'obssessió que tot rau en el poder economic porta a allo 
que amenac;a resultar la repetició de !'error fatal que féu 
impotent el proletariat italia l'any 1920. 

Les possibilitats industrials de Catalunya, que havien d'és
ser la forc;a principal de la República per armar i municio
nar els fronts si des del primer moment s'hagués coordinat 
la producció i s'hagués mirat en el seu conjunt la utilitza
ció de la maquinaria i la distribució de les materies primes 
existents, es perden i destrueixen per llarg temps amb la falsa 
interpretació de la Revolució que es converteix en una de
ria "col.lectiva" que no duu cap avantatge als obrers que 
la realitzen, pero que causa un gran dany a l'interes comú. 

A part de disminució immediata de la producció i, per 
tant, el seu encariment, alla on es treballa es fa sense saber 
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. h d servir el producte d'aquell treball i es mal
per qu~ . ª eco ses f útils importants quantitats de materia 
gasta a1x1 en 1 d · · . després es troba a mancar per a pro ucc10 ne-pnma que 
cessaria per a la guerra. . . ,, 

Amb la deria "col.lect1v1sta . (salvant ag.uelles col.l~c-
. • ci·ons realitzades amb ventable espent constructm) 

uvnza . . ·1 ". 1·t .,, tºt b , ·x també el cnten puen 1gua 1 an , pe 1 urges en sorge1 1 · · 
el fons ¡ en els seus resultats contra-r~vo uc1?n~n, _que ma-
ta 1 'estímul i la iniciativa deis obrers 1 d~l.s ~ecm~s. 1 afegeix 
al 'encariment ja esmentat de la producc10 l emp1tJorament 
de la seva qualitat. . 

La pseudo-socialització provoca I_~atac_ per _sis.tema con-
tra la petita burgesia amb el conseguent t penllos refreda
ment del fervor antifeixista d 'aquesta ~lasse P?PUlar, que 
en la nova situació ha d'ésser un dels m1llors ahats del pro
Ietariat, i provoca una confusió en~ar_a maj_or ,_ pui~ que es 
destroc;a tot un sistema de producc1ó 1 de d1stnbuc1ó sense 
tenir amb que substituir-lo ni tan sols una idea clara de com 
va a fer-se la substitució. Pero, els seus resultats són la for
mació d'un nou tipus d'especuladors i de nous explotadors 
camuflats que ha costat de Iocalitzar i superar i que encara 
no pot considerar-se que hagi estat totalment superat. 

' Liquidació de les causes d'impotencia de Catalunya 

Els fregaments que aixo ha produ"it en el Front Antifei
xista i el perill constant de trencament de la unitat han man
tingut forc;osament de cara a la reraguarda l 'atenció que ha
via d'haver-se tingut de cara al front. 

Peró, junta tot aixo, l'actuació nefasta deis que hom ano
mena incontrolats, ha planat amb més violencia que enlloc 
al camp de Catalunya que ha estat pres per camp de verita
bles operacions i per camp d'experimentacions, algunes tra
gicament extravagants. 

La coacció i la imposició, els "virreis" i els "nous ca
cics" han atemorit el camp durant llarg temps obstaculit-
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zant la producció i provocant la indi~n~~ió d~ls _c~mperoJs 
que. grades a la fermesa de llur conv1cc10 ant1fe1x1sta, h~~ 
sabut no conf ondre una tal mena de corbs de la revoluc10 
ni amb els antifeixistes en general ni amb l 'organització pro
letaria de la qual se reclamaven i de la qua! mostraven el 
carnet . 

Al costat d 'aixo hi havia afanys desmesurats, d 'hegemo-
nía d ' un deis sectors, que, tot i reconeixent de fet el dany 
de tota l' actuació més amunt superficialment enumerada, 
el portaven fatalment a una negació absoluta a fer res per 
impedir-ha i a una oposició sistematica a deixar fer res per 
acabar-ho, arrossegant així al desprestigi el Govern de Ca
talunya, on els representants de la U.G.T. topaven, en vo
ler fer obra constructiva, amb la contradicció constant en
tre els f ets i les paraules deis representants de la Central sin
dical germana i amb les vacil.lacions característiques deis 
representants deis republicans de Catalunya. 

Tota aquesta confusió la qual aprofitava no més els in
controlats , tenia, així mateix la seva repercusió directa en 
I 'activitat militar al nostre front. 

Ajudats i atiats pel trotsquisme contrarevolucionari que 
tenia cura de bastir amb una ''plataforma política' ' l 'acció 
criminal contra el poble catala, totes les forces negatives, 
tots els incontrolats i aprofitats, i de fet tots aquells que 
per debilitat o afinitat guaitaven immutablement la situa
ció, s'aixecaren contra l'establiment del nou ordre antifei
xista i contra tot intent de crear l 'Exercit Popular Regular 
que avui esta conquistant la victoria per als pobles de la 
República. I quan, grades a l'actuació sistematica del nos
tre gran Partit Socialista Unificat, Partit revolucionari del 
Proletariat de Catalunya, cada dia amb major influencia 
i més prestigi, ajudat per la gran massa del poble catala, 
s 'accelera el ritme per assegurar l'ordre antifeixista a mans 
del Govern legítim i ni l'oposició ni el sabotatge pot impe
dir 1 'organització del 'Exercit Popular Regular, toles aque
lles forces, tots els espies, tots els agents del feixisme, els 
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• tes davant d'ells fent el suprem esfor9 per impedir trostQUIS . 
l d er-ament del nostre poble, provoquen el moviment 

e re r " d · ·11 contrarevolucionari del 3 e maig, ~u.e posa en pen no úni-
cament la causa a Catalunya, smo la causa de tota la 
República. . , . 

Pero la solidaritat entre els po?l~s h1spamcs per la causa 
comuna, expressada primer per l a~ut que, ~algrat les con
dicions interiors, Catalunya aport_a ~ Ma~nd, quan a Ma
drid perillava la causa d~ la Repubhca, es en aquest mo
ment la República que aJuda Catalunya a crear les condi
cions del redre9ament total que el nostre poble porta a cap 
¡ que a no tardar sera el cop decisiu contra el f eixisme que 
Catalunya aportara a la causa comuna de tots els pobles de 
la República. 
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El Partit Socialista Unificat, símbol i factor 
decisiu de la unitat del proletariat i de tot 
el poble de Catalunya 

Creació del Partit Socialista Unificat de Catalunya 

La commoció profunda que, per anihilar la trai'ció deis 
militars sublevats i les castes que han finan9at la subleva
ció, sofrí el poble catala i tots els pobles iberics, exigía des 
del moment mateix una direcció ferma i capacitada que no
més podía donar-li el proletariat actuant conjuntament am~ 
totes les altres forces antifeixistes que contribueixen a la llm
ta comuna contra la facció. 

A Espanya el refor9ament de la unitat entre socialistes 
¡ comunistes i !'existencia d'un Partil Comunista fort, ca
pa9 de fixar unes línies directrius i prou potent per fer que 
aquestes hagin estat rapidament assimilades per les amples 
masses, han fet que, malgrat que Espanya no tingui un pro
letariat tan concentrat com té el poble catala, la coordina
ció dels esf or9os es realitzés a un ritme més accelerat. El 
fet que a Espanya era també major la solidesa del Front 
Popular, contribuí a que les directrius justes del Partit Co
munista hagin arrelat amb f or9a entre el poble espanyol. 

A Catalunya no es donaven aquestes condicions. 
El Front Popular no era encara una cosa solida perque, 

ultra l'esperit de superioritat que animava el sector majo
ritari en aquell moment, la tasca trotsquista contrarevolu
cionaria, l'expulsió deis quals s'aconseguí més tard, fou una 
continua pertorbació i va impedir la consolidació del Front 
Popular, tal com el nostre poble reclamava. 

Així tampoc el Front Popular no pogué donar una di
recció conjunta al moviment, i va ésser possible, pel ma
teix moti u, que la for9a que es mostra més audaciosa f os 
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. és no pas per la justesa de les seves consig-
la qu~ s¿mp~sue'Ies altres forces , no prou unides, no opo
nes, sm per ·stencia tena9 i justa a les desmesurades am
saren una res1 . . . 
bicions i extrahm1tac1ons. . , . . , 

e l Caos que produfren la confus10 1 la coacc10, llui-ontra e . .
11 

.
1
. . , 

a J·usta orientació 1 una m1 or uti 1tzac10 de les 
tant per un . S . 1· U ·r· 

forces es troba sol el Part1t ocia 1sta m 1cat de 
nostres , · d l · , 
Catalunya, amb l'ajut, des del pnmer moment, e a Umo 
General de Treballadors. 

Després del 19 de juliol, P~U-U,GT, apa_reixen sovint com 
una sola cosa, no pas perque ~lg_u ho hag1 volgut expre~sa
ment així, sinó perque són l~s ~mques forces que veuen Jus
tament la situació i que comc1de1xen plenament en la ne
cessitat de fer front a totes les dificultats per superar aquell 
caos i per organitzar el poble catala de cara a la guerra. 

Algú ha volgut servir-se d'aquest fet per fer-ne una ma
niobra contra la UGT, pero els que aixo han intentat han 
hagut de comprendre que el prol~tariat d~ 1~ UGT és jama
jar d'edat i que no se'l pot desviar tan fac1lment amb l 'ar
ma de la demagogia. 

El Partit Socialista Unificat era l 'esperan9a del proleta
riat catala, abans mateix de constituir-se. 

Totes les dificultats amb que per la creació d 'un potent 
Partit proletari ha topat Catalunya i que, encara que sola
menten part, hem enumerat en els articles anteriors , ana
ren arrelant en el proletariat catala la idea de tenir aquest 
Partit, que després del 6 d'octubre ana gestant-se amb les 
relacions deis quatre Partits que l'han creat i que el 19 de 
juliol sorgí i guanya tot seguit l 'adhesió entusiasta de mi
lers d'obrers que amb fe i anhels revolucionaris l'estaven 
esperant. 

La constitució del Partit Socialista Unificat fou un crit 
de joia en aquells angoixosos moments; la fusió deis Par
tits Socialista, Comunista, Catala Proletari i Unió Socia
lista, fou una promesa i una esperan9a que abans de l'any 
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ha cristal.litzat, posant practicament de relleu la fo~í;a i ca
pacitat enorme del proletariat políticament orgamtzat. 

Com ha crescut i s'ha enfortit el Partit Socialista Unificat 

La seva rapida creixen9a, que ha esparverat a molts que 
cap motiu no tenen per esparverar-se, li ha augmentat la 
simpatía de les masses i, per altre costat, ha fet que e~ a~
gunes ocasions aquests que injustament s'esparve~aren l! d1-
rigissin atacs durs i immerescuts que ha sabut vencer 1 ha 
pogut superar perque, lluny de deixar-se influenciar per ells, 
s'ha mantingut ferm i sere en la seva posició de fidel orien
tador del nostre poble i de defensor abnegat i decidit de la 
unitat de tots els antifeixistes contra l'enemic comú. 

S'ha acusat el nostre partit d'ésser un partit reformista, 
contrarevolucionari, un partit amb afanys exclusivament 
proselitistes; pero la realitat, més forta que totes les calúm
nies, ha mostrat que el nostre Partit és l'únic Partit revolu
cionari del Proletariat catala, que no ha crescut per una ac
ció proselitista, puix que dient: veniu a mi! , no creixen els 
partits. El PSU ha crescut perque quan tot s'enderrocava 
i es defugia la responsabilitat per part de molts o s'agafava· 
la posició cómoda de deixar fer per esperar temps millors, 
f ou el Partit Socialista Unificat el que, amb el sacrifici de 
bon nombre deis seus millors militants, emprengué la de
fensa de tots els components del Front Popular contra to
tes les coaccions i les imposicions. 

Fou aquesta actuació la que es conquista l'adhesió de mi
lers d'obrers i de camperols i de bon nombre d'elements de 
les capes populars que vegeren en el nostre Partit el Partit 
capa~ d 'organi tzar i portar a la victoria la 11 uita contra el 
feixisme. 

Amb les noves adhesions a les quals el Partit no tenia per 
que barrar-los les portes, l'actuació del Partit s'ha anat am
pliant, les seves consignes han anat arrelant fins que el clam 
de tot Catalunya ha exigit allo que el nostre Partit ha 
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propugnat. . . , 119d . 1· 1 
El Partil Socialista Umf1cat sorg1 e . e _JU 10 , pero és 

la continuació de les tra~ici_ons revoluc1onanes deis quatre 
Partits que el van const1tmr. . . . . 

En sorgir la seva preocupac10 no fou la del prop1 partit 
sinó la sort de Catalunya i la sort d~ la Repúblic~, br~t~l
ment agredid es per la contrarevoluc1ó espanyola 1 el f eiXIs-
me internacional. . . 

Per aixo la nostra primera consigna, 1 tota la nostra ac-
tuació respon a aquest criteri, és la de supeditar-ha tot a 
la guerra i a la victoria. 

El Partit Socialista Unificat es proposa com a tasca im
mediata fer de Catalunya la fon;a decisiva per la victoria 
de la República. . . 

El Partil ha vist justament les característ1ques de la nos
tra guerra i sap que en aques~ momen_t, ~e~ la Revolució és 
organitzar la victoria. Orgamtzar la v1ctona comporta tas
ques profundament revolucionaries, aquelles que en el mo
ment són les bases de la nostra Revolució popular a la qual 
voldria ofegar la coalició feixista en aixecar-se en armes con
tra la República. 

El Partil té en compte la situació internacional i compren 
que el primer pas per demanar l'ajut del proletariat i de la 
democracia internacional és posar nosaltres mateixos tots 
els esfon;os en la guerra per la victoria. 

I actuant així, paral .lelament amb el Partil Comunista 
d'Espanya, ha anat augmentant el ritme de la creació de 
l'Exercit Popular Regular i de la unificació del comanda
ment i ha anat creant les condicions favorables per a em
pendre avui amb decisió la total organització i utilització 
de les nostres indústries de guerra, la c;oordinació de tota 
la indústria a fi de fer-ne la conversió a guerra d 'aquella 
que ho permeti i assegurar també algunes fabriques i tallers 
auxiliars, ensems que un major rendiment general, amb un 
abaratiment del preu de cost i un millorament de la qualitat. 

Amb la seva actuació i l'ajut, sempre en augment, del 
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poble catala, el Partit ha assolit assegurar el respecte als 
camperols i a les classes mitjanes populars perque sense r~
cels i amb tot entusiasme pugui ésser un veritable fet la um
tat del Front Popular de guerra contra el feixisme. 

Amb la seva actuació energica per la unitat del Front Po
pular i contra els seus pertorbadors (feixistes, trotsquistes 
i incontrolats), el Partil Socialista Unificat ha fet compr:n
dre a la immensa majoria del poble catala, del qual ha tm
gut cada día un més efica~ ajut , que la veritable obra revo
lucionaria no era la de disgregar, desf er i malversar les nos
tres reserves i possibilitats, sino la d'estalviar-les, organitzar
les i multiplicar-les per a dedicar-les íntegrament a la 
victoria. 

Els resultats practics de la nostra actuació 

Ell ha fet arrelar la ferma convicció de la necessitat de 
tenir un veritable Govern que governi, que avui tenim, i un 
veritable ordre públic antifeixista, que avui tenim també i 
els resultats immediats deis quals són la brillant i victorio
sa actuació que ha comern;at al front del Centre i que es 
fa sentir també als fronts d' Aragó, d'Extremadura, de Cor
dova i de Granada. 

Amb el Govern de Front Popular de Catalunya i de la 
República, amb una col.laboració lleial i sincera d'aquell 
amb aquest i viceversa , aquesta activitat que precedeix jor
nades que seran encara més victorioses augmentara, per
que amb l'ordre públic antifeixista assegurat a la reraguar
da, la solidaritat d 'aquesta amb el front sera més efectiva 
i, netejant-la de pertorbadors, de trotsquistes, d'espies i de 
tota mena d'enemics, estara en condicions d'ordenar totes 
les enormes possibilitats de tot el país, i en especial les de 
Catalunya, que seran decisives per a la victoria. 

Perden el temps els que volen anomenar maniobra l'as
soliment de tot aixo. Perden el temps els que afirmen que 
els dies passats de conf usió i de despotisme eren més revo-
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lucionaris i que aixo és haver anat e~rera. Tenen aquests 
companys una manera "molt especial,, de concebre la 

revolució. 
El nostre Partit seguira endavant en la seva obra que ens 

apropa a la victoria i que consolida i reforc;a les conquistes 
de la Revolució. 

El nostre Partit, afirmant aixo, no reclama cap dret de 
monopoli. El nostre Partir vol la unitat amb rotes les for
ces antifeixistes, el nostre Partit desitja i labora perque si
gui un fet la unitat proletaria. 

Per aixo el nostre Partit entén que cal que els que parlen 
de "maniobres" s'adonin d'una vegada que alió esdevin
gut i l 'atmosfera d 'animadversió de que es veuen envoltats, 
no és conseqüencia d'altra cosa que de llur mala actuació. 
I mal se'n sortiran afirmant el contrari, quan ja el poble, 
que és sempre qui decideix, ha emes el seu judici. Se'n sor
tiran millor, i nosaltres ho desitgem perque aixo facilitaria 
la unitat, si revisen l'actuació i l'ajusten als anhels del nos
tre poble, que és alió que no solament no ha sabut fer fins 
ara, sinó que fins ara ho han fet absolutament al revés. 

El Partit Socialista Unificat treballa per la unitat de Ca
talunya amb els altres pobles de la República. El PSU fa 
aquesta tasca de cara a la victoria i sense cap afany absor
cionista, que no enquadra en ell. 

Igual que el Partit Comunista d 'Espanya, nosaltres a Ca
talunya, volem una veritable unitat com més estreta millor. 
I el nostre desig, més ample encara, és arribar a una sola 
Central Sindical de tots els rreballadors i al 'únic Partit del 
Proletariat, no per dominar, sinó per actuar després con
juntament amb les organitzacions representa ti ves d 'al tres 
sectors populars en la construcció d 'una nova Catalunya 
lliure i felic;, lliurement unida als altres pobles de la 
República. 

El Partit Socialista Unificat , d'acord amb el Partit Co
munista d'Espanya i ambla seva labor pel Partit Unic del 
Proletaríat espanyol; amb l'ajut de la gloriosa Internacio-
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nal Comunista a la qua! estem orgullosos de pertanyer, ha 
estat el factor decisiu de la nova situació i del redrec;ament 
de Catalunya ,_que rapidament s'opera avui , salvant el pres
tigi del nostre poble i revalorant-lo plenament, interpretant 
justament la veritable voluntat de Catalunya, de tot el po
ble, del qual el PSU s'ha convertit en símbol i factor d'uni
tat per la guerra i la victoria damunt la reacció espanyola 
i el f eixisme internacional. 
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El Partit Socialista Unificat s'ha plantejat, 
com a tasca fonamental, ~l redre9~m~n_t 
de Catalunya per la guerra 1 per la v1ctor1a 

En que consisteix afermar la Revolució Popular 

En els anteriors articles han estat enumerats els yrinci
pals motius que han permes que ~a~alunya, ~esp

1
r
1
e
1
s de la 

gran gesta del 19 de juliol, es desv1es 1 no ocupes e oc que 
Li pertocava ocupar. . , . , 

Pero catalunya, que en el curs d7 la seva h1~tona te al 
seu favor heroiques accions en les llmtes perla lhbertat, ha
via de retrobar el seu camí i avui podem assegurar que Ca
talunya ja ha sabut retrobar-se i ha_come!19at ~l ~eu re~re-
9ament a un ritme q~e.augme~~a d1a a d1a, grac1e~ al ac
tuació del Partit Soc1ahsta Um~1cat que el ~roleta_nat cata
la ha forjat ¡ refon;a tots els d1es per tal d orgamtzar, ara 
sobre bases solides, aquest redre9ament. 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya, instrument ja 
potent, que el proletar!at catala ~a don_at al P?ble catala 
antifeixista, va a comphr el seu amversan, que s escau amb 
el de les grans jornades del 19 de juliol. 

Al cap de l'any, el Partil Socialista Unificat compta amb 
l'adhesió i l'ajut de la majoria del poble catala, que en ell 
ha vist la for9a i la capacitat dirigent del proletariat, orga
nitzador tena9 i actiu, disposat a tots els sacrificis i la ma
xima abnegació per tal d 'assegurar la victoria contra els que 
voldrien esclavitzar i anihilar tot el que és i representa la 
nostra Catalunya. 

Sense crits estridents, sense demagogia i sense impacien
cia, pero amb tota la fermesa i energía necessaries, el Par
tit Socialista Unificat ha marcat les característiques demo
cratiques de la nostra Revolució popular i la seva simulta-
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ne"itat de realització amb el ritme amb que sapiguem avan-
9ar de cara al triomf en la lluita contra la contrarevolució 
espanyola i el f eixisme internacional . 

En el poble catala ha arrelat ja la comprensió absoluta 
que mesures revolu9ionaries són totes aquelles que tendei
xen a enfortir el Front Popular i que tendeixen a assolir el 
maxim rendiment de totes les nostres possibilitats huma
nes, morals i materials. 1 que tot allo que tendeix a dificul
tar aquesta tasca fonamental de tot el poble, es digui com 
es digui , no fa més que ajudar els invasors i la 
contrarevolució. 

Així el nostre gran Partil, Partil revolucionari únic del 
proletariat, ha fixat les tasques principals que han de con
vertir en realitat les aspiracions popular i sobre la realitza
ció de les quals marxa ja amb pas segur el poble catala. 

La nostra insistencia sobre la necessitat de crear l 'Exer
cit Popular Regular, ja no és avui el principal problema, 
puix que finalment és una realitat palpable de la qual dis
posen ja els pobles de la República. La creació de reserves 
amb la mobilització de les lleves que el Govern de la Repú
blica ha cridat i pot cridar encara sera també aviat una co
sa resolta. 

Pero el nostre Partit crida avui l'atenció ben fortament 
sobre la necessitat de la preparació a fons, amb una educa
ció militar i uria tecnica que s'ha de donar als soldats de 
la República, amb major intensitat, abans que hagin d 'en
trar en combat per tal que la seva actuació sigui eficac; i llur 
acció faci del nostre Exercit, atenent totes les exigencies de 
la tactica i de l 'estrategia l 'allau serena, pero aclaparado
ra de l 'enemic . Cal per aixo cridar les lleves, no en el mo
ment que la seva necessitat urgeix, sinó amb el temps ne
cessari que permeti la seva completa educació. Cal per a 
aixo accelerar la formació de nous quadres militars , a base 
deis mateixos combatents del front que allí han demostrat 
els seus dots de coratge i d 'assimilació de la moderna i com
plicada tecnica militar. 
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Cal per a aixó seguir una política sistematica de depura
ció de tots aquells quadres que demostren fredor per la causa 
antifeixista, o que no tenen la ~u.ficient ac~ivitat i el neces
sari entusiasme, així com la suf1c1ent energ1a peral lloc que 
estan ocupant. La depuració deis elements sabotejadors i 
tra"idors va compresa de si mateix, i aquests podran ésser 
localitzats tant millor com més ferria sigui la disciplina de 
I' Exercit Popular. 

Augmentem l'eficacia de l'Exercit Popular Regular 

Pera major eficacia de l'Exercit i perque una tal tasca 
ajuda també a elevar la moral d 'aquell i de la reraguarda, 
s'ha d'emprendre la fortificació de Catalunya per part del 
Govern de la Generalitat i cal ajudar, d 'acord amb el Go
vern de la República, a la fortificació completa de tota la 
reraguarda aragonesa. 

Malgrat que tot, avui, ens aferma en la convicció que ha 
arribat jala nova etapa que l'Exercit Popular tingui ell la 
iniciativa, no es pot oblidar que en la lluita per la victoria 
hi haura encara algunes alternatives diverses i que tenir for
tificacions resistents a totes els llocs estrategics permetra, 
en els casos i llocs de forta pressió enemiga, assegurar la 
resistencia distraient un mínimum de forces deis altres 
fronts. Així mateix, sabent 1 'Exerci t que tota la seva rera
guarda és una serie escalonada de punts d 'empar i de resis
tencia, i que tot nou pam de terreny que amb el seu hero·is
me i abnegació conquista es consolida amb un sistema com
plet de fortificacions, la seva moral d 'atac, de sacrifici per 
la victoria popular augmentara i en tots els fronts sorgira 
aquesta for~a ofensiva que demostra el front del Centre i 
l'acció de tots es podra combinar victoriosament sota el co
mandament únic del Govern de la República. 

Per a enfortir aquesta unitat, el Partit Socialista Unifi
cat, partil de " tot" el proletariat de Catalunya, ha de la
borar intensament per la unitat proletaria, per ajudar a crear 
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les més bones relacions entre la CNT 1· la UGT · · d · 1 b . 1 aJu ar a 
forJar es ases de la ultenor unificació d'ambdues e t l 
en una sola. en ra s 

Per a po~tar end_avant l~s grans tasques que el Partit as
s~n~a la es 1mperatrn seguir aquesta política d 'unitat 
s~ ?~ no exclou que s'ha d'assenyalar tots els casos de'c~~~~ 
c10 1 tots els errors que nosaltres vegem , sigui fet aixó sem
P_re amb l_a p~r.sp~ct1va q_ue,_per damunt de tot, al proleta-
nat catala, h es 1mprescmd1ble la seva un1·tat co · . . e , m es ne-
cessana per .ª atalunya la unitat i cordialitat de tots els 
sectors que integren el poble catala. 

~a borant així lleialment i amb !'energía necessaria per
que ~l redre<;a~ent ~e _Catalu?Yª sigui un fet complet im
med1at, el Partlt Soc1ahsta Umf1cat haura complert amb els 
deure_s c~~trets davant del país el dia que anuncia la seva 
const1tuc10. Assegurar la victoria del nostre poble ¡ d t t 
els P?bles de la República, la qual <lepen del ritme en J:a;li~ 
c~c10 del progr~!11ª i en l'activitat del Partil¡ de la qua! <le
pen la Revoluc10 popular i el seu desenvolupament ¡ fe<; ll i
bertats de Catalunya en el seu aspecte nacional. 
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El Partit ha d'accelerar el ritme de la 
realització del programa de redre9ament 

L'autocrítica, arma poderosa que facilita 
el millorament del treball 

Els dies 24, 25 i 26 vinents tindra lloc la Primera Con fe
rencia Nacional del nostre gran Partit. 

El Ple ampliat del Comité Central que va tenir !loe a pri
meries del mes de mar<; passat assolí el resultat brillant de 
donar una forta compenetració al Partit, de soldar la seva 
unitat i de fer-lo més capac per al treball en el terreny prac
tic de les realitzacions. Els resultats d 'aquell primer Ple es 
feren remarcar notablement pel reforc;:ament amb que el 
Partil va sortir d'ell, perla unitat de pensament que va do
nar a totes les seves organitzacions i la seva repercussió es 
féu sentir immediatament en el ritme que pel millorament 
de la situació de Catalunya imprimí la majar cohesió i aug
ment d'activitat que el Partit assolí a través d'aquell Ple que 
facilita la intervenció més amplia del Partil en l 'elaboració 
de la nostra línia política. 

En els anteriors articles hem posat de relleu només tot 
el que el Partit ha estat pera Catalunya en la lluita del po
ble catala per sortir de la confusió i vencer tot allo que difi
cultava l'aportació de la seva potencia a l'obra comuna dels 
pobles hispanics. 

El poble catala ens ha demostrat i demostra haver com
pres tot el gran esf ore i tots els exits que grades al nostre 
Partit s'han assolit; pero som nosaltres, els militants del Par
til Socialista Unificat, els que no hem d 'estar pro u contents 
de la nostra obra. 

Tot i reconeixent el que hem realitzat, tot i havent sabut 
fer del nostre Partit l'eix del redre<;ament de Catalunya, en 
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tant que campió de la unitat proletaria i antif eixista, els mi
litants del PSU no anem a donar-nos per satisfets. Podíem 
de fer més i així ho ex.igeix la necessitat d'accelerar la vic
toria contra els contrarevolucionaris espanyols i els inva
sors feixistes estrangers . 

De cara a la Conferencia Nacional, les organitzacions del 
Partit realitzen les seves propies conferencies. En cada una 
d'elles el PSU i els seus militants fan el balanc;: deis exits, 
pero també de les febleses i deficiencies que no han permes 
augmentar el ritme deis exits, el resultat dels quals no afa
voreix solament el nostre Partit, sinó tot el poble de 
Catalunya. 

El Partil té el seu propi programa i objectius als quals 
no renuncia ni pot, com a Partit , renunciar. 

Pero per la realització immediata, per assolir el adrec;:a
ment del nostre poble i l'aportació de totes les seves possi
bilitats a la lluita per la victoria, el Partit ha plantejat un 
programa que no és de Partil sinó de tot el poble, amb l'ajut 
del qual i deis simpatitzants , els militants del PSU han de 
posar-se amb ferm entusiasme i activitat redoblada a la tasca 
per la seva realització. 

La necessitat d'accelerar la victoria contra l'enemic ha 
d 'ésser un moti u d 'estimul constant per als militants per tal 
de vencer i superar les deficiencies i assolir un ritme majar 
encara, per la realització del programa, la qual ja ha estat 
iniciada. 

Per aixo, la nostra Primera Conferencia Nacional cons
tatara el molt que hem fet, analitzara la situació, perfilara 
millor encara el Programa immediat i fara l'autocrítica bol
xevic de les deficiencies i assenyalara les tasques per poder
les corregir. 

La disciplina, és la millor qualitat del Partit 

El Partit Socialista Unificat ha crescut per la justesa de 
les seves consignes i per l 'exemple d ' heroi"sme i abnegació 
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deis seus militants. El Partit Socialista Unificat ha esdevin
gut una for9a, el creixement_ de la qual seguira, pero cal 
afegir-hi, per a fer-la ?en ef1ca~_, tota la ~otencia que ha 
de donar al nostre Part1t una maJor consohdació de la uni
tat política interior, una major cohesió en els esf or~os ¡ so
bretot una unitat d 'acció absoluta que asseguri la coordi
nació de l'acció col.l_ecti~a ,en t_ot~ els esta~ents i en totes 
les activitats del Partlt . Aixo ex1ge1x un maJor refor~ament 
de la disciplina dins del Partit. 

En temps de guerra, quan la disciplina és el factor de la 
victoria per tot el poble, el Partil del proletariat ha de re
for~ar la propia i basar en ella en primer lloc, l'exit de to
tes les seves consignes. 

Es sobre la base de la f erria disciplina interior, sancio
nant el més petit senyal d 'indisciplina que la consistencia 
i solidesa organica del Partit fara d 'ell un puntal imbati
ble del nostre poble. 

Amb aquesta forta disciplina, coordinant l'acció de tot 
el Partit en una sola directriu, el Partit es posara en condi
cions de superar totes les deficiencies que encara s'obser
ven en el seu treball; deficiencies que el nostre Partit no vol 
amagar, ans al contrari, s'esfor~ a trobar-les, i assenyalar
les sense cap temor que en assenyalar les nostres deficien
cies, pugui donar argumenta tots els queja prou s'esfor
cen a inventar-ne per combatre' ns i oblidant-se sovint de 
combatre l'enemic comú. 

~l refor~a~ent ~e la disciplina int~rior i la lluita energi
ca 1 sense vac11.lac1ons perla seva umtat política, ens faran 
capa~os de trobar i crear els quadres per a les activitats més 
diverses que ha estat fins ara una de les majors dificultats 
amb que ha topat el Partit. 

A la Conferencia Nacional es plante jara amb més f or~ 
que mai 1~ necessitat de la formació més rapida deis quadres. 

La maJor part de deficiencies i debilitats actuals del Par
tit troben la seva explicació en la manca de quadres prou 
nombrosos pera assegurar totes les activitats, i promoure 
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a través d 'elles la creació de quadres nous per a les noves 
activitats sempre en augment. 

En aquest aspecte s 'ha iniciat per part del Partit una ma
jor atenció al problema. La creació de la Comissió Central 
de quadres i de l'Escola d'Educació política fara que d 'en
tre els milers de nous obrers i del gran nombre de campe
rols que han vingut al Partit i que ja han demostrat tola 
llur abnegació en el treball diari, així com llur compenetra
ció i fidelitat a la política del PSU que és la causa del prole
tariat catala i del nostre poble, surtin els quadres discipli
nats que permetin ampliar i augmentar el rendiment de to
tes les activitats. 

Els quadres són necessaris avui pera augmentar de ma
nera especial la nostra atenció al treball militar concret que 
és la tasca principal que avui el Partit té plantejada per a 
la realització deis objectius d'alliberament del poble catala. 

Pero, així mateix ho són pera totes les altres tasques del 
Partil, organització, orientació agraria i sindical, propagan
da, etcetera. 

Un metode de treball que permeti l'educació 
de quadres nous 

Els actuals quadres del Partit han d'ésser els primers a 
assegurar l'elevació de quadres nous, canviant els metodes 
absorcionistes de treball que són un perill, per altra banda, 
que sorgís una mena de cacicatge que separa la base de la 
direcció i que no té res de comú amb el Partit, per nous 
metodes de treball col.lectiu que assegurin la participació 
del major nombre de militants del partit en les tasques di
rectives i en la realització i que ensems que augmenten les 
possibilitats de treball, uneixen la direcció i la base del par
til en un sol cos harmónic que, ensems , és la millor barrera 
contra tota possible tasca disgregadora d 'elements estranys 
que poden haver-se infiltrat. 

La creació deis quadres, l'enfortiment ideológic del Par-
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. 11 ·tant contra el criteri de menysprear la teoria amb I 'ex-
t1t, Ul · t t · · · 

d'un practicisme que, sovm , en aques s casos, es um-
cusa · · l l 

ent verbal orientant el Part1t 1 e rec utament cap a les 
cam ' · h d' · l f concentracions obreres, ~uIX q~e an esser_ aquests a orca 
¡ l'eix del Partil revolucionan ~el_ proletana_t, a~gme~tara 
més ¡ més la capacitat del Part1t 1 accelerara mes el ntme 
del redre~ment de Catalunya, d~I qual el PS(! n'ha d'és
ser el factor decisiu. Entre els mllers de nous mgressos al 
Partit es nota una proporció progressiva de companyes que 
s'incorporen a la lluita activa de la seva classe. 

Així ¡ tot, no podem donar-nos per satisfets. El PSU, el 
Partit proletari que reivindica tots els dre_ts de la dona, en
sems que n'exigeix els deures ha de nodnr els seus rengles 
amb l'aportació entusiasta de les obreres que en gran nom
bre d'indústries de la nostra terra treballen en proporció 
quasi igual, i en alguns casos adhuc superior, al nombre 
d'homes. 

L'elevació del nivell polític del Partit, a l qual adre~ara 
els seus esforcos la Conferencia, donara a tot el Partit més 
amplíes facilitats per interpretar justament la política de 
Front Popular, per no caure en errors sectaris que poden 
causar danys irreparables, fent comprendre que la guerra 
actual és la lluita de tot el poble i que el nostre Partit ha 
de promoure la unitat de tot el poble i no menysprear les 
forces d'altri, ni demanar la unitat amb criteri impositiu, 
ni tancar-se en una autosuficiencia pedant que no enqua
dra amb el proletariat, ni considerar inútils o enemics els 
que no mantenen la nostra mateixa posició. 

En crear les condicions pel redrecament actual de Cata
lunya, hem contribult a l'esforc que a Espanya ha realitzat 
el gran i heroic Partit Comunista. 

Compenetrant-nos amb ell i servint-nos i tot de la seva 
gran experiencia i la de la nostra gloriosa Internacional Co
munista hem creat les condicions de la victoria.Ambla po
lítica lleial d 'unitat proletaria i de sincera unitat antif eixis
ta, aportant tot el nostre ajut als Governs de Front Popu-
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lar de Catalunya i de la República afermem la seguretat de 
la victoria. 

1 la victoria significa el dret del nostre poble a disposar 
deis seus destins , que en la lluita mateixa ha comen~at a 
endegar pel camí que marca la Revolució popular . 

La victoria significa les llibertats nacionals, democrati 
ques i socials de Catalunya. 

Tot aixo quedara , ambla victoria, plenament consolidat 
¡ obert el camí del desenvolupament ulterior de la Revolució. 

J tot aixó depende l'activitat, de la disciplina, de la co
hesió, de la capacitat de que sapiga donar proves el Partit 
del Proletariat, el nostre gran Partit per accelerar el ritme 
en el terreny practic de les realitzacions . 

Aquest sera el millor resultat que pugui assolir i que ha 
d 'assolir el Partit ambla celebració de la seva Primera Con
ferencia Nacional, en el moment de complir-se l 'any de la 
seva constitució. 
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Intervenció de Per~ Ardi~ca, del C. C. _en la 
primera Co~~renc1a Nacional del Part1t So
cialista Unihcat de Catalunya (I.C.) 

(24 de juliol del 1937) 

camarades delegats : 
En la Conferencia i en l'informe que ens ha fet avui ma-

teix el camarada Valdés, s'han fixat en p~imer ~lo~ les con
dicions que han permes que el nostre Parttt real~tzes tot a lió 
que abans-d'ahir el camarada_ Com?r~ra pod_1~ presentar 
coma realitzat pel nostre Part1t Soc1ahsta Urnf1cat de Ca
talunya. El company Valdés ha insisitit en allo

1
~ltre que ha 

de permetre realitzar tates les tasques que en I informe del 
company Comorera queden plantejades a l nostre Partil des
prés mateix d'aquesta Conferencia per tal d 'endegar, amb 
els treballs a realitzar, el redrec;ament del nostre poble fins 
fer que aquest sigui total i, acoblant-lo a l'esforc; deis al 
tres pobles d 'Espanya, assegurar la victoria contra el 

feixisme. 
Avui tenim - i ho estem constatant amb la intervenció 

de les diferents delegacions de tates les comarques 
catalanes-, avui tenim un instrument ja potent, tenim un 
instrument ja poderós que ens permet afi rmar que podrem 
realitzar tates aquelles tasques plantejades davant nostre i 
de les quals depen guanyar la guerra. Aquest Partit que va 
sorgir de la unificació i vers el qual el camarada Giorla de 
Madrid deia ahir que el proletariat de tot Espanya- i po
dem afegir-hi de tot el món- ha girat la seva mirada per 
veure que és el que anava a sortir del primer exemple d 'uni
tat realitzat a Catalunya per quatre partits que expressa
ven diversos sectors del proletariat catala i que tots ells vo
lien ésser el mateix i que finalment van saber com prendre 
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que calia que s'unifiquessin si volien realitzar la seva tas
ca. La Conferencia aquesta demostra bé que a ixó ha reei
~it i afi~ma davant __ d_el món_ i _deis_ camarades d 'Es pan ya que 
es poss1ble que re1x1 la umf1cac1ó política del proletariat 
si aquesta es fa sobre les bases -com van fer nosaltres-' 
marcades pel camarada Dimitrov en el Vil Congrés de ta 
Internacional Comunista . 

l nos~ltr~s , camarades , que hem pogut assolir tot a ixó, 
q_ue tenm~ Ja aquest Partil potent, ~em de preguntar-nos 
s1 és que Ja P?dem est.ar contents. Es evident que per res
pondre' ns tem~ tambe una intervenció d'una camarada de
legada ~e Madnd a aquesta Conferencia; tenim aquella in
ter_venc16 de _la cam~rada del Madrid heróic i popular que 
de1a que hav1en reahtzat a les indústries de guerra -sense 
ternr-ne tant com nosaltres- alto que nosaltres hem de con
fe~sar que enca_ra no hem sabut realitzar a Catalunya, que 
de1~ el que ~av1en_ fet a Madrid per tal de deturar el f eixis
m~ mternac1onal invasor quan arribava ja a les seves ma
te1xes P?rtes. l que explicant-nos tot el que havia fet el Partit 
Comums_ta d'Espany_a per fer possible aixó, acabava dient
nos: _Pero els comumstes no podem estar contents; els co
mumstes encara hem de voler fer més. 

1 aix_o ~s el que nosaltres hem de valer: fer més encara. 
1_ per a1xo hem de refon;ar també més i més el nostre Par
til, el qua! des del Ple d~l Comite Central Ampliat , cele
brat del 28 de fe?rer a l pnmer de mar~, fins avui, ha sabut 
con:ipenet_rar-se 1,s?ld~r, la sev~ unitat; ha sabut forjar una 
maJor umtat pohttca 1 una maJor unitat de moviments en 
t?ts els pl~ns, qu~ en? ha.permes, des de finals de febrer 
fms avu!, adhuc s1 ga1rebe enmig hem hagut de passar un 
3 de maig, ~er que h~gi canviat completament 1 'aspecte de 
Cat~l~nya 1 que avu1 Catalunya tingui les condicions ne
cessanes per a poder col.laborar degudament amb els po
bles d'Espanya. 
. Hem de refor~ar encara més el nostre Partit, també teo

ncament. La majoria deis delegats han demanat que hem 
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f d 1 nostre Partit un Partit monolític. La majo ria dels 
de er e · l t p · · · 
d I han afirmat la necess1tat que e nos re artlt s1gm 

e egats · · · bl 
·1 ble Partit marxista -lerumsta, un venta e Partit un ven a . 1 1 • h . , 

l .. · ta un veritable Part1t e qua - s1 a crescut 1 s ha 
sta 1ms , · h · l 

f t·1 amb tan. pocs mesos, s1 an mgressat en es seus 
en or 1 .1. b d · 

les gran nombre de m1 1tants nous, gran nom re e m1-
reng l 'fi 'ó l d d .d. rt ts que estaven esperant a um 1cac1 perta e ec1 ir-
1 ~ºara ja han entrat a militar als rengles del proletariat
se 

1 
pertany correspon al nostre Partit Socialista Unificat ara, , . 1 · l ' · 

I var-ne més ¡ més cada dia a seva capac1tat po 1t1ca. l la 
e e ·1· d , l capacitat política dels m1 1tants camara e~, s e eva no so-
lament amb el queja és un gran ~~s reahtzat p_e_l Co~ite 
Central: la creació de l 'Escola Pohtica, la creac10 de l Es
cola de Quadres, on una vintena de camarades estant estu
diant -amb entusiasme difícil de comprendre pels que no 
ho veuen personalment -per tal d 'aprendre a assimilar to
ta la línia del nostre Partit i el perque d ' aquesta línia, per 
tal que en sortir puguin tenir la capacitat necessaria no so
lament per a comprendre aquella línia, sinó per a anar a 
la seva aplicació. 

I ja no parlo, per assoli~ una educaci? políti_ca, d~ la ne
cessitat que hi ha pels mihtants de lleg1r els lhbres I opus
eles que els mestres ens han deix~t escrits, que tenim 
amb profusió a Catalunya, cada d1a amb maJor quan
titat i en la nostra propia llengua perque puguin ésser més 
ben compressos pels nostres militants, llibres i opuscles de 
Marx, Engels, Lenin, Stalin i de tants al tres camarades que 
poden donar-nos, escrits, les experiencies que ells mateixos 
han viscut a través de tants i tants moviments. 

Pero, cal que de l'educació política deis militants, ultra 
aixó, en tingui cura també el mateix Partit. Actuant en el 
mateix Partit els camarades poden anar-se capacitant, si can
viem una mica quelcom estrany que hi ha dintre el Partit, 
quelcom que hi ha encara entre alguns camarades que es 
dediquen en les reunions de cel.Iula, dels Comites de Radi , 
etcetera a fer "alta" política i només que "alta" política. 
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Són camarades que encara no han compres que bo és cst d' 
l bl . . . u 1ar 

es, gr~ns pr? eme~ s1 e~ yer treure'n deduccions que dc~-
pres s a~aptm a la s1tuac10 concreta que vivim, sensc la qual 
cosa allo Ja perd valor. Per a ltra banda, hi ha d'altres ca
marades que, portats per l 'entusiasme, portats de la seva 
~és g~an bona fe n? volen ni tan sois discuti r , perque el 
d1scutlf ,cr~uen que es perdre temps. Ells entenen que allo 
que cal es f1xar les tasques a realitzar i anar immediatament 
a la seva realització. 

Es nece~sari, cama~ades, comprendre que entre una¡ al
Lra cosa ~1 ha e_l punt ~ust. Que no és just dedicar-se només 
a grans d1scuss10ns, ni tampoc ho és no voler discutir abso
lutament res í només posar-se a treballar. 

Es nec~ssarí _que els primers camarades comprenguin que 
amb la _d1scuss10 sola_ no ~s va enlloc, i que els segons com
prengum que sense discutir alió que es va a realitzar sortira 
sempre mal~ment_. que cal per aplicar una Iínia política, 
sa~er en qu~ co~s1ste1x aquesta línia política; que é:, neces
sar! , pe~ aphcar Justame!1! la política de Front Popular, per 
aphcar Justame~t la poht1~a d 'unitat proletaria -que aquí 
a Catalunya temm planteJada, com plantejada la tenen els 
c_ompanys d_'Espanya- és necessari saber lotes les més pe
tites coses, 1 aquestes s'han d'aprendre discutint a través 
deis esculls que es troben a les fabriques, que es troben al 
camp, ensenyant-nos mútuament els uns als altres les difi
cultats que he°;l trobat i estudiant conjuntament la manéra 
de poder sorteJar aquelles dificultats que se'ns presenten, 
per, t~I d_e poder portar a la realitat 1 'aplicació de la línia 
po~1t1c~ Justa 9ue el ~ostre Partil té i que si només la lin
gues, s1 no anes a aphcar-se no hauria permes el canvi fet 
a Catalunya i el que encara hem d 'operar. 

I cal, camarades, que d'aquesta manera es crei" l'esperit 
analític, l'esperit crític deis militants; cal que els camara
des e~ la direcció deis diferents quadres, en la direcció deis 
Com1tes de Radi, en la direcció deis Comites Comarcals. 
no solament no deturin la discussió, sinó que l'empenyin . 
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d
. .6 no sobre la línia política considerada en ge-

La 1scuss1 , , . d l · · · · 
l · ó obre la línia poht1ca adapta a a cas 1 s1tuac10 

nera ' sm s 11 l ' . 1 · . 
t del lloc on ha d'aplicar aque a m,a po 1t1ca, per-

concre a , d · l ti que aixo és el q_ue ens permetra de po er sorteJar e s escu s 

que es presentm. , . . . 
A més de la guerra d' Independencia Nac~onal q

1
ue ex 1-

. l m.i.~¡m d 'esfor~ del nostre poble, el lhgam d aques-
geix e é1h l R ' bl. C 
ta amb la revolució popular de tota .ª epu, 1c~, a ata-
lunya s'hi viu profundament el mov1ment d alhberament 
nacional de Catalunya com a ~al poble, en t_ant,q~e pob~e 
catala. A les dificultats que a1xó s~l pla~teJa, s ~' ~fege!x 
el fet que a Catalunya tenim el pes d u_na mfluenc,a 1deolo
gica anarco-sindicalista de lla_r~ temps I que e_ns trobem_ amb 
una petita burgesia, classe dmgent del mov11nent nacional 
fins el 19 de julio!, els líders de la qual estan maldant per 
conservar els seus llocs, sobre la base deis atacs i de la críti
ca més incomprensible i inqualificable contra el nostre par
tit. Pero, a més, a Catalunya tenim amb més for~a que arreu 
de la Península el trotsquisme, atiant, amb els seus atacs 
¡ provocacions, tot el que p_ot contra el_nostre ~artit i el Par
tit Comunista d 'Espanya 1 contra la mternac1onal Comu
nista i contra tot alió que podía permetre al nostre poble 
acoblar els seus esfon;os per endegar-los de cara a la gue
rra en contra de l'enemic, el feixisme criminal. Cal vigilar 
el trotsquisme, que avui molts camarades creuen haver li
quidat ja i sobre el qual ahir el camarada Giorla ens crida
va l'atenció perdonar-nos compte que no havia estat enca
ra liquidat aquest problema. Es ciar que no esta liquidat 
el trotsquisme. Avui -en unes altres formes- el trotsquis
me procura anar actuant; el trotsquisme procurara canviar
se en el seu aspecte formal, entrar sota un altre nom als nos
tres Sindicats, a les nostres organitzacions d 'ajut, procura
ra entraron pugui, procurara entrar també dintre del Par
tit, per tal de desviar l'atenció deis militants de la veritable 
línia del nostre Partit, per tal de provocar desunió entre la 
direcció i la base. 
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J cal, companys, que ens posem ~n condicions d 'imped · 
aixó. Cal que_nosaltres trobem la manera de poder-los d;~ 
semmasc~rar 1 ~~ber-lo v~ur~ tal com és al la on el trotsquis
me pugu1 apare1xer. I mes si assoleix filtrar -se dintre ma
teix del nostr~ Partil, que ~ór~ 71 lloc on més perillós ería 
per la causa, Ja no del Part1t umcament, sinó de tot el nos
tre poble. 

I p er aixó, c~marad~s, cal 9u_e les pa raules aquí di tes tot 
sovmt ,. de Partil marx1sta-lenm1sta-stalinista, es converteix 
e_n realH?t, sabent t?ts_ n?saltres imposar-nos dintre del Par
t1t la mes severa d1s~1plm_a . Que si tenim avui camarades 
q_ue_al Fr?~t esta_n ?11lttantzats, que estan dintre de Ja dis
ctplt~a m1htar, a1xo ha ~~ moure 'ns a nosaltres dintre del 
Partlt - encara que ~n c1v1!- a imposar-nos una d isciplina 
sembla~t (com ha d1t Lenm) , a la disciplina militar, peró 
que av~1, ~n ~emps_~e guerra, hem de considerar-nos en vcri 
ta?le d1sc1pltna n:11htar , disciplina militar conscien t, disci
plina _basada prec1sament en el sentit analític ¡ autocrític que 
antenorment hem esmentat , sobre la base que cadas.· h _ · d' · , . cu a 
g1 po~u~ 1scut1r, que cadascú hagi pogut veure la manera 
d 'ass,mtla~ la nostra línia política, peró disciplina que fa · 
que despres de la discussió, a ! 'hora de la posta e . ~

1 
. . . . n 11ract1-

ca, ,m.ngu n_o_ pug u1 eludir de realitzar i portar a la practica 
la lm1a poltt1ca aprovada encara que en la d ' . . h h , . , ISCUS~IO om 

agues pogut mamfestar-s'hi en desacord . 

Totes les facil itats perque es discuteixi pero· un , . , 
bada I d. · · ' cop aca-

a is~u~s10 tots a realitzar, amb tot entusiasme i es-
fo~<;, P,erqu~ es aq_uest~ la b~s~ que el nostre Partit es m~f u' a 1 una 1 pugu1 te~1r _l'agllitat necessaria, jaque, pera 
er els canv1s que s1gum necessa ris - i especialment a 

;,atalunya-. pels m?tius que abans he dit , caldra al Partit 
. avan~ar 1 retrocedtr mol tes vegades , de girar a un cantó 
I a un altre, cercar un puntal o un altre puntal per tal de 
PI oder ferhanar av~n<;ant la nostra línia política'¡ imposar-
a, com em fet fms ara. 
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I cal que es comprengui aixo, no solament en !'escala g _ 
neral, sinó en cadascuna de les localitats o comarques 0e 
s'actu'i. n 

Anant a les Conferencies d 'activistes o comarcals de pre
paració d ' aquesta Conferencia Nacional , nosaltres hem vist 
alguns casos on, segons els companys, al seu poble ningú 
absolutament_ningú,_si:1? ells, és bó . Es natural, pero, que 
no pot planteJar-se a1x1, 1 menys quan en aquells poble ells 
són una minoria. Per aquests companys, la CNT resulta que 
no és més que tots els vells feixistes que s'han pogut salvar · 
que els de l'Esquerra són més feixistes encara que els de 1~ 
CNT; que els de la Unió de Rabassaires són trotsquistes 
i que és impossible, en aquella localitat , d 'anar a discuti; 
amb ningú. 

Pera ells, fora deis deu, catorze o quinze companys que 
estan al nostre Partil, no hi ha ningú més que pugui ésser 
considerat antifeixista . 

I els resultats d ' aquesta incomprensió , d 'aquesta mane
ra de concebre les coses, és que aquests Radis locals, des
prés d ' un any i quan el nostre Partit s'ha multiplicat per 
sis, -set o deu a tot arreu, en aquestes localitats els militants 
s' han reduü en alguns casos i en altres casos no s'han po
gut moure de lloc. 

Si en una localitat hi ha obrers o camperols dintre de la 
CNT o l'Esquerra, encara que els dirigents puguin ésser el 
que diuen els nostres companys que són, cal mirar lama
nera de posar de relleu, de descobrir el caracter d 'elements 
feixistes d ' aquells dirigents i no negar-se a discutir ni voler 
fer res en absolut, i tancar-se dins la closca estreta seva. Cal 
mirar de posar-he de relleu en discussions, d 'una manera 
pública, a fi i ef ecte que la majoria d 'elements d 'aquel! po
ble, que estan mal dirigits o entabanats, puguin anar obrint 
els ulls i puguin veure el que fa el nostre Partit per fer que 
la situació de la població millori i fer-la contribuir a l'es
for~ comú per guanyar la guerra. Es així i no considerant 
que no s'hi pot fer res perque tots són " una colla de feixis-
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Barcelona juliol 1936, l'ho1el Colón incautal peJ Partil Socialis ta níficat de Catalun)a, 
ffoto: lnstltut Municipal d ' Hlstoria) 
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tes", que el nostre Parlit complira el seu deure. 
Cal, camarades, que en totes les reunions que se celebrin 

es faci tot el que calgui per a desvetllar l 'esperit analític, 
obligar a la discussió; hi ha hagut alguna conferencia co
marcal que ha estat convocada amb massa presses, amb ga
nes de donar-la per acabada bon punt s'ha comern;:at, i on 
els companys, anant-hi de tal manera cohibits, no s'han atre
vit ni tant sois a demanar la paraula. Cal que aquests casos 
no es repeteixin. Cal que d'aquesta Conferencia Nacional 
en sorgeixi ben ciar, pera exemple deis companys que ocu
pen llocs de direcció a les Comarcals, que tota altra Confe
rencia comarcal cal cridar-la amb temps, avisant els cama
rades i donant-los el material de discussió perque el puguin 
discutir els Radis locals i aportar així les seves própies idees 
¡ iniciatives; sabent el dia que han d'anar a la Conferencia, 
la qual ha de celebrar-se en el degut temps per tal de discu
tir ¡ posar de relleu els diversos problemes que cada poble 
té ¡ discutir-los ampliament, a la llum de la línia política 
general del nostre Partil. 

I cal que d'aquesta manera els diversos camarades es lli
guin, perque s'hi lligaran més i més, al Partil, i arreu on 
es trobin seran els representants del Partit. Aquesta és una 
.altra qüestió important, i és que si el Partit - s'ha dit man
ta vegada, avui i ahir- que és l'avantguarda de la classe 
obrera, hem de saber que el Partil no és tota la classe obre
ra. Es necessari que els militants del Partit i les Organitza
cions sindicals, Cooperatives, Organitzacions d'ajut, Or
ganitzacions femenines i Jovenívoles, no hi vagin a actuar 
segons la seva opinió propia, a actuar sense consultar amb 
el Partil, sense mantenir un contacte estret amb el Partit, 
perque llavors esdevindria que, essent aquestes, organitza
cions complementaries al servei de la classe obrera, esta 
ríen en contradicció absoluta perque no podran tenir tota 
la unitat necessaria si totes elles no actuen d'acord amb el 
Partit, que és l'avantguarda de la classe obrera i uneix tota 
la classe obrera. Per aixo és el Partit qui ha de donar les 
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,l11,,t11u, u Lquc,,c~ o rganilzacions , directriu . 
, ,,ll\1cm. 1h\ h n1run <l '~s~cr uplicades pels milit;n(ue, natu
d'\llltl lil,lllCI :t 111C(anit:a, "perqué el Partit ho h ds _del Psu 

1 
·1· l a lt'' . qm· i.· , r1t1,11~, 1111 1tunt. recu len aquestes directriu , sinó 

tit, ,,,, ,111t~unrdu <Je la dasse obrera, en el qual ells s del Par
t•~11111 1ut,, i ks porten <lcsprés a les seves Orga .t es_tan Or
tlHl'-'t'~. 1h Sindkats, a les Joventuts a les O ni z~cions de 
t' •mcni1t1.:,. uo com a co~a del Partit s'inó comrgarntzacions 
d~ dn •~1..•nt ..., . d 'aq.uc~tcs organitzac{ons on po~ec~sa d '~lis, 
tnl?i\t I t lllllé! _ n JU l es fer-les acceptar pels alt 'Precisa
qu..,\l,~~ha .t.·s tan\ que ac~um compenetrats ¡ amb ~e~, arnb la 
l ·, .. hr~~tnw, qttt.: marca I per les quals camina el mtat, amb 
~\)\.'iali~ta _Uni ficat de Catalunya , que aplega e~º

st
re Pa~tit 

m1.:., 1.·ons\.'.tcnt de la classe obrera i que per est ~
1
1.seu s1 el • . . . , ar so 1dam 

"\' c.ann,~H , pot p~r a1xo mate1x dirigir amb · u l ent 
,,1 µani11ac1on en le. quals s •acobla la no~t/ esi8 aquelles 

Pl·r una a ltre costal, és tumbé necessari qu ª ~ asse: 
1,.\\tn:trade · in ub titu'tbles dintre deis Co .te' s acabin els 
• h' m1 es fent 

, fü:a in nquell compa ny que en un Com't ' ct' R . que \ • 1 • t e e ad1 
l}ll( n mma ment son et o vuit camarades f · 1 ' en 

l 
, d , ac1 n es cose . 

mo te., vega e~ ense consultar els altres sis · ~• 
'OlllpJn~· que formen el Comite, amb la qu~l ~~:~ 'h 

O 
vun 

llle hag1 pugnes personalistes i sorgeixin discu . • om fa 
11 

· 
1
- • ss1ons entre 

e s _1 no es rea 1tz1, aleshores, la tasca que el Partit h 
realttzar. Es necessari que els companys qu t ª de 

' b T d d · · · e e nen la res ~on a
1 

~ 1tat ~ 1recc10 d 'un Comite de Radi O Comarcal-
,,~n. u, tu~ contmual ment els ~ompanys que tenen junt amb 
t: a a omarca . Cal que Juntament amb ells a ct· 
L~eb~ll que han de realitzar, i cal que no siguin lacno~~~~l 
c1omstes , que tot el treball el realitzin ells A ' · · • -

b 
· • • d • 1xo, 1mplica 

una su est1mac10 els companys al seu costat · · , · • . , 1 a1xo 1mph-
ca que q~an, per un mo t1u o per un altre , aquell cornpan 
de apare1x, per !rn,·er estat . mobilitzat o per altres cause/ 
en aquella locahtat el Partil cau verticalment pe · ' 
hi h . . , d ' rque no 
. a nmgu m~s prou e ucat pera allo que aquell com 
Ja no pot reahtzar . pan y 
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Cal, no solament que els acords es prenguin col.lect1va
ment , sinó que els treballs es facin col.lectivament, que el 
treball s'encarregui a un company i a un alt re , amb plena 
responsabilitat, i exigir després un control sobre que és el 
que han realitzat, com ho han realitzat , i si quelcom no ha 
estat realitzat, per que no ho han realitzat. Cal controlar 
el treball que s 'ha encomanat a cadascú, pero també 
acompanyar-los quan, malgrat la voluntat , un company no 
sap sortir-se del treball que li ha estat encomanat. Si hi ha 
companys amb tota voluntat i bona fé, que per la seva jo
ventut en el Partit, en algun moment no saben realitzar una 
cosa , llavors no és pas cosa de bon dirigent prendre-li i fer
se-la un hom mateix, perque aquell company no té prou es
perit per a realitzar-la, sinó que el bon dirigent ha 
d'acompanyar-lo, i , si cal , ha de fer la feina , pero junta
ment amb aquell, perque aprengui de fer-la, perque d'aques
ta manera sorgeixin quadres nous, que avui necessitem tant 
per a substituir els militants que han d 'anar a incorporar
se als rengles de l 'Exercit Regular , ja que no pot quedar 
el nostre Partít sense tot el nervi necessari. Per cada com
pany que marxi hi ha d'haver els suficients per rellevar-lo 
perque d 'aquesta manera el nostre Partit sigui, no d 'uns 
quants companys que fan les coses a les distintes organit
zacions, sinó un Partil en el qual totes les organitzacions 
es mouen a un temps, i tots els militants en cada organitza
ció s'hi mouen també, com correspon al Partil de la guerra 
i de la revolució, el partit que a Catalunya és el Partit que 
ha de conquistar -diguin el que diguin els catalanistes 
d 'ara, d ' ultima hora, i els que abans ho havien pogut ésser 
i no ho varen saber ésser quan tenien ocasió per a ésser
ho- l'alliberament de Catalunya. (Ovació). 

El nostre Partil és el que sabra conquistar pera Catalun
ya els drets d'autodeterminació amb tota la seva amplitud , 
tots els drets perque Catalunya pugui decidir deis seus des
tins, així, tal com li dona la gana. 

Pero nosaltres, Partit Socialista Unificat, no anem a re-
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mole de la massa. No som seguidistes, s_inó dirigents . No
saltres, avantguarda de _la classe obrera_ 1 p_er tant de tot ~I 
poble, Iluitem perla umtat del proletanat I d_el po?le antt
feixista per conquerir el dret 

1
de Catalunya ~ms, s1 ella ho 

reclamés, poder· separar~se d ~spanya a~solmt plenament 
tota la seva independencia nacional. Pero nosaltres sabem 
també que la base de la seva veritable independencia és el 
de ta unitat amb Espanya i els altres pobles hispanics , no 
solament avui per a abatre el feixisme, sinó també dema, 
d 'acord amb el proletariat i la massa popular d' Es pan ya 
¡ fixant en igualtat de drets i de deures les condicions mú
tues pera poder seguir endavant ~nit~! seg~int l'exemp_l~ 
que a tot el món ha donat , en la quest10 nacional, la Unio 
Sovietica. (Ovació). 
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Com es va fundar el PSU de Catalunya 

Ara fá trenta-cinc anys que, en esclatar la guerra civil, 
es va constituir el Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
fusionant-s'hi quatre partits obrers catalans: Partit Comu
nista de Catalunya (P .C.C.), Unió Socialista de Catalunya 
(U .S.C.), Federació Catalana del Partil Socialista Obrer Es
panyol (PSOE) i Partit Catala Proletari (P.C.P.). "TRE
BALL", al tercer dia de la seva aparició va anunciar la fun
dació del Partit, decidida el 23 de juliol del 1936, i la com
posició del seu primer Comité Executiu (provisional}, for
mat per tres membres designats perla USC: Joan Comore
ra, Pau Cirera i Miquel Serra Pamies; tres pel PCC: Mi
quel Valdes, Felip García (MATAS) i Pere Ardiaca; tres 
per la Federació Catalana del PSOE: Rafael Yidiella, Al
mendros i Víctor Colomer; i dos pel PCP: Artur Cussó i 
Lluis Alvarez. El mateix dia, " TREBALL" es va presen
tar coma organ central del Partit Socialista Unificat de Ca
talunya (adherit a la Internacional Comunista). 

No va ser cap decisió repentina. L'al~ament va precipi
tar, pero no va determinar, la conclusió unitaria d 'un pro
cés que venia de lluny i que es va accelerar a partir deis es
deveniments d'octubre del 1934. Comes sabut, Lerroux va 
anunciar el dia 6 d 'aquell mes la formació del Govern en 
el qual dona participació a la CEDA (Conf ederació Espa
nyola de Dretes Autonomes). Els pobles d'Espanya, i en 
primer lloc la classe obrera, hi van veure (i era efectivament 
així) la preparació d'un atac generalitzat contra les Iliber
tats republicanes, el pont per on anava a passar al poder 
el feixisme, llavors en ascens i amena~ador a Europa. Els 
Partits republicans burgesos havien declarat que no adme
trien la presencia de la CEDA en el govern i que s'hi opo-
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sarien per tots els mitjans. Els part its poiítics obrers havicn 
creat I 'Alianc;a Obrera, amb la participació de I' UGT, la 
CGTU i altres organitzacions sindicals autonomes, pcr a 
oposar-se a l'avanc; feixista. 

Astúries va ser l 'únic indret del país on també la CNT 
formava part de I 'Alianc;a Obrera. A Catalunya, aquelita 
era numericament tan feble com els partits que la compo
nien . Ací, pero, el Govern de la Generalitat comptava amb 
les forces d 'ordre públic, especialment la guardia d 'assalt 
amb una amplia mobilització pagesa a favor de la Llci d~ 
Contractes de Conreus, amb les Milícies de les " Joventut. 
d 'Esquerra, Estat Catala" (l) i també amb el uport de 
I 'Alianc;a Obrera, que el reconeixia com a Govern legít im de 
Catalunya, per a fer front a l 'escomesa fci xista. 

No és el nostre proposit relatar els fets d 'octubre, només 
assenyalar que, mentre a Catalunya, el Govern de la Gene
ralitat va trencar amb el central proclamant I' Estat Catala 
de la República Federal Espanyola, (2) pero es va negar a 
facilitar armes a 1' Alianc;a Obrera i , en sortir l 'exercit al ca
rrer, va claudicar de la nit al matí sense entaular cap bata
lla (3); a Ast~rie~, _l ' ~lianc;a Obrera. va declarar la vaga ge
neral revoluc1onana I va ser conseqúent , emprenent 1 'o f en
siva de primer i sucumbint davant la forc;a després de mé~ 
de quinze dies de resistencia. 

( 1 ). E.n. r~ali1a1. Dencas, Con.,eller de Govcrnació de la Gcncralitat va (rear 
lec; M1.lic1es, no pas pcr a llu11ar cont ra el fe1xic;mc, ,inó en vis te\ a 1111 te
mu!. a,xecament. de la ~?'1T contra le, provocacions ¡ la per,;ecució Je que 

d
el d,1 Conseller I la pol1c1a de la Gcncralitat feicn objectc c1.., rnil itant'- m ;._ 

e,taca1s de l'organització confedera! ~ 
(2). L :".1-l~anr;a ?b.rer~ exi~ia la procl¡mació de la República Catalana . 
(3). L urnca re\1s1enc1a ,enosa amb que va topar l'exércit va '>Cr de pri
~~~-davant el local de! ~ADCI. a la Rambla de Santa Mónica, 0 11 C'> \éH1 

El d~~1,se~~m,bro.,m af1liat<; al Centre, la rnaJona també membrec; del PCP. 
. 

1
g . d aque~t partil, Jaume Compte. \'a morir en el combat Dc,-

r rc:-. , iavent daud1ca1 Ja la G ¡· · . ¡¡ · 
1 

enera na!, grup<; de 1' Alian•·a Obrera van 
rcw ir e, arme, aband) ti 1 . . • .. • bat, a la Dia l . 1 e na e:-. per ce; m1l1c1e-; de Denca'i J van lliurar com-
nombre tic f;~~t I a" aforec; de Barcelona, amb algunc; mortc; i uncen 
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Encara que va ser derrotada, l'acció revolucionaria del 
proletariat asturia esdevingué el punt de mira de les forces 
proletaries i antifeixistes del país, l 'exemple que els va in
jectar noves energies per a continuar la lluita. El salut: 
"UH_P" (Unión Hermanos Proletarios), alc;ant el puny al 
mate1x temps, es va estendre a tot el país en honor deis com
batents asturians. En canvi, a Catalunya es va veure , més 
palesament donat el contrast, que la burgesia ja no era ca
pac; de dirigir el poble d 'una manera conseqüent i que no
més el proletariat el pot dotar d 'una direcció autenticament 
revolucionaria. I a despit de la repressió en la clandestini
tat , la vida política es va intensificar i els militants deis di
versos partits obrers van sentir més que mai la necessitat 
de posar fi a llur dispersió i d 'unificar-se en un potent par
tit del proletariat . 

Les direccions deis partits obrers van anar restablint llurs 
contactes i, un cop venc;udes moltes resistencies, ja avan
c;at el 1935, van comen~ar les reunions i la discussió en vis
tes a la ~~ificació en un sol partil. Hi van prendre part: la 
Federac10 Catalana del PSOE, el Partit Catala Proletari 
la Unió Socialista de Catalunya (4), el Partit Comunista d~ 
Catalunya, el Bloc Obrer i Campero! i l'Esquerra Comu
nista (trotsquistes). De seguida es va posar en relleu una dis
crep~ncia de fon~ entre els dos darrers i els al tres quatre 
part1ts. El BOC 1 l'EC pretenien que el Partit Socialista 
Obrer ~spanyol i el Partit Comunista d'Espanya havien fra
cassat 1 ~u~, per conseqüent, calia crear un nou partil obrer, 
no pas hm1tat a Catalunya, sinó disposat a substituir a tota 
Espanya els dos partits que dona ven coma acabats. Els al
i res q~atr~ ~~t~nie~ que aix~ no seria unificar, sinó provo
car mes d1v1s10; allo que caha era unificar-se a Catalunya 
establir relacions fraternais amb el PSOE i el PCE i con: 
tribuir eventualment amb el propi exemple a llur u~ifica-

(4) . La USC, que col.labora\'a amb E~querra Republicana i /\c(tó Cata
lai~a e? el Govern de la Generalitat no va figurar en l'Aliarn;a Obrera. De'i
pres d actubre es va pronunciar pe! partil proletari únic i \ a c;er conscqt.iem . 
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ció. Aquesta discrepancia no es va poder superar i el tren
cament esdevingué inevitable. El BOC i l 'EC es van retirar 
¡ van córrer a fusionar-se creant el POUM (Partit Obrer 
d'Unificació Marxista). Tanmateix el resultat no va serpas 
l'acreixement de llurs rengles , ans la decepció de bon nom
bre d'antics militants i dirigents del BOC, els quals, en dos 
grups, es van negar a militar en el POL!M i van ingressar, 
uns a la Federació Catalana del PSOE I els altres al PCC. 

Creació del Comite d'Enlla.; 

El PCC, l'USC, la FO del PSOE i el PCP van conti
nuar, dones, les conversacions, havent marcat ja llur pri
mer acord en una qüestió tan important com les relacions 
del nou partit obrer catala amb el PSOE i el PCE. Tots qua
tre convingueren raonadament que la unificació compor
tava una serie de problemes polítics, ideológics i organics, 
que no es podien resoldre de cop i volta amb una decisió 
per dalt. Calia un període de relació i compenetració deis 
militants deis queatre partits, d'acció conjunta. El primer 
pas fou la creació d'un Comite d 'Enlla~, compost per dos 
representants de cada partil (5), en el qual havien de ser discu
tides totes les qüestions importants i eventualment, no pas 
obligatóriament, es prendrien decisions comunes . Tan aviat 
comes va comunicar per via interna aquesta primera deci
sió, els comités locals i comarcals, per propia iniciativa i 
sense esperar més indicacions, es van posar amb estusias
me (també amb algunes resistencies anlades) a estructurar 
els respectius Comites d'Enlla~. Cal dir que, a partir 
d'aquest moment, totes les qüestions polítiques es van dis
cutir conjuntament i en totes es va arribar a decisions co
munes. Es va analitzar la situació i es va adoptar de comú 

(5). Citem entre el_s ~és d~stacats: Victor Colomer, Victoria Sala, Miquel 
Ferrer, Angel Est1v11l, Lhbert, Estartús i Manuel Rodriguez Sales. 
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acord una línia general d'acció política . Es va unificar l'ajut 
als presos i perseguits i llurs famílies en el Socors Roig a 
Catalunya. Es va comunicar la creació del Comité d'En
lla~, al PSOE i al PCE i se'ls va demarrar d'establir una 
relació polí~ica fraternal i permanent, que va ser acceptada 
(6). Un fet 1mportant, que denotava la reorientació políti
ca de la pagesía catalana, va ser l 'acostament immediat de 
la Unió de Rabassaires i la col.laboració que la seva direcció 
va establir amb el Comité d'Enlla9. I d'altra banda, aquest 
va acordar de fer tot el necessari per aconseguir les millors 
relacions posibles amb la Regional Catalana de la CNT. (8) 

Es clar que tot aixó va requerir temps i que la vida no 
s'havia pas deturat. De primer, la lluita va ser defensiva amb 
una gran proliferació de premsa clandestina. L'ajut econó
mic, polític i jurídic als presos, les protestes pel segrest de 
la Generalitat i, a tot el país, la defensa deis combatents 
c3:sturi8:ns, ambla creació per destacades personalitats polí
t1ques 1 culturals deis Comites pro Infancia Obrera d 'Astu
ries i contra la pena de mort, tot plegat va anar esmussant 
el tall de la repressió i reconquerint una legalitat d 'antuvi 
precaria, pero que a poc a poc es va consolidar i ampliar. 

(6). El Partit Comunista d'Espanya es va oferir al Comite d'Enlla¡; sense 
cap mena ~e rese~va. La direcció del PSOE va rebre la delegació, diguem, 
amb reacc1ons d1verses. En general, la seva actitud va ser reticent peró 
la relació va ser oficialment acceptada. ' 
(?): Aquesta col.la?oració ~s va anar refor¡;ant i, ja esclatada la guerra 
c1~1l, molts rabassaires van mgressar en el Partit. Josep Torrents, rabas
saire, va ser nomenat membre del Comite Central i del Comite Executiu 
per la Conferencia Nacional. Els dos diputats de la Unió de Rabassaires 
van formar part de la minoría parlamentaria del PSUC. . 
(8). El 6 d'octubr~ .del 1934, la Regional de la CNT, no solament no va 
v~ler_prendre pos1c16 ~ontra la formació del govern Lerroux, amb parti
c1pac1~ de la CEDA, smó que el dia 7, al mati, invitada pel general Batet 
v~ enviar un representant als estudis de radio, incautats per l'exercit, ~ 
dir als treballadors catalans que no continuessin la vaga (declarada en to
ta Esp~nya) perque es tracta~a d'una qüestió política que, per ser políti
ca, no mteressava al proletanat. Amb tot, els fets posteriors van demos
trar la justesa de la decisió del Comite d'Enlla¡;. 
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A primers de juny del 1935, el P<?E ~a sortir el primer 
a la palestra pública amb una confe.renc1a del ~eu Secretari 
General al cinema Europa de Madrid. Pepe Diaz va admc
tre la responsabilitat del PCE en els ~ets d 'Astúries i en va 
analitzar l'abast polític. Va caractentzar el govern com a 
filo-feixista i precisa que la situació polític~ podia ser can
viada. Calia la unitat de la classe obrera aliada amb la pa
gesia i la formació d'un ampli Bloc Popular antifeixiste que 
aplegués totes les forces democra.t~q~es en la lluit_a per l' Am
nistía General i la Reforma Agraria, per les lhbertats na
cionals de Catalunya, Euzkadi i Galicia, pel millorament 
de les condicions de vida del poble i pel restabliment de to
tes les llibertats polítiques i sindicals. 

A partir d'aquesta conferencia, els partit~ o_brers i bur 
guesos democratics van comen~ar a actuar pubhcament. Va 
iniciar-se el tombant que més endavant va obligar el Presi
dent de la República a encarregar a Portabella Valladares 
la formació d'un govern de centre, posant a la seva dispo
sició el decret de disolució de les Corts i de convocatoria 
de noves eleccions. 

A finals del 1935, el Comite d'Enlla~ va celebar el pri
mer acte public a Catalunya, al Price de Barcelona ple de 
gom a gom. L 'acció política que es va proposar a la classe 
obrera i al poble catalans coincidia plenament amb els plan
tejaments de Pepe Díaz en la més amunt citada conferencia. 

En aquest període les Joventuts Comunistes i Socialistes 
van comen9ar a actuar conjuntament a tot Espanya. La 
CGTU (Confederació General del Trel:,all Unitaria, dirigi
da majoritariament per comunistes) va decidir d 'autodis
soldre's, aconsellant 1 'ingrés de tots els sindicats que la in
tegraven en la UGT. Aquesta decisió i la unitat ja existent 
deis quatre partits obrers van determinar, a Catalunya, que 
els sindicats de l'UGSO (Unió General de Sindicats Obrers , 
creada per militants de la Unió Socialista de Catalunya) tor
nessin a l'UGT i que diversos grups d'unitat sindical hi in
gressessin en bloc. L ' UGT adquirí una autoritat i una 
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for9a d'atracció que mai no havia-üngut abans a Catalun
ya. El Sindicat Autonom de Periodistes, la Federació Obrera 
de Sindicats de la Industria Gastronomica (FOSIG), el Cen
tre Autonomista de Dependents del Comer9 i de la Indus
tria (CADCI), hi van anar ingressant abans d'esclatar la gue
rra civil i la Federació Local de Sindicats de Sabadell (que 
s'havia separat de la CNT en 1933) immediatament després. 

Triomf del Front Popular 

L'acció mancomunada deis quatre partits obrers va con
tribuir decisivament a la creació del Comite de Front Po
pular de Catalunya, amb Esquerra Republicana, Acció Ca
talana, Izquierda Republicana (Partit d' Azaña) i alguna al
tra organització política. Si bé no es va aconseguir que 
aquest Comite es proposés gaire més que la campanya elec
toral, la seva continu'inat posterior va afavorir la promo
ció d'un clima d'entesa general i de més predisposició a ac
tuar junts contra el feixisme. Quant a la CNT, el Comité 
d'Enlla¡;, tot i no aconseguir cap concreció unitaria, va in
fluir perque la premsa atenués a poc a poc la campanya abs
tencionista que va encetar en ser convocades les eleccions 
a acabés insistint en la necessitat del' Amnistia General, que 
era el primer punt del programa del Front Popular i que 
només amb el seu triomf electoral es podía assolir. 

El triomf del Front Popular, el 16 de febrer del 1936, va 
significar en primer lloc l' Amnistía General. Desenes de mi
lers de presos i perseguits van tornar a llurs cases . El Presi
dent, Lluís Companys, i els Consellers de la Generalitat, 
rebuts amb una grandiosa, impressionant manif estació pel 
poble barceloní, tornaren directament de la presó al g<Wern 
de Catalunya, amb la sola excepció de Dencas que havia 
fugit i s'havia refugiat a Roma. La Llei de Contractes de 
Conreus va entrar en vigencia. Les llibertats polítiques i sin
dicals van ser restablertes amb més plenitut que abans. Els 
quatre partits obrers catalans van obtenir set diputats i dos 
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la Unió de Rabassaires . (9) 
Dos mesos més tard, per ! 'abril, les relacions establertes 

a tot el país per les Joventuts Socialistes i Comunistes van 
culminar en llur unificació i es van constituir les Joventuts 
Socialistes Unificades amb el camarada Santiago Carrillo 
coma Secretari General. A Catalunya, la unificació va in
tegrar a més els joves de la Unió Socialista i del Partit Ca
tala Proletari aixi com un bon esto! de joves procedents 
d'Estat Catala. 

La unifació de les joventuts i llur activitat va estimular 
més el corrent unitari i va esvair les resistencies que encara 
oposaven alguns vells militants dels partits. 

El Comite d'Enlla~ va emprendre més decididament una 
serie de mesures conduents a la fusió. Es va celebrar assem
blees locals, comarcals i nacionals (10) de cada Partit, a les 
quals eren invitats a assistir els representants deis altres tres. 
En totes elles es va palesar la voluntat unanime, o gairebé 
unanime, d'unificar-se, de basar el nou Partit en el 
marxisme-leninisme i d'adherir a la Internacional Comu
nista (11). Simultaniament, els setmanaris OCTUBRE, or
gan del PCC, i JUSTICIA SOCIAL, organ de la use (els 

(9). Van ser elegits: Joan Comorera, Pelai Sala, Comas i Felip Barjau , 
perla USC; Pere Aznar, pel PCP; Miquel Valdes, pel PCC; i Amós Ruiz 
Lecina pel PSOE (el qual no va voler militar en el PSUC i es va inscriure 
en la minoría parlamentaria del PSOE); Josep Calvet i Pau Padró, per 
la Unió de Rabassaires. També va ser elegit Joaquim Maurin del POUM. 
(10). En el moment de la unificació, la FC del PSOE era l'únic deis qua
tre partits que no havia celebrat l'assemblea nacional, que, convocada per 
al dia 20 de julio!, es va haver de suspendre. · 
(11). Efectivament, des d'abans deis esdeveniments d'octubre del 1934, 
la política desplegada pel Partil Comunista d 'Espanya després del IV Con
grés, sota la direccíó de Pepe Díaz i Dolores lbarruri (Pasionaria), li va 
valer un fort augment del nombre de militants i una considerable cxtensió 
de la seva influencia política. A Catalunya, els militants deis quatre par
tits el miraven coma exemple del que havia de ser el Partil Obrer Unifi
cat. D'altra banda el prestigi de la URSS i l'autoritat de la Internacional 
Comunista creixien visiblement als ulls deis obrers catalans. El VII Con
grés de la IC, celebrat a mitjans deis 1935 i ! 'informe que hi va presentar 
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altres dos partits no en tenien), es van convertir en un, que 
duia els dos títols encreuats, i passá a ser organ del Comite 
d'Enlla<;. 

Així mateix es va decidir de preparar el Congrés d 'Uni
ficació per a finals d 'agost. (12) A partir del dia 1 d 'aquest 
mes havia d'apareixer un diari, "TREBALL", coma tri
buna de discussió i com a orientador polític i ideo\ogic del 
Congrés, i després, com a organ del nou Partit. També es 
va nomenar una delegació, composta de representants dels 
quatre partits, que havia de sortir cap a Moscú el dia 26 
de juliol , per tal de convenir amb la Internacional Comu
nista l'adhesió del Partit unificat. 

Mentrestant els esdeveniments polítics es precipitaven, La 
reacció conspirava i provocava obertament. Calgué dedi
car tots els esfon;:os a mobilitzar l 'opinió i les masses da
vant l 'amenar;a creixent. 

L 'al~ament militar va topar arreu amb la republica glo
bal de les masses obreres i populars. A Catalunya, el Go
vern de la Generalitat, comptant amb !'experiencia d'octu
bre del 1934, es va enfrontar amb els sublevats i va facili
tar armes a les forces obreres. La CNT hi va participar ple
namenl. Als dos dies la sublevació militar va ser aniquilada 
a Catalunya i en la més gran part d'Espanya. 

Llavors, mentre les columnes de milicians marxaven en 
persecució de 1 'enemic, es va presentar un conjunt de pro
blemes nous que van obligar a prendre una resolució 
immediata. 

En una rapida reunió, el Comite d'Enllar;, va concloure 
que calia nomenar un Comite Executiu provisional i donar 
per feta la unificació deis quatre partits en un Partit únic, 
marxista-leninista i adherit a la Internacional Comunista 
Dimitrov, l 'heroi del procés de Leipzig, propugnant arreu els Fronts Po
pulars Antifeixistes, feren irreversible la voluntat deis rni litants que el Partil 
Unificat s'adherís a la 111 Internacional. 
( 12). El Congrés d'unificació havia de reunir els delegats nomenats per 
les diverses organitzacions de base de cada Partil , segons llur nombre de 
militants i tots amb igualtat de drets. 
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a lrnvés dd Portit omunistn d'Espu_n_yu. L:'ant cccdcnt di! 
lu unifil:adó de l~s jovc•~ ~~•ts, va ~uc1htar I ncord sohrc d 
l Oll1 Pnrtil Sodnlistu Umhcat de. ata_lunyu , qw.: vu ser pro
~osa~ pcr Rnfocl Vidiella. Les d1rccc1?11s deis qu[~trc pur-
tits von flprovur les pro poste~ del_ , º'!lit~ d '. En;ln<; ª. ~un de
signar cls componc11ts del C omite Exccut I u I rov1s1onal. 

A finols cl 'abril del l 9J7, en plena guerra es vn cclcbrur 
la onf crcncia Nucionnl on, al co~tat deis dclcga!s procc
dents deis quatre portits fundad_ors I d'altres organ1t zadons 
antifeixistes, figuravcn també I for~u nombrosos cls mili-
1ants novells, obrcrs, pagesos i intcl.le1.:tuals, ingrcssats en 
llur llocs de trcball o en les uni tat s tle com butent s. Deis sis 
mil militnnts que reunien els quatrc portits fundnclors en 
el moment d'esclatar la guerra civil, el Partit Socialista Uni
ficat de Cat.alunya haviu possut a 60.000 en el moment de 
celebrar-se la Conferencia Nacional . Aquesta va aprovar 
una declarució programa! ica i va rcdnctar uns estatuts. Va 
nomenar un Comile Central, en el qual figuraren P~pe l)faz 
¡ Dolores Ibarruri en atenció a les rclacions cstretcs i fra
ternals amb el Partit Comunista d'Espanya, i el Comité Cen
tral va elegir el Comite Executiu de ple dret, confirmant a 
Joan Comorera, com a Secrctari General. 

Malgrat la derrota, la repressió violenta i l'exili que han 
determinat canvis d'actitud i abandonaments adhuc d 'alguns 
deis fundadors, el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
es manté fidel als principis proclamats en fundar-se, atén 
els canvis profunds, favorables al socialisme, que s'han pro
du'it i s'estan produint al món, i continua la lluita consc
qüent per la democracia i el socialismc a Catalunya i a tot 
Espanya. El Partil Socialista Unificat de Catalunya és la 
gran esperan~a de la classe obrera i del poble catalans. 
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El PSU avantguarda marxista-leninista 
de la classe obrera i del poble catalans. 

Com es diu a In Dcclarnció del Comitc Ex~cutiu amb 
moti u del XXV anivcrsari del P .S. U .. " la necess1tat del mo
vimcnt obrcr i revolucionari de Catalunya de comptar am_b 
una poderosa avantguarda marxista-leninista es va mani
festar amb caracter dramatic el 6 d'octubre del 1934, quan, 
mcntrc els dirigents anarquistes es pronu~ci_aven contra u~a 
acció capital en defensa de la democracia I de les _co~1qu1s
tes obtingudcs per la classc obrera durant la Republica, la 
coalició deis partits republicans que integrava el Govern de 
la Generalitat va capitular sense lluita i va deixar sense direc
dó les masses populars, que s'havien preparat a fer front 
a la reacció . 

La necessitat d 'un Part il obrcr autenticament rev0lucio
nari ja havia estat percebuda pel proletariat cata la des que , 
en 1917 la Revol u ció Socialista rusa des ve tila l' i nteres deis ' . . treballadors de tot Espanya per les teones marx1stes-
leninistes triomfants . Ho demostraren els delegats al Con
grés de la CNT, celebrat l'any 1919 al Teatre de la Come
dia de Madrid , en acordar amb gran entusiasme l'adhesió 
a la Internacional Comunista. 

Tanmateix, l'oposició violenta dels grups anarquistes al 
compliment d 'aquell acord i les condicions en que es de
senrotllava llavors el moviment obrer catala van impedir 
que la fundació del Partil Comunista d'Espanya l'any 1920 
tingués un ample ressó a Catalunya . La confusió ideológi
ca persistent sota la dictadura de Primo de Rivera feu que 
es disperssesin els esfor~os deis treballadors que , desengan
yats de l'anarquisme, volien crear un partil obrer revolu
cionari . Uns es van orientar vers el Partil Comunista, al
tres vers el Partil Socialista i la Unió Socialista i altres ad-
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h ers Estat Catala del qual els més conscients es van 
uc v , . c I ' P I . 

r en 1932 per a crear el Part1t ata a ro etan . separa , . · b · 
E oclamar-se la Repubhca, empero, es va_ o nr un pe-

n pr · · d 11 · · , de en que una intensa act1v1tat e masses 1 ur propia 
no l . . l . d ' experiencia va coincidir amb a pres~nc1a_ en e pa1s . ~n 
Partit en ascens que divulgava les reahtz~c1ons del soc1al_1s
me a la Unió Sovietica, que populantzava les teones 
marxistes-leninistes i les aplicava correctament a les condi-
cions concretes de la situació espa~y~la. .. 

Una de les accions que van contnbmr granment a acre1- • 
xer la influencia del Partil Comunista d 'Es pan ya a Cata
lunya es va produir no gaire a~ans d 'octubre del 1934. So
ta la pressió deis partits obrers 1 del~ pagesía, el Parl_ament 
de la Generalitat havia votat la Lle1 de Contractes 1 Con
reus, la qual rebaixava els preus deis arrendam~nts i ! en de
terminades condicions, otorgava als rabassa1res 1 altres 
arrendataris el dret d 'adquirir la terra pagant-la al comp
tat o a terminis d 'un maxim de 15 annualitats. 

Aquest petit avantatge concedit als pagesos va ésser prou 
pera exasperar els terratinents . Aquests i ~Is gra? capita
listes de la Lliga, molts deis quals són tambe terratments, es 
van dre~ar contra la Llei i organitzaren una manifestació 
a Madrid pera demanar al Govern central reaccionari que 
anul.lés la Llei del Parlame·nt catala. Malgrat la pressió i 
l'exigencia deis obrers i pagesos catalans, el Govern de la 
Generalitat no solament no va fer res per a impedir que els 
terratinents sortissin en manif estació des de Catalunya en 
autocars especials, ans va mobilitzar la for~a pública con
tra el obrers i pagesos amb el pretext de " defensa de la lli
bertat de circulació" . 

Pero el dia de la manifestació, el 9 de setembre, els tre
balladors madrilenys van declarar la vaga general ambla con
signa del Partil Comunista: 

"Ni pa ni sal als terratinents reaccionaris, enemics de la 
llibertat del poble catala'' . 

La vaga, organitzada pel Partit Comunista d'Espanya en 
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col.laboració amb els socialistes d 'esquerra i sobretot am b 
les joventuts socialistes i comunistes ja orientades vers llurs 
unificació, fou unanim . Tancaren fabriques i oficines , els 
cafés i hotels es quedaren sense servei i no funcionaren ni 
el transport urba ni els espectacles públics. Aquesta gran 
manifestació de solidaritat proletaria i de comprensió del 
problema nacional va penetrar profundament en el cor i en 
la consciencia de les masses treballadores de Catalunya. 

Aquest fet , dintre del quadre general d 'aquell període, 
va adquirir més importancia encara amb motiu deis esde
veniments d 'octubre del 1934. L 'actitud capituladora deis 
dirigents anarquistes i del Govern de la Generalitat va con
trastar fortament amb l 'heroica resistencia de 1 'Alian~a 
Obrera d 'Astúries, en la qual el poble ca tala va veure jus
tament la plasmació de la política de lluita i d 'unitat d 'ac
ció que venia defensant el Partil Comunista d'Espanya . El 
salur asturia " UHP" (Unión Hermanos Proletarios) es va 
generalitzar entre els treballadors catalans i la influencia di
recta del Partil Comunista d'Espanya sobre aquest va és
ser molt superior a la que exercia i podía enquadrar la seva 
organització catalana, el Partit Comunista de Catalunya. 

Llavors va sorgir entre els obrers catalans un profund co
rrent que exigía la fusió deis diversos partits obrers exis
tents a Catalunya en un Partil potent, capa~ d'aplicar la 
mateixa política que defensa va el Partit Comunista d' Es
panya. La creació del Comite d'Enllac que va unir l'acció 
del Partit Comunista de Catalunya, de la Federació Cata
lana del PSOE, de la Unió Socialista de Catalunya i del Par
tit Catala Proletari va promoure un gran entusiasme tam
bé en la pagesia, els més destacats militants de la qual van 
comencar a col .laborar amb el Comite d 'Enllac. 

Sota la repressió , pero ja en marxa vers la victoria del 
Front Popular del 16 de febrer del 1936, El Comite d'En
llac deis quatre partits va aplicar essencialment la política 
del Partit Comunista d'Espanya i, amb l 'ajut i els consells 
fraternals d 'aquestes van crear les condicions per a la uni-
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. , . la fundació del Partil Socialista Unificat de 
ficac10 t per ª1 23 d J·uliol del 1936 com a partil marx.ista-
Catalunya, e e . ' bl t I dhe ·1 . . d l 1 sse obrera 1 del po e ca a ans, a n a 
lemmsta e a e ª , l p · C · t . 1 Comunista a traves de arut omums a. 
la Internac1ona · f"d l 1 · 

El Partil Socialista Unificat de Cataluny~, l e as pn~-
• • >. fundar intimament umt amb el Part1t 

c1p1s amb que es va '. · · ¡ 11 · l' . d'E panya const1tue1x avu1, en a mta per en-
Comumsta s . • · l d · · 

d l dl·ctadura feixista 1 per a emocrac1a, 
derrocament e ª d l bl t 1 • . , f'd l. la me's segura esperan~a e po e ca a a. el guia mes 1 e 1 
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Recuperem la historia del Partit 

AVANT s'ha donat cita amb els nostres lectors d'aquesl 
número 100 precisament un 19 de juliol. Es un dia de resso
nancies d 'unitat de tot el poble contra la sublevació f eixis
ta. I d'aven9 del proletariat catala en la presa de conscien
cia de classe. 

A VANT publica dos textos importants: el DocumenL 
Fundacional i la Declaració del Comite d 'Enlla~ dels Par
tits Marxistes. Amb ells es convocava de fet el Congrés de 
Fusió de quatre partits per als dies 26-30 d 'agost del 1936. 

Prou és sabut , la insurrecció feixista i la necesitat de fer
li front van obligar a prescindir del Congrés. El Partit So
cialista Unificat de Catalunya va quedar constitui't a partir 
del 23 de julio! mitjan~ant d'un Comite Executiu 
Provisional. 

Els dos textos són eloquents . Mostren la visió dels esde
veniments, quan aquests es produ'ien. L'experiencia de ca
da día va fer que els militants dels quatre partits coincidís
sin a veure en l'URSS la plasmació deis ideals d'allibera
ment social i nacional. I a veure en la Internacional Comu
nista i en el marxisme-leninisme !'autentica manera de fer 
revolucionaria. Conseqüentment, els textos condemnen el 
reformisme i l'aventurisme, propis de Is social-democracia 
el primer i de l'anarquisme el segon que llavors predomi
nava al moviment sindical a Catalunya. I es pronuncien 
resoludament per l'enderrocament del poder de la burgesia 
i per l 'establiment de la dictadura del proletariat. 

La concepció correcta, tactica i estrategica de la lluita re
volucionaria i d 'una adequada política d 'aliats va determi
nar un rapid creixement de la influencia del Partit. Els seus 
plantejaments eren acollits amb entusiasme per les masses 
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treballadores i populars mobilitzades amb les armes a la ma 
contra el feixisme. La primera Conferencia Nacional del nou 
partit que en constituir-se arribava tot just als 5.000 mili
tants 'constatava un any després, pel julio! del 1937, que 
els militants passaven de 60.000, organitzats al front i en 685 
municipis de Catalunya en 1.266 cel.lules. A part d ' aixo es 
va constatar la importancia que havia assolit la Joventut 
Socialista Unificada de Catalunya. D'altra banda, la Unió 
General de Treballadors, que en comen~ar la guerra tenia 
uns 50.000 militants , en sumava 594.000 en el Congrés de 
novembre de 1937, ambla qual cosa superava per primera 
vegada a Catalunya el nombre d'afiliats de la CNT. 

Quand el Partit ha tornat a la legalitat en 1977 dúia amb 
ell tot un historial de lluita i de sacrifici, de clandestinitat, 
de presó i d'exili, que per de prompte ha deixat llavor. 

Aquest historial ha estat renunciat i amagat per elements 
interessats a donar pas a actitud revisionistes, per a apar
tar el partit del marxisme-leninisme i per a passar a posi
cions social-democrates de col.laboració amb la burgesia. 

Contra aixo es va aixecar el V Congrés del Partit Socia
lista Unificat de Catalunya i el VI Congrés del PCC. Con
tra aixo es va aixecar el Congrés d ' Unificació dels comu
nistes de tot Espanya al qual es va constituir el PC (E). 

A V ANT, organ central del Partit deis Comunistes de Ca
talunya, es proposa de fer que sigui ben conegut !'historial 
deis comunistes de Catalunya i de tot Espanya. Es així com 
s 'ajudara a fer que la seva llavor germini. 
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Declaració del Comite d'Enlla~ 
deis Partits marxistes 

El Partit Únic del Proletariat lliura als treballadors el seu 
programa del construcció d 'una Catalunya socialista. 

El PU del P. de Catalunya, per a la lliure discussió i apro
vació al Congrés de fusió, raona l'abast huma, social, eco
nomic, polític, cultural, étic, del seu programa i, conscient 
de la propia fon;a, proclama la seva voluntat de realitzar
lo íntegrament. 

Per a la realització total del programa, el PU del P . pro
pugna l 'enderrocament de la burgesia i l 'establimen t de la 
Dictadura del Proletariat. 

Sense aquesta premissa previa, el PU del P. no podría 
resoldre tots els punts del seu programa, car li ho impedi
rien les dificultats i imperfeccions inevitables quan un tot 
organic, harmónic, perd !'estructura i s'esmicola, i la seva 
transcendencia histórica seria redui'da a la mínima expressió. 

Per tant PU del P. ha de proposar-se coma objectiu per
manent de la seva acció i del treball deis seus militants, l'es
tabliment, de manera transitoria, de la Dictadura del 
Proletaria t. 

La tactica a emprar en la lluita pera la conquista del Po
der ha d'ésser una conseqüencia de l'experiencia propia i 
aliena, del valor real de la propia organització, de les ca
racterístiques del país on s 'actua, de les circumstancies po
li tiques, socials i económiques interiors i exteriors i de la 
personalitat jurídica de Catalunya. 

La suma d'aquest factors, considerada objectivament, de
terminara la tactica a emprar pel PU del P. en el curs de 
les lluites per tal de conduir la classe obrera a la presa del 
Poder. 

D'acord amb !'experiencia viscuda, especialment després 
91 

-



de la post-guerra, el Pu el P. rebutja la tactica sistema' 11· · 1 l ' . d f ca reformista, car a po 1t1ca e re ormes, en tant que refor-
mes, només pot m1llorar passatgerament la vida actual d 1 
proletariat, sense destruir els ressorts fonamentals del pe_ 
der i de !'estructura capitalistes. 

0 

El Pu del P . rebutja també la tactica sistematicament in
surreccional , putxista, i la condemna com a concepció in
fa_ntil del revo_lucionarisme proletari, que en el fons enfor
t~1x la burg~s~a despenent l~~ forces del proletariat orga
mtzat o sac~1~1can~ la _selecc10 deis se_us m1Iitants i perllon
gant el domm1 cap1tahsta en proporc1onar-li derrotes cons
tants del proletariat. 

El Pu del P. considera consignes i principis contrarevo
lucionaris els del reformisme, quan creu possible ta cons
trucció progressiva i pacífica del socialisme a ! 'interior de 
l 'estructura capitalista i de l 'aventurerisme insurrecionalista 
quan afirma que a major miseria del proletariat, majors pos~ 
sibilitats d 'acció revolucionaria. 

El Pu del P . denuncia la demagogia com un deis pitjors 
perills del proletariat. Són demagogs, en la lluita de clas
ses, els que anuncien actes que no poden realitzar. 

El PU del P. no ha de prometre allo que no pugui fer 
i s'imposa el deure de no enganyar la classe treballadora. 
Bo i mantenint en tot moment la seva independencia en
front de la burgesia, ha de parlar sempre als treballadors 
el llenguatge de la lleialtat i de 1 'honestitat. Ha d 'ésser el 
que la propia for~a li permeti ésser. 

La propia for9éi s'amic;ta pel nombre de militants i d'or
ganitzacions, per l'esperit combatiu deis militants, per la 
quantitat i dinamisme de les seves joventuts, perla influen
cisa efectiva en el moviment sindical, en les entitats mutuals, 
de cultura i d'esbarjo obreres i en el domini de l'economia 
proletaria, la cooperació, així com perla influencia del Par
til en les amplies masses treballadores i la seva capacitat 
pera mobilitzar-les. 

El PU del P., per tant, ha de penetrar al camp per mitja 
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de t 'organització economica-col .lectiva deis productors i 
assegurar-se l 'adhesió de la gran massa pagesa amb la de
mostració clara de la superioritat de l 'economia socialista. 
J ha d'aprofitar les inevitables contradiccions deis partits 
petit-burgesos en el poder, la seva pregona impotencia per 
a satis fer les necessitats elementals deis treballadors., la se
va oposició doctrinaria a l 'emancipació integral del prole
tariat pera apartar-lo deis seus rengles i portar-lo a l movi
ment socialista. 

El Pu del P . reconeix que és la Internacional Comunista 
l'única Internacional que interpreta justament les ansíes del 
Proletaria t mundial. Adaptara la seva tactica a la situació 
política i económica de Catalunya, d'Espanya i del movi
ment revolucionari internacional. 

Els perills de guerra en aquest període final del capitalis
me, són constants per la brutalitat del f eixisme provocador 
i per les contradiccions inguaribles del regim. A la guerra 
imperialista, el PU del P., solidari del proletariat interna
cional, ha d'oposar-hi la revolució social. Contra la guerra 
capitalista ha de defensar la guerra civil que anorre"l la bur
gesía i establin t el Poder deis obrers i pagesos sigui l 'inici 
d'una Societat sense classes. 

El Pu del P . es pronuncia per la defensa decidida de la 
URSS i de la seva justa política de pau. 

El PU del P . declara tascad 'urgencia permanent 1 'orga
nització i l'ajut a la Joventut per convertir-la en una amplia 
organització de la nova generació, i l'organització de grups 
combatents, preparats psicologicament i materialment per 
a la lluita decisiva en la conjuntura que fatalment oferiran 
les rivalitats i la desesperació del capitalisme internacional. 

El PU del P . desenvolupa la seva acció en un país que 
no gaudeix d 'independencia política. Les llibertats de Ca
talunya són limitades. Les seves iniciatives legislatives no 
poden ultrapasar les files posarles per la Constitució i l'Es
tatut exterior. Les seves facultats executives es refereixen 
a lleis i atribucions de la República, emmarcades en nor-
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mes generals que l'Estatut pot dictar adhuc contra la 
!untat del nostre país. Catalunya és un país autonom vo
mdependent. , no 

En ·~l pe~íode in:ime~iat, ~l PU del P. ha de recollir tates 
les ans1es d ~man~1pac!ó nacional del poble catala ¡ ende ar
les ~er tal d ~s~olu l'e1xamplament rapid de l'Estatut, cgon
ve~tmt en Ile1 l Estatut plebiscitat pel poble catala i aconse
gmr plenes facultats de desenvolupament interior en l 
fa re_ferencia_ ~1 pri~cipi_ ~xpr~piador deis mitjans d: P~~~ 
d~cc_1ó, ~anv~ 1 d1stnbuc10 escnt en la Constilució de la Re
pubhca, 1 arnbar amb una actuació conjunta i solidaria a b 
els treballadors i masses populars d 'Espanya a la P mi 

. , d l U . roe a-
~ac_t<? e a mó d~ Repúbl~ques Socialistes Iberiques, que 
s1gmf1cai:a el recone1xement mtegre de la nacionalitat de e _ 
talunya 1 dels altres pobles iberics. ª 

Mentre aquesta ac~ió política faci la seva vía, el PU del 
P., que no J?Ot renu~c1ar a la seva voluntat creadora d'acord 
ambla reahtat política, social i económica, realitzara el seu 
~rograma pera ~'?rganització de la pagesia i pera l'expan
s16 del ~?operat1v1sme de consum i de producció. Una i al
tra acc1O,, ~mb les ~ac~lt_ats actuals estatutaries i tenint el 
p_od_er P<?l,1t1c el ~arttt Umc del Proletariat, permetran la so
c1ahtzac10 parcial de l 'economia catalana i cavar ben fons 
i indestructiblement els fonaments de la futura República 
Socialista de Catalunya. 

El PU del P., per dur el proletariat a la presa del Poder 
acc~pta tot~ els mitj~s de Iluita. Seguira els camins legals: 
s~rr.n_legals, ~n~urrecc10nals, segons les circumstancies i pos
s1b1htats d 'ex1t aconsellin. 

En la lluita legal i semilegal, el Partit U. del P. té la ini
ciativa i completa llibertat de moviments. En la lluita insu
rrecciona), necessariament ha de seguir la marxa paral.lela 
a la del proletariat espanyol. 

Les característiques de la lluita a Catalunya i la seva de
pendencia del Poder central, plantegen la necessitat de man
comunar la nostra acció amb la deis treballadors de les al-
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acionalitats iberiques en la lluita pel seu propi allibe
tres n t 51. en l'acció conJ·unta el moviment fos \·en~ut fora 
ramen • 1 · 1 · 1 
de Catalunya, el partil Unic del Pr';> eranat_ p~oc amara a 
· d ndencia política del nosrre pa1s, conswumt-lo en Re-
m epe · · 1·uRSS N ública Socialista federada econom1came~t ~ . . - . o 
~odent, pero renuncia: en cap cas a la ~r?p•a acc10. s1 el 
paral.lelisme insurrecc1onal ~~ es pro

1
dpu1s ~ aul· P_odder

1 
dpe la 

República es consolidés_ el fe1x1s~e,_e ª~!•t me e r~
lecariat treballara per la mdepen?e~c,a pohllca de Car~lu_n~ a 
¡ constituir-la en República Soc1ahsra federada econom1ca
ment a J 'URSS. Aquelles mateixes caracrerístiques del fet 
nacional en }'actual si tuació presemaran en di\·erses oca
sions la necessitat d'emprendre accions conjuntes amb s~
tors nacionalistes i a lguns d 'ells penanyents a la burges1a. 
amb els quals el PU del P. podrá. i haura de mancomunar 
els esfon;os pera objectius coincidents, sense min\·a. peró. 
de la propia independencia en tanr que Panir de classe al 
servei deis obrers i pagesos de la nostra rerra. 

El PU del P . declara que la revolució no triomfa amb 
el f et material de la victoria sobre la burgesia. sinó en la 
continui"tat de la seva tasca transformadora. Assolir el Po
der polític del Proletariat, tindra el deure ineludible d·or
ganitzar el seu manteniment i la defensa de la re\·olució. 
Per tant , propugna l'establiment de la Dictadura del 
Proletariat. 

La Dictadura del Proletariat sera maminguda memre la 
República Socialista catalana no estigui consolidada i la so
cialització realitzada . 

El Pu del P. afirma que la més ferma garamia d·exic en 
la lluita perla conquista del Poder és la disciplina deis mi
litants. Cada membre del Partil i de la Joventul és un sol
dat de la gran causa proletaria. En la vida interna del Par
til, els militants tenen la més amplia llibertat de crítica. de 
control i d'iniciativa d'acord ambles normes del Cencra
!isme Democratic en que ha de basar-se el Partit L. del P . 
1 que ha d'assegurar-li una sola voluntat i una sola línia d·ac-
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ció. En la vida exterior, davant del simpatitzant , l'indife
rent l'enemic, els militants s 'abstindran d'actes i comen
taris' nocius al prestigi del moviment i defensaran sistema
ticament tots els acords, les decisions, els fets , la conducta, 
l'eficacia, la capacitat deis Congressos, deis organismes direc
tius i deis companys representatius en els organismes estatals 
sindicals, cooperatius, mutuals, culturals i de tota mena~ 
La unitat en l 'acció és la llei del militant del Partí t i de la 
Joventut en tots els ordres d 'activitat. El Pu del P . consi
dera indisciplina greu l'oposició entre companys en l'actua
ció externa o portada a altres camps del Partit. 

El Pu del P. , conscient de la propia fon;a, segur de l 'es
perit combatiu deis seus militants, conven~ut de la progres
siva maduresa classista deis treballadors de Catalunya , va 
a la presa de Poder per la classe obrera i, establint de ma
nera transitoria la Dictadura del Proletaiat, constituira la 
Catalunya Socialista, sense explotats ni explotadors , sense 

classes. 
Nota: el nom de " Partil Únic del Proletariat" és provi-

sional, en tant i mentre el Congrés de Fusió no acordi el 
veritable nom que en definitiva haura de tenir el Partil que 

resulti de la fusió. 
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Document fundacional 

Els repres~ntants deis partits, membres del Comite d 'En
lla~. han arnbar a un complet acord pel que fa als p · · . f l d 1 . , . nnc1-
p1s onamenta ~ ~ part1t ~m~ del proletariat de Catalun-
ya. ~quests pnnc1~1s, c?ns1s te1xen en el següent: 

Pnmer.- El ~~rtlt umc del proletariat, sorgit com a re
sultat de la fus10 del~ quatre parti ts signants d 'aquest do
cument, fo~amentara la_ s~va organi~zació en els principis 
d~ls centrahsme dem?cratlc, convertmt-se així en un partit 
d una sola voluntat I una sola línia de conducta . 

Segón .. - ~l Partit Unifi~at es mantindra independent de 
la bu_rge~1a 1 deis seuspart1ts , coma partil de classe del pro
letanat I de la pages1a. 

Tercer.- En manifestar-se decididament en defensa de 
l'~RS~, recolzant la seva política de pau, el Partit UnificM 
l1~1tar~ contra la guerra imperialista i els seus incendiaris 
dmtre 1 fora del país. 

. Quart.- El Partit únic del proletariat de Catalunya sor
g1t coma resu_ltat de la unificació al~a la bandera de Í'alli 
berament n_acrnnal_ del poble catala i sera el seu més fidel 
co~ baten_t 1 o~gamtzador pera la conquesta de la llibertat 
nacional 1 social del nostre poble. 

Cinque.- Per tal de realitzar el seu programa, que sera 
elab?r~t _en el_ Co,ngrés d 'unificació deis quatre partits, el 
partlt un!c lluJt~ra per la conquesta revolucionaria del Po
d~r per l ~nsuls1_ada del poder de la burguesia, i per l'esta
bh~ent ae la dictadura del proletariat. 

Sise.- E~ Comite d'E_nlla~ declara la seva simpatia vers 
la Inter~ac1ona! Comums~a, car és )'única Internacional que 
:eflect~~ ª1!1b Justesa els mteressos del proletariat mundial 
1 _que dmge1x la realització del socialisme triomfant en un~ 
s1sena part del món: l'URSS. 
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e ara el Congrés d'unificació, els qua
Sete.~ Mentre es P~npel Comite d 'Enllac; es comprometen 

tre partltS qu~ form ampanya conjunta d'esclariment a la 
nar una intensa e d C 1 a me . l s seves masses populars e ata unya ' 

classe obrera~ al e acio i a actuar en comú en tots els con
de la presl~~t ~e ·ªnrd1·cals que es puguin produir en un mo
flictes po ltlCS 1 Sl 

ment donat. Barcelona 23 de juny del 1936 

Perla USC, Joan Comorera 
Pel PCP, Artur Cussó . . 
Per la FC del PSOE, Rafael V1d1ella 
Pel PCC, Miquel Valdés 
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Edicions Avant (CAEPISSA), és l'editorial del Par
til deis Comunistes de Catalunya. La seva missió és 
publicar i difondre els materials propis del 'elabora
ció política i ideológica que el PCC desenvolupa, es
tudis , textes i documents de la historia deis comu
nistes a Catalunya i a Espanya així com materials 
ideologics o polítics del moviment comunista inter
nacional. Edicions Avanf pretén dones d'oferir un 
servei editorial per a les idees del marxisme-leninisme 
i de l'internacionalisme proletari a Catalunya. 

La Col.lecció Els Origens, preten, dins el marc 
d'edicions Avant, d'oferir un conjunt de textes, es
tudis i documents per tal d'ajudar a recuperar i re
construir la historia del moviment comunista i del mo
viment obrer tant a Catalunya coma la resta d'Es
panya i del món. 

En preparació 

Edicions Avant prepara l'edició del llibre d' Alva
ro Cunhal, secretari general del PCP, "El partido con 
paredes de cristal". Aquest llibre resumeix l'experien
cia col.lectiva deis comunistes portuguesos en la cons
trucció d'un dels partits comunistes amb major im
plantació i fon;a de )'Europa capitalista. D'imminent 
aparició. 



o fo cinquonto onys que es fundó el 
ortit Socialista U nificat de Catolu
yo. Quolre partils obrers (el Partil 

Comunista de Catolunyo, lo Unió Socialis
ta de Catalunya, el Partil Coto la Proletori 
i lo Federoció Catalana del PSOE) es reu
niren per tal de donar lloc o un partil ba
sal en els principis del morxisme-leninisme 
i de l'internacionalisme proletari, i que 
arribó o ésser, duran! un curt període, la 
secció catalana de la Internacional Comu
nista. Aquesl fet transcendental assenya
la la da vallada de l'hegemonia anarquista 
sobre el moviment obrer i de la influencia 
de la petita burgesio sobre el moviment na
cional. El PSUC nasqué pertal d'unir lo llui
ta per l'alliberament social ambla lluita per 
I' alliberament nacional, i així ho va fer du
ran! molts anys. 

El Partil deis Comunistes de Catalu
nyo, crea! l'any 1982, és el fruit de la reac
ció deis milita nis comunistes del PSUC da
vant la creixenl dretanització de la político 
d' aquel! portit i lo desviació ideologico que 
hi suposava el que s'ho anomenot euroco
rnunisme. Alhora, el PCC reclama lo legi
timitot política i histori~a del portiti se sent 
continuador d'aquell PSUC que va néixer 
el 23 de juliol de 1936. No és estrany, 
dones, que EdicionsAvant inouguri la sevq 
col·lecci6 "Els Orígens" omb motiu del 50• 
oniversori del PSUC, i que ho foci amb uno 
col-lecció d' orticles del presiden! del par
til, Pere Ardioco, que, com és sobut, ocu
povo correes de responsobilitat al PCC 
obans de lo unificoció i fou membre del pri
mer (omite Execuliu del PSUC i director 
del diori T reball duran! el període de lo 
guerra. 

Els escrits recollits en aquest llibre, 
que s' ocompanyen d' una entrevisto-repor
tatge o Pere Ardioco reolitzado per Joon 
Samit permeien de fer-se una ideo global 
del que significa pera la classe obrero i per 
al poble de Cotalunyo lo unificació deis 
portits obrers, i oixo o partir del testimoni 
excepcional d' un home que visqué direc
tament oques! esdeveniment. e 
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