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heren~ia" a la joventut, el ,seu pro- revolucionaria, o no és res», i la
gramá..Marx cpm ,Lenín, han, es- d-'erigir-se ella mateixa en avaÍltJ..
ta\r sempre .a. _l'aguait deJ.s j.Qves guárda d'áquestes 11lasses,. ,.sempre
moyiments obrers ,perque .han ,cre- j endavan:t'; fins. a, ,concluir-les a la
gut ,qu~ la seva. potencia revolu- . crmlla histo~ca .en .q:u.e. 'l~ vella
cionari~ podr.ia plasmar, en fa carn I generació lliuri les' rendes del po-
viva- de. la reali~at, .les, seves teo- ~er a la joventuLper faLque aques
ries ;' i quan el ~efol-mism~ ha ,de-' ta, amb la rica expe.:riencia de la
generat aquell moviment, l..ban.fJ.e- .1Juit<a, i amb l',audacia habitual- eñ'''''
gat a un altre .de tp~~ jóye, i p~r els que sempre s'han col-locat a l á:

'·tant, més rebel i més, intransigent, vantguarda, continuin. rp,enant la
per a que agafant-ne, 1e.~, desp.tYles Revolució pel camí inacabable de
'e:l 'reconst~ís i· Ji ret~rnés .el. v.!=r- .,]a liistoria. social d'un poble al
tader' espent amb que -ha~la !1_~S- ~ ,qual la llU1ta de classes l'ha' con-

COMBAT avilí ínícía una seS!ona etapa. Després d'una trajectoría rectís- C)1.t del cervell ge:g,ia,l. Aquesta, dillt a la s:u<pressió deIs estaments
síma í bríllant,.nascuda-al caliu de la foguerada d'ímpresíó deIs prímers díes i nq d'atra, és la.ra6 per la gy.al els soc,ials basats ,en diferencies eco-
de la guerrá, deixemt pas en'el nostre bataH1f9-r díaria un robust i, esponerós revelucionaris. han estat ,sempJ;e, nomiques monstrr'uoses. ,.- , .
camarada fraternal. -De, la palestra 'díaría, passem a la palestra setmanal., junt amb la .ioventub, a J'oposició' A,lfred 'Balbesti . ....

, COMBAT diarí esdevé'CO.MBAT selmanarí cOnservant íntrínsec ensi tot el que de .tots els moviments, alliberadors
ha estat 'COndítió ítidíspensable en eH, en la seva prímera epoca. La ]Q,ventut deforinats;, perque l'oposició, man
Comunista Ieeríca de Lleída, que fou la prímera que adonant-se de la vetítable ti'nguda sempre pels elements jo
necéssít rt qu,e repres.enlava tenír'a la nostra cíiztat un diarí portanveu gimui de, ves, ha esia.t a t:pthora rúnica frac-'
la elasse treballadora.; ·no escatímant esfon;:os en el que aíxo representava Hery.- ció que ha sabut aprofitar-se i es-'
I;ar.al carrer'el SeU diaFi GOMBAT. 162 números del qual testimoníen la vída carmentar en els errors comesos a
puixdnt que tLngu'é; 'l'afecte amb-que el públic i els camarades el rebía í la diari per les majories mediatit
justesa í- el·bcita.llar- írwessant en Jes pocícíons política síndkal í'agraTÍa que és zades.
consuoS'tancíal'a.la. n'Ostra 1: C. I.. Posícíons per les quals serem· ínfadígables'l 1 ha d'ésser aques!la posició his-

Lan foven:tut Comunísta Iberíca de Lleída no perd el seu portantveu, Modí- torica de la ioventut,. la q11e s'ha
fíca només el seu tnítja d'expresiá. Pero al mateíx pen-sament, les mateíxes de fer seva la jove genera~ió que
que ens tmposa-el m;oment hístoríc que vívím. defensades t;1mb autorítat per lluita als fronts de combat contra
COMB.A.T·díarí, sero, lel: mateixII norma, hí sí hí ca1l, amb mé$ abrandament, en: el feix,isme. no solament per a dur
aqtlest COMBAT setmannrí que avuí ínícía la seva nova víga. ' a terme la Revolució socialista que

, Guanydr la Guerra'í fer la Revolucíó. Pero no descuídar la Revqlucíó, p~r llargs anvs de sofr,iment h.an fet
afer possible, q.u:e la-gu'erra'sífuí guahyada més avíat. Fer un exercít autenti- comprendre, adhuc al proJetariat
cament POPUla1', en el que els organís:nes sí,ndícals í polítícs .emínentmef'.t de la veJla generació, que' és l'únÍ-¡
obers, hí exerceíxín el seu,contr.ol. Lluítar íncansablement per a que la unítat ca solució 'a les seves reivin.dica-'
Síndícal, tan gaHejada, esdívingui'una 1jealitat efectiva. Pmporcíonar a kJ. Jo- cions economi:ques.· sinó per a re
ventut obrera í camperola els'mítjans necessarís per a poder-seínstruír. Volem cordar a aqe).1.sta· generaciÓ'. que

. les Uníve'Tsítats obréres i centres d'Jn,slruccíó per als obrers. Impulsar al camp ,per uns moments prendra 1ft direc-
la socíalítzacíó. Unir en ,un sol sí a ~ota la joventut obrera antífeíxísta sobre ció é\elnou estat 'de coses, q'ue Re-
unes bases minímes d'acceptacíó de la Huíta de classes. valució vol dir ,progrés continu.,

COMBAT ha estat í continuara essent aíxó. «(punt, de sortida». C01'fl diu Maurín
'ASota aquest programa, amb aquesta vísíó de la r¡.ostra realitat actual poli- en el seu formidable monument

tica í socí ,l, Huíten mílers í mílers de cani{l1:ades nostres al fn?nt. Per aquest revol:uci??ari' «llac'~a la segunda
programa que aplega la bandera de la]. C. J. han vessat la seva sang generl?sa 1 .~evoluclOnJ),
centenars de C0SS0S joves. Per asso1ír la Víctoría í per a fer la, Revolucíó. ¿, La importantíssima labor de la

Sense desvíar-nos doncs, continu~men el mateíx camí, í en eH ens ,hí tro- joventut combatent· en la nostra~
baran tots els'joves óbrers que els hí repugní 1.!-n retorn a les pos,ícíons politi- guerra revoluciona'rja, ha d'ésser,1
ques í socíals d:e114 d'abríl. ,-' doncs. 'la' de p:t:!i>~¡amar cada dia,

Amb el P. @. U. M., per la Revolucíó Socíalista, fins a la fí!. que «la c1asse treballadora' o bé és!
, ,

En nom própi i' en nom deIs lni
lici.ans del P ..0.' U. M. i de la J.
C. 1. de la Centúria Pallares-So
brevqls; saludo, des del fropt al
primer número de «COMBAT»
com .a setmanaJii, portantve:u de la
J, C. 1. de Dleida i Comarques, di
desitjo una feli¡; actuació revolu
cionaria en pro de les llit.,erta~s i
anhels revolucionaris de les J. C,
1. i totes les Joventuts Revolucio-

: !lilries.

-EJ, comí que tenim froQot
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marxa de 1'organltlzació d~ les Sec
cions comp¡:eses en llurs comar
ques, davant el Comite Intercomar
cal.

El Comite Intercpmarcal s~ra el
que establira el lligam estret amb
els Comites Comarcals i amb el Ca
mi~l~ Executi]1. Estara format pel
Secretari Intercomarcal que resi
deix a Lleida, el qual fara ensems
d'Executiu i un membre de cada
Comite Comarcal. Celebraran re
unions periodiques cada dos mesos.

Esports

pirene~qu~s, i dotem-les de' bones
comUlllcaclOUS. FentJ a-ixo donarem
un altre deIs passos rev9luciona
ris que el poble iberic esta donant
c9ntínuament.

Pompeu Doladé.
!

S'ha reempres la .reorganitzaciá
de la U. E. O. 'an~b mol1Ja més'for
~a i vigorositat que abans. Es re
empren amb aquella braó propia dt
l'experienc·ia. La reemprenem en
valentonats per l'ajut que ens ha
ofert, amb eI qual ja comptem el
d~ les ((Joventuts Comunistes tbe
nqueSll.

Ha estat la J. C. 1. la que ens
ha empenyut a donar el pas deci
siu amb la ferma convicci6 de que

, el tr-iomf ha d'ésser nostre.
Per tanb, és convenient . que hí

cooperem, que hi lluitem tots amb
fe, amb energia i amb la maxma
activitat, com si per ar-ibar a la fi
ta que ens assenyala fos una cosa
riostra, fo:;;· un· tros del ·nost-re cos ;
aquest és el mitja pel qual els nos
tres -passos es tílultiplicanm: aquest
és el mitj a pel qu al ens hi apro
parem a passos agegantats.

Lluiterri per dintre de poc temps
tenir homes ferms, atletes com
plets que, ultra assolr el eim de la
plenitud física. estiguin també en
condicions d'aixafar els enemics,
els traldor de la clase obrera sota
deIs gJ,tals fins ara havíem' estat
esc1avÚZA.ts .
. Tots sab~u, com-panys esp?r
tius, l'esgotament a q]1e ens ten~en

sotmesos abans del 1Q de juliol:
en 'un miserable ambient esportiu.

No ens hem d'acobardir.
Llu~tem tots a la una, companys

esportm'S. lluitem tots' com un sol
home per enlairar la U. E. O,

Lluitem per a un temps no molt
llunya. recollir els fruits deIs nos·
tres esfor~os, .fruits ép.1e seran 'or
gull de la U. E. O. i la J. C. 1.

Lluitarem, sí, lluitarem sense
defallir i amb 'tota la forca del nos
tre cos per una nova era' esportiva.

Per tant, companys esportius,
amb la maxima for~a deIs nostres
pul I1;lOns , donem el crit de

VISCA LA U. RO. ·1.laJ. C.I!
Antoni Ratés

comarqu·es_1IIIIIíii__... IllllllÍ~_..__
Les

Garrigues, al Comite' Comarcal de
Borges Blanques.

Totes les altJres Seccions de les
·diverses com¡lrques es relacionaran
direetament a!Ilb el Comite Inter
comarcal de Lleida.

Els Comites Comarcals estaran
formats a base de tres, 8ecretariats.

Secreta?-i polític i dJOrgamtzació.
» Admimistratiu l' Sindical.
» Propaganda'J pioners i es-

ports.
I seran els responsables de la

Manca comunicacions amb el',Pireri~U lIeidata

La satisfacc-ió que els ciutadans
de les comarq:ues pirenenques del
Pallars Jussa i PaUars Sobira, sen
tien en veure que l' explanació del
terreny destJinat a empla~ament de
la via, per tal de fer arribar una
branca del ferrocarril a aquestes
contrades, és una. demostrac-ió pal
pable de la necessitat que aqueste'>

· terres llunyanes ofereix. La impor
tancia que aq]1estl afer representa
.no ha passat per alt als ulls deIs

I
ciutadans .d'aquelles contrades, puix
amb la realització de l'esmentada

I
obra, queda completament sohicio
nada l' esltruc'"uració del transpprt
i. vies de comunicació d'aqJ,te11es
terres. Pero, malgrat ésser l'alta
muntanya 11eid~tana un factor .im
portant dintre la producció cabala
na, els governs han tet cas omí'S
als desigs i necessitats de l'esmen-

· tada muntanya. .¡i'\,.

Avui, qu~n un h~m~)!::es dóna
'compte del que aques a obra repl"e-
· sentla; qJ,tan els oiganismes res
ponsable~ entreveuen la riquesa

: que aquelles terres amaguen, es
desvetlla un xic 'per tal d'interes
sar:"se d'aquest afer. El 'motiu d'a-'
questa decÍ'sió deIs organismes res
ponsables, obeeix segurament a
l' existencia ~n' aqJ1¡elles cont1rades
de dues conques minen~s de trans-

: cend·ental importancia i. 'que pro
porcionen diaríament una gran
quantitat d'aquest combustible. Ja

.' era hora que es prengués una de
11erminació, encara qJ1e no es pot
assegurar el seu ex·i:t, pero com
sigui que )a manca de carbó és una
obstrucció al desenvolupament de
les ifidúS'1:ries de guerra, ferrocar
rils,. etc. etc., és molt possible que
aquesta obra es porti a terme; per
de prompte, s'estan realitzallt les
gestions i est)1.dis necessaris. Aques
ta' transcendental obra canviaria
completament l'estructura economí
ca d'aquestes riques contrades pire
nenques. Els camperols i treballa
dors en general esperem amb una
alegría que aquesta branca del fer-

_roearril de Lleida a Pobla de Segur
s:i'gui J,tn. feto

Els organismes populars haurien
d'interessar-se profundament de la
prompte realització d'aquesta obra,
i, com a representantls genuins del
poble revolucionari, portar a cap
a110 que no han sabut ni comen~ar

els respectius governs anteriors.
IntensifiqJ1em els mitjans de pro
dueció i transports a les comarques

s

COMBAT
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La gran majoria de1s' companys
del ram de la fusta que. conei.xen
l'aetuació d'aquests individus i. la
de la jovent:ut del sindicat, es pro
nunciaren cmitra els que volen des
coneixer el valor de la jove'ntut ex
plotada, de la joventut que, dei
xant la llar 1. la filmília marxa a
defensar al front la revolució que
avui ad, a la reraguarda els ex
i anti- revolucionaris volen portar
a la derrota.

Per a la b:UJ."ocracia reformista la
joventut no és més que una abs'
tracció una xifra que cotitza sense
dret a pensar i a executar.

¿ Quina és la posició 4e les Joven
tuts S'ocialistes enfront l'actuació
deIs seus diri.gents?

¿ Permetre:u ésser un peó que es
deixa moure a caprici deIs jugadors
de les taules d'úna oficina?

Tenim dret a· dubbar del revolu
cionarisme de certs elements.

JOSEP COMABELLA
JESUS ESTARAN
PAU XURIGUERA
BALDOMER PORTA
JOA ROURE
ANTONI UBIErO
1. d'altres companys que marcaran
la nostra posició enfront tots els
prpblemes i Uurs diversos aspectes.

COMITE I TERCOMARCAL

Es notifica a totes les Seccions
i 'Grups "de la J. C. 1. de (ex- pro
víncia que les comandes de mate
rial, carnets, sege11s, etc., s'han de
fer directament a aquest Comite
Intercomarcal en tant no s'hagi
portat a la practica l'estructuració
de Comarcals.

Tenint al nost;e poder els nous
carnets i sege11s de Pioners de l'any
19~7, poden fer les ~omandes que
necessiteu al mateix Comite Inter
comarcal. Blondel. 1, Lleida.

El Secreta?'i Inte?·coma?'Ca1.

COMITE INTERCOMARCAL

A totes les Seccions i Grups de
la T. C. 1. de les Comarql1es:

En el nassat PLE INTERCO
MARCAL celebrat el 24 de gener

'i. ¿'acord amb l'estructura de les
Comarques i Vegueries que ha fet
la Generalitat. es prengué el ".~

güent acord referent a les relacions
entre les Seccions i Grups de la J.
C. 1. de l'ex-lproV'lncia :

Els Comites Locals ha¡1ran de di
ri.gir-se ner totl el que afecta a or-.
ganització, comanda de' materials,
pronaganda, etc., al Comite Comar
de' ll:Ur respectiva comarca.
. Les Seccions de la comarca de

1'Urgell al Comite Comarcal de
T:hrega.

Les Seccions de la com.arca de la
oguera. al Comite Comarcal de

Balaguer.
Les Seccions de la comarca de les

la
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PREPARACIO MILITAR

Tots els companys de la J. C. 1.
b:an d'assistit cada diumenge,.a les
9 del matí, a la ·caserna Maurín,
Divisió Lenin, als entrenaments
militars que tenen com a objecte
dotar-los de coneixements generals
de taetlea i d' estrategia militar.

Hom recorda que l'assistencia als
ennrenaments és obligatoria i s'a
doptaran mesures per a tots aque11s
que deixin d'assistir-hi sense cau-'
sa justificada.

El Secretari Militar.

CURS DE PREPARACIO
RADOR8

Per tal d'obtenir la confianca de
les masses obreres i camperole~ que
són les q:tíe fan possible les trans
formacÚms socials i economiques,
nece 'sitlem que els nostres postlt
lats, que les nostres consignes i les
nostres aspiracions, siguin difoses
ampliament. .

Per a tal objecte hem organitzat
un curs de Preparació d'Oradors,
a carrec del company S. P·al¡:¡.éín,
per als companys i c'ompanyes que
estiguin disposats a fer de 11ur ca
paci~:at :un mitja de propaganda i
expandiment deIs nostres ideals
mitian~ant míti:ngs i conferencies.

Els eomuanys que vulguin pren
dre part en aquest curs cal que
s' inscriguin rapidament.

El Secretari de Propaganda.

Pagina 2

La burocracia reformista i la joventuf

Quan certs elements, per c¡¡.usa
de Uur lamentable act:uació perden
la conEan~a de les masses, arriben
a renegar de, la seva base i de 11urs
principis.

Aixl els passa als senyors de la
«Ejecutiva» de la U. G. T.

En ocasi.ó de celebrar-se una As
sembleq general del Ram de la
Fusta aquests senyors en nom d'un
artic1e deIs estatuts -ridícJ1J. i an
tisocial- que deuen haver esdevin
gut de la celebre Llei d' Msocia
cions d' Abril d,el 1932, ·impediren
als afiliats menors de 18 anys eme
tire Uur vot per a elegir la Junta
directiva del Sindicat.

EJ.s: elements terbpls i reformis
tes que defensaren la poslció de la
«Ejecutiva» digueren textualment

qJ1e -la joventut no esta prou ca
pacitada per a elegir una Junta di
rectiva, car la seva majoria tot just
saben agafar el ribot-.

s

CICLE DE; ca FERENCIES
Per ~al de procurar a la joventut

obrera i camperola amplis. coneixe
ments spcials, polítics i economics,
proximament s'obrira un cicle de
Conferencies a carrec de : .
WILEBALD SOLANO
JOSEP BUIRIA

.BA'PTISTA XU'RIGlJERA
JAUME PALACIN
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i xop 'de sang, i una mostra de ro
ba. El C'U1:':;ÓS sosta.-agué tot seguít
la Hetra. Comenc;ava: ccEstimat

~ ",~.' .. '/,' ..

una difl7l.\ent. El coratge pren~a,

ara, eh [a flama encesa del roman
ticisme ,rh'~~9ianic deIs assaltants:

u.,n

fangO de lés sabates, sembla com SI
ens l'haguéssim' reconquistada a
nosaltres matei;xos ...

o b'r'e r • • •

LEANDRE CRISTOFOL

PelegríB.p e r

fili ...» 1 la llanC;a altra vegada da
munt el mort· junt amb el retrat
i el petit: bocí de roba per agaJar
novament el fusell.

El duel continua tot el dia i tata
la nito Á la matinada les métralla
'dores q TI e s!havien aconsegu-;:
transportar durant· la nit prengue
ren la paraula i,' compartint-la amb
els morters de segona 1ínia·, no dei
xaren de dialogal: fins que l'ene
mico veient la pos;ció perduda ir
remeiablement, ana amainant fins
a extlingir el foc per c9mplet.

Ens milicians respiraren i es dis
posaren a men;ar-se les viandes
fredes ja, oue els havien dut per a
la nito La boca pero, resta'va para
litzada i els ulls es clavaven en els
morts' que' hi bavia a la tr·inxera.
Estranv; fins aleshores no s'ha
vien adonat gairebé de llur presen
re.m .adonar gairebé de llur presen
cii. Ara, una men'a de repugnan-

. cia interior els recremava ,les <:'n
tranyes fins afer-los sent1ir fastic
pels' que jeien. Calia transportar
los a un altre lloc; enterrar-Jos o
bé passar-los a reraguarda: allí ],j
feíen nosa. Pero ningÚ no 's'atrevia
a donar ordres. Sobretot aguell bo
caterrós, caig].1,t sobre el pendent
contrari, e 1 s atrei-?- l'atenC:ió; i
sense dir~s'ha l' anaven inspeccio
nant des del lloc estant.

E,l curiós de la primera vegada
s'hi atansa. i agafant el rehat i la
carta els digué:

- Guaiteu; té papers aquest.
Pero ningú no- li'n fén caso . E}ls

companys miraven les mans calla
ses del mort deformades pel treball
quotidia, la seva corpulencia, sig
ne en vida de sanesa i... de bonho
mía. El silenci fon trencatl; hom 1'i
aixeca el brac: tenia el rostre mo
rat, gairébé ~egre; ].a barba cres
cuda. Les dents es c1avaven a ter
ra amb gest de rabia.

AlgÚ ip:l.provisa:
'1 mossegava amb rabia fera
la terra que ell creg].1é sagrada.

El pensament es comunica rapi
dament. En un momenb aquell mort
els havia inspirat una gran simpa
tia. No seria ell qui feia la nova
trinxera agraqable? Ja tots pensa
ven igual: visqué apartat de nos
altres ; pero mort ha vingun a abra
s:ar-nos. No he veieu'?

1 l'enterraren. Allí, prop de la 
nova posidó conqu.i.stada; al ter
reny deIs «rojos)).

Dies més tard es comentava ;
- Sembl.ava· un deIs nostres, oi?
- Sí, deIs nostres: era un

obrer...

, EJ s.oJ s'enlaira' més rap:idament
aqJ,iell dia; ningú no l'havia vist·
néixer, gran, J roig, cóm la nova
aurora sociaJ de les allegaries. anar- ,
quist~s. Amb la: calentor deIs fu
sells semblava més' potentl, .més ac
fius els raigs d'aq1,!ell sol de gener
crescut.

Els uDs irritats deIs milicians es
giraven a voltes i escrutaven el'
fons de la trinxera. Ara s'hi veia
bé'; j' els morts semblaven també
nostres. Sobretot' aquell que estava
esb~s al pendent contrari; el rostre .
tapat pels bra<;os allargats dam].1J1t
el cap, semblava que fe¡:¡ af:atament
a la voluntat deIs vencedors. No
vestia guerrera ni ca<;adOJ;a ; m.a
americap.a, i dessota una armilla de
ganxet feta a' ma, marcaven amb
les seves taques roges el lloc de les
ferides que Ji havien restat la vida.
Un cur;ós. aprofitant l'entusiasme
amb que els semi· companys cont~s

taven el dud de fuselleria, s'hi'
. apropa i li arrenca un papers que
se Ji esmunyien de la butxaqueta
del jec: una fotografia d'una vella
assegud.a eH üna cadira de bra<;:os
en un tenat assolellat, una carta
presonera d'ulJ envelop esparracat

l;:odi i l'amor . barrejats -feJicif~t 1

1
a l'abast de la IÍ1a~' que' els feia'
moments abans de llan<;ar-se' fora
del parapet la fanera d'avan<;ar, els'
retornava en aquests ánstants e n
que la inaGtivitat hagués resultat
funesta i un retrocés sUIcida. T
avan<;aren. Arr0i?segant-se primer,

_caminant amb els genolls a mesu
ra 'que s'anaven acostant a l'ene
mic, i redre<;anf".Se i ca:ient com
una maledicció últimament sobre
les guies Qels pri~ers fusells i les
puntes rosegadesl deIs sacs terrers
més auda<;os ... Victoria! Da trin
xera era nostra. La lluita dura
poco Uns quants s'escaparen;' els'
menys restaven allí, farcells' d'un
mateix brodat, sang d'un mateix
color'.

El· foc de metralladora i fusell
de la segona línia enemiga dura
encara moltes hores. Pero la nos
~ra trinxera, la trinxera' c(j)llquista
da, semblava que s'esfor<;ava a ro
mandre en poder deIs (CllostreS))
que cada vegada. la sent:ien més.

Espiritualment, la nova trinxera
sembla"a la nostra d'abans. Ací
també ens havem retrobat. Amb
els morts, brutJs els rostres pel

Somnio quin d.ia sera el dei meu naixement
viuré una al.t~a vida sense recordar aquesta,
Sí! Aviat tornara a eix.ir un altre astre nou.
Solitari construiré un altre món
on la torre més alta sera el meu record.

.Darrera d'aquest mur· de sang hi veig
uns ulls de vidre punxaguts.
Tinc fred
Em diuen que els nostres es troben ,lIuny
el caire ael mirrall els pertauy
tot sera vostreL
Junts, amb els tubs d'acer al roig!
Fins a la fi! .

Queia un sol blau
Jo hi aniré enca'ra que em tanq\Jin les portes;
els meus amics hi són.
Després, tots junt.s, torl')arem a morir
tots 5015.

Cambra sola, freda, de les teves paret~ són brut~s

de quin'call<;l, d'ou tendre. .
Una pianola crida desesperadament
anuncia el final de la seva existencia.
Mort en mig d~ la foscor de les grandes~s
Jo estic sol!

'Evasió vers el fronl

Eus trets aIllats d'aquella ~apves

prada degeneraren en :un atac ra
h:.ós que eJJs feixistes iniciaren als
voltants. d~ mitjanitl•·

LeS nostres trinxeres estaven'
electritzades pel nerviosisme deIs
milicians .EJue; a' la seva vegada, no
es veien l'hora d'avanc;ar... 1 l'a-

'"'''' ..",,·tac 'esperat deIs facé~:oso'S' "esdevill-"
gJl.é. eñ contraatac, l' ofensiva con
traofensiva, l'afany de guanyar'
terreny en covarda recullada.

Els nostres saltaren el parapet
amb la branzida del que realitza
un cop llargament planejat. Passa-

.( ríenl; ja ho crec si passaríem!
Aquesta vegada f:omandameut· i
milicialls es rebrobaven en una or
dre, en un mot planer pero pre-
nyat d'ilus'i.ons i d'esperances. Eül-
davant! .

Les prim~res passes fore.n· dona
des en un bo i no res. Dav.ant del
fusell ja no hi havía ni trirrxera
ni sacs terrers: ajeg].1Jts. l"trome i
la terra fonnant un sol cos, els
«rojoS)) procuraven vencer la resis
tencia que ara els «negresll oposaven
parapetlats darrera de llurs cataus
després' de la primera reculada.
E~ foc de vano de les metr.al1adcr
res eneniigues escombtava i vénta
va lJaud~cia deIs combatents lle
ials; l'afany d'ésser útils a la Re
volució els restava la valentia' te-

. meraria ind:ispensable en aqu~sts

moments precisos. I

Un «anonim» venia seroent:ej~mt
des de la trillxera ~neniiga,. poc
'tiemps ha abandonada, duent un
fusell metrallador que anava arros
segant: darrera seu tres companys
més el seguien amb abultats co
llars de bombes de ma. Per un mo
ment 'iembla que el foc de l'elJemic
d~sm:i.:riu)a -era miratge?~ j els
nost:res intensificarén el foco Una
explosió tingué lloc a uns ~int me
tres i· tot seg,1oit uns gemecs par
tien deIs parapets enem:iÚ i ferien
les oí:des deIs milicians. Una de
les metralladores faccioses resta
callada ... 'El dolor huma encolJgia
els membres deIs combat~nts com
si cadascÚ d' ells el sentís en el
més viu del coso

E:I camarada (canomm») , segu~t

deIs altres tres :i:nconeg;uts. contl
n~aven avan<;ant; ja s'havia collo
cat a la davantera ·del grup que roL
mani estes al mareix lloc, quan.
una reacció neguitosa, recorreg].1é
tots els milicians. Una discipl:ina
interior. més categorica que la' que'
es desprenia deIs caps, els empe
nyia a segu'~r endavant i a imitar
l'exemple deIs quatre camarades ....
Dues bombes ,més havien caigut
a les trinxeres faccioses, i les no
ves víctimes produí:des podien comp
tar-se per les vens qJ1¡eixoses, cada
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només. Vencem. o perque. somIfiem~ per a des-
Per aquesta gent, que és vencer 7· prés una vida de blaneses.

Seria passejar e1s colOfs d'una ban-. El nostre camí és de sacrificio
dera sobre un m:u,nt de cadavers. Se- Ahir ll:uitar sota la persecució deIs
.ria dir Sa ExceUencia al seuyor ce governs, avui sofri~ als eamps de
Tal,. enlioc d~ dir-ho al senyor,. de batalla, dema, tr{tbal1ar fins a .es
Qual. Sera satisfer el seu mig~at tagotar-nos per a. l'edificacw SOGa
orguil personal, que un seguit ¡k lista,
casualitats ha interessat en la der~ Aquest és.el nostre triomf.

,rota ~eUi~ militars insuqecí~s~:....~' D . d .. elx@u~~' oncs; qmz ¡:;ostl11guem
Mai ·no pot. contenir el mot ven-, la nostra bandera. Que seguim la

cer, un posit de grandes;:l.. nostTa tradició.
Pá a 1;losaltres" e~ ,mot triomf BO . Qúe censurém l' all-unyament del

té:u,n s1gnificat complet per s:i, nustre esperit.
Quan hom parla de triomfar, i ens

.Márxánt al frónt amb el pensa-
pr:egunt?em: Sobre qui i a favor· de m:ent fi'x i la fas: severa, contrets'
qui. 7 . ., • "71 • ' 1-

T f p.er lnterrogants do orosos.othom sap sobre qui i a avor:
de qne -volem vericer nosaltres. La. J G '. ano
nostra historia dt:: lluita: ho dili:

Vencer: També nosaltres volem

. les. EmbQrratxén. com el so del
tambor,. ca'm ~l c~lt' agut del corne
t)--- j com~ el .cony,ac i com el-fum d.e,. • _... ...J A--' l.'

Ila pólvora: , . " .... "'~

Hi ha q~ h¡i ~s'pecula. A:mb bai-
xesa (totes les _ espec.).l1acions són
innobles) .

Hi ha qUl parla de nosaltres'; del
nostr~ saérifici;.:?' en Jnostra cor
presJ .arrebatat. 1 fent"se- per pro

,¿ o pia 'iniciativa in:terpret deIs :p.ostres
intetessos .tepetei:x incaI;lsáblem~nt,:.

«Deixem les altres ilnsionsll. «Pen
"s~m només .en..la ~ueITa;~,... «F.a<:·i~i:-.·
tero la victoria,~el triomf)) ..

7 a

J. C. 1.

OClilpamó,' f,acilitant-los.da djfícil tas
ca;.·®} ~crit fou un dia. :. Tot per al.
ÍTcont! 7)r

La consigna que algú avui v.ol
im:p'osar és: ·Pensem' no-.tr!-és. en' la
guerra" '. . i -.

La" 'gÚeria. La nric~oria l· El
-tt.;·omf ,! ! ' '.

Com retentitzen aquestes parau-

filJ ...

J. C. •.

e_s

dies,c1é", r
, ','

les, ,.trinxe¡es

nnen desenvolupant-se com nn"'ma
pa del pl'esent i del fut'lir dd 'Pobl~,

I

estés a l'observació de la conscietl-
Cl!a. "_, "

Els milic:ians penseu. '(Un crim
contra l'exercit popular a mort).
,. El¡:; iltres resten ad·-..,pfl:,:)ant:ne.

Tots d-iscutexen sobre ells~,,:'tots

diuea' tenir-lo$. com ··a ;pr.i-me-Fa: pre-

-a11-

t ,

No és l'interrogant acusador dé
Remarque, incontestable. No és la
pregunta passiva, que té resso ,dk;

!gemec de bestia, del soldc\.t portat
a una gu~rra i~perialista. Es l'in- .
quirimen.t del qne rec1ama ailo qu~

li pertany,. del qui recela per la sort
de la ~éva ood.. ;'. j."

l Eas paisátges; les estacions i' el
- róstr'e ingenuament il1uminat- .deIs

companys nous a les trinxel.'es, la
frescot de les' galtes' de 'les noies,
tio' sJendueB' els' pensam;ents.· Ell's
~eguei:xen, garfis afrenats' al ce!'-
vell, fins a la .trínxera.· AJ.J.í conti-

rTp·~O. ··ü; M:: Fínsa 'lo Jí! '1' R-. r:

~~.......¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.~iiiiiiiiiii.~¡¡¡¡¡;, '. etor D ,'~..
Marxar al front per primera ve- quma companY1a.

gada té un regust mig poetic, exul- . Pero, retornar al- front, després
tant, amb brodats de l,:>anderés ro- d\tn per:mís, ja no té'el mateix to
ges, 'com roses de sang', entusiasme ni es fa' amb la mateixa alegria.
d'himnes, solidaritat proletaria ma- L'entusiasme no ha minvat, les
nifestada en la tensió dels nervis conviccions rev@lucionaries s'han
que clouen els punys deIs com- en,fortit, ta volu.ntat' de combatre
panys 1, 'a- cada estaci6> que el tren ve' garahtda pel fé d'ésser' mantin-'
para, l'esguard franc i admirador i guda després de coneixer la vida
la rialla atraient de les noies dd po- del front i cém és la guerra.
ble que semb1e.n vo1er est!it:lll.llar la Malgtat~10t, 'l'expressió de:..la fa~

combativitat deIs homes i esguar- ~s s'evera i cada. cap que' el bren
dant e1s valents miHci~n~ ,q.~wta xiula i no artenca, corre' -un curt
faisó ta1ment, que promet un amor espai~ 'f pata; ,representa una con
per a cadascú. tracció doJorosa de la .sensibilitat

Anar al front pero primera vega- del qUi mena, que voldÚa estalviar
da t équelcom guerrer de l'impuls i ·estal.viar-se l'.incident, per fon;a
sincer fins a. la irreflexió dels q.ies trist, d'un ahre comiat.
de julio1, quan hom s'enrolava al Es que el pensament barrina, .iu
red6s de la 'primera. bandera que ga. ~regunta'el per que dé 'moltes
veia i l1ens:an~"se a la lluita de tots coses i. rebutja·· él&' pretesos jüstifi
sense fixar-;>e en quiri' lloé' ni amb cants de moltr.es qlt't'es.·

La J. C~ 1. ;/Iuita per una_solo
Central'Sindical

arganit
fins .a

Hes arrogancies famoses de «Reno
vació)) que Íeren d'aquest setmana
ri un deIs més llegits d'Espanya 7
On aquelles bravates revoluciona
ries 7 On aquella posició intransi
gent enfront el centrisme «prietis
tia» 7' Sens d:u.bte que l'adormiment
inciens que exhala el putrefacte re
formisme, ha corromput 'per com
plet els cervells deIs dirigents ex
revo1ucionaris de lá joventut ex-sO'
cialista.

Els ideals de tota la nostra vida
no poden ésser abandonats en el
precís moment en q:u,e comens:a a
prendre forma real. La implantació
del comunisme i l'estructuració d'u
na societat sense c1asses, ha estat
la nostra més gran ilusió.

1 aquell que s'inte~posi en el nos
tre camí sera foragimt implacable
n;tent sense pietat ni contemp1a
ClOns.

L'ímpetu creador de la puixant
J. C. 1. l1ingú ni res no ho deturara

A. Ubieto.

....,.

Que menys

zació juvenil

o morir?~vencer

fins, a

pot fer la J.C.I.,
de c/asse, que lIuitar

Vol dir ai){o, en nosaltres,

.Ia~. victoria" C1conseguida amb els

cadóvers que c,a/guin deIs nostrek més es

timats camarades.

amnesla política tan acusada. Qui
na diferencia d'abir a avui!

Les Joventuts Socialistes Unifi-'
cades que després del movimel1t in
surreccional d'Octubre del 34, ini
ciaren una brusca rectifica.ció q)1e
va fer concebre a tot el proletariat
conscient, fonamentades esperan
ces -a forc;a d'ésser sillcers, con
fessem que nosaltres ens forjarem
certes ilusio:p.s:-, han desertat. yer
gonyosament del camp revoluci'Ona
ri per a col1ocar-se al furgó de )a
cua de~s que aspiren a estlabilitzar
1:'1. ignominiosa República democra
tica i burgesa.

El Congrés que celebraren darre
rament a Valencia aquests paladins
esforc;ats de la democracia burgesa,
té totes les característiques d'un
funeIjal solemne. La veritat és que
a la capital llevantina, enterraren
e1s eX-1So'cialistes la doctrina mar
xista que deia ésser la norma i guia
de 11ur aetuació.

Que els ha passat a Carrilín, el
noi i els seus criats 7 On són aque-

Sbls nosaltres manténim alta
la bandera de la'Revolució

La bandera del Socialisme revo
lucionari q:u·e fins ara havien man
tingut més o menys alta certe~ or
ganitzacions obreres jovenívoles, ha
estat arriada a Espanya.

El marxisme, el soeialisme cien
tífic de Marx i Engels constitueix
per als traidors socialreformistes,
meres entelequies.

BIs que romanem fidels a les doc
trines marxistes, els que parl~m i
obrem revolucionariament, d'acord
amb els nostres principis doctri
nals, ens injuren, ens calumnien i
en denigren amb uns' tons que re
pugnen a tota consciencia honrada.

1 qui. són a'quests elements des~
aprensius que pretenen enfangar la
nostra actuació revolucionaria de to
ta la v'ida, tirant paletades de fang
i escopint la bilis que els produeix
l'exeC).1toria de sacrificis i honrade
ses que po.dem exhibir tots nosal
tres 7 Qui han d'ésser! Els de sem
pote; els que sens~ gens de vergo
nva han sacrificat constantment les
conquistes revolucionaries del pro
letariat en ares del Moloc d'una
conselÍeria o d'una acta de diputat, '1
els que han servit de suport a la
b)1rgesia; els que públicament han
renegat deIs principis marxistes-le
ninistes; els que volen formar . un
Front Nacional de la joventut amb
seminaristes ,congregacionistes i al
tres joves «vells».

L' espedac1e qú~':> 1 ofereixen a 1
proletariat de tot el món les velles
joventuts ex-Socialistes Unificades
no pot ésser' mésgroller i repug
nant al mateix temps. Sembla - ín
creible que e1s homes"'dirigents d'a
questa organització pateixin d'Una

...diu e'l miJicia .en fer, el darrer petó .al seu fill, .fu.sell a l'eS-
ji '

p'q,tMo, disposat a partir vers·.elfr<0nt.
, Z

Jesús Estaran.

loo
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Quan en u.na localitat es produeix
un {et sagnant i les causes que,
l'han motivau ban estat l'haver-bi t

divergencies polítiques portades al
terreny sindical,. quan un dia i U11

altre rlia ens arriba la notícia (1.'un
xo entre membres de h~ C. T.
i de la U. G. ·T. e1s obrers cons
cient i .revolpcionaris ~ns· pregun- .
tem si és o no possible d'abolir
aquestes riva1itats entre organitza- '
cions indica1s que gens de benefi-

Per una serie de raons que ara'
ci reporten a la Revol ució.
no anem a determinar, abans del
moviment feixista la c1asse obre
ra, pel que respecta ací Cam1unya,
estava dividida en tres centrals sin
dicals: la C. N. T., controlada
per la F. A. 1.; la F. O. U. S.,
pe1 P.O. U. M. i 'la U. G. T.
pels socialistes. .

Encara que entre les diverses or
ganitzacions existissin serioses di
vergencies que moltes vegades fe
ien que corrés la sang, en el fons,
1Jotes tres ll:u,itaven per conquerir

- ...,;".....",..'o--...;¡¡-..,.;........,-..~~......
unes reivindicac.jons -morals i ecd-' tits i sacri'fic3:vem el Parti-t per tal
nomiques que milloressi~ la situa- de serv.ir els interessos de la das
ció de-l obrers, i totes' tres coinci- se treballadora.
dien en que calia enderrocar el sis- ¿ Per que no es fusionen la U.
tema buigés i passar les fabriques G. T. i la C. « T.7'
i altres mitjans de producciÓ a L'existencia"d,e dues centrals sin-
1':Jans deIs sirtdfcats.: - dicals fa que una colla d'indústries

S'ha esdevingut el' 19 de juliol i. en lloc d'haver-hi una sola direc
la Revolució' que ha 'sobrevingut a ció he; hagi dos com~tes en cons
conseqüencia de l'aixecament fei- tant llui~a entre sí per tal d'apode
xif>ta ha trans-format una <;erie d'es- rar-se de la direcció d'aquestes i
taments socials. Els sindicats, en que no fan altra cosa que entorpir
una bona part de la península han la seva bona mana. .
deixat d'ésser simplement u n a El fet d haver-hi dos sÍ11dicats
agrupació de lluita economica per fa ,possible que en :u,na colla de po-
a convertir-se en directors de l'e- bIes é1s arrivistes i contrarrévolu
conom1a. cionaris qne abans del· moviment

L'afany d'unitat que sempre sabo:eja,ven el sindicat constituit,
hem sostingut ha fet que la F. O. en constitueixin un ahre en-front
U. S. que estava controlada per d'aqtiest amb el nom de la' U. G.
nosa1tres desapareg:ués, per tJal- de T. o de .la C. N. T. per tál d'ava
fer més factible la unitlat sindical. lar la direcció de l'economia i sabo-

abien prou bé el que rep'resen- t~jar la Revolució que tants sacri
tava no tenir .una organitzacló s~n~ ficis ens c0sta.
dica1 en la ,qual els partits r.evolu- Si úni.camen~ hi hagués ti,na sola
ci.onaris poden recolzar-se, pero la C l' S' d' "1 l' .entra ID Ica no es ma metnen
Revolució esfa per damunt deIs par-' tan tes energies que molta falta ens

. fan per a esmer<;:ar-les a la Revo'-'
:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-!!!.~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!,_!_!!. '·1 uci6 en altres térrel1YS.

1
.1 Companvs socialistes, anarquis-

I I
. ~. I tes! La Revolució esta per damu-nt

Da vant . a guerra reva uc.onana, e delsinteressos d·e partit. Si vo1eu

P O U M P . ., / R I ., l' servir-la procureu -que la- U~itat
. . . ., arht Gle a evo UCIO espanyo' a, Sindical 'no gUedi sohre els papers.

d / . " 'La ;oventut obrera i campero1a
no pot enquo rar a se va actuac.o m es ha de ~rendre's nota de totJs agueIls
. . . /... . • -p" I 'f'l· que conscien~ment o, insc~nc~ent-, que en· una so a cons.gna..ns, a a.. ment sabotegm la Umtat Smdlcal.

f· I r, I . r I'bl' . Tingueu present que la Revolu-I .ns a a TI pe s cam.ns .nra. es ció seglieix i seguira el seu cU.rs
. l" indefect~ble·ment.

marx.sme- en.n.sta. Per una sola Central Sind.ical! !¡del
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Els processos d e Moscú .. .'

BON APARTI S'ME'··
• ." • I

A contt'nuaáó donem tres conceptes de MaU1 ín Vel'

tt'ts en el seu f01'mz'dable monunle11t «Hada la segunda
revolución», que donen clara t'dea de C01'/1 el nost1e mes·
t1'e preveza els esde·ventments que més trl1'd han Oc01'1'egut.

El 6 d'octubre a Catalunya
«AIs dirigents petits burgesos els dóna voltes al cap. Dencas

i Badia que s'havien preparat per ésser Generalíssims, comen
cem a veue-ho tot fose. Companys té el vertig. Es mareja. No pot
passejar-se per les cornises sortins de la política revoluciónaria.
Uns i altres al veure la r.evolució. s'han desmaiat.

«Ens han venu!»!, diu Companys quan el. general Batet co
men<;:a a enviar-U bombes, que cauen com pomes de Newton da
munt la taula del sen despatx presIdencial. Es possible que, en
aquest' hora suprema, Companys reflexionés sobre l'intrincat
problema de la gravitació universal Peró, qni ha venut aquí?
Batet no ha venut a ningú. Es el militar professional. Hi ha hagut
sí, una venta. La petitita burgesia de la Generalitat ha venut les
llibertats de Cdtalunya, i amb elles el moviment obrer.»

El 'proletariat asturia
«Si la insurreceió de Catalunya fou ofegada tot just nascuda

pels mateixos qUe havien de contribuir al seu triomf, la d'Astú
ries 'aparegué victoriosa des del primer moment, ~eixant d'exis
tir al cap de dU'es setmanes a causa del fracas del moviment a
la resta d'Espanya. '

La classe treballa dora asturiana no es sent atreta pel dile·
tantisme. Corre per les seves yenes la s.ang .del proletariat EJue
pisa terra' ferma, que sap el qne vol. I:li ha una diferiencia nota
ble entre els treballadors d'Astúries i els de Madrid i Barcelona
per exemple. ,

El moviment obrer de Madrid posseix altres condicions per'
a la defensiva, Per a 1'0fensivá li manca un proletariat nombrós
de fabrica, el proletariat propiament anomenat.1>

La 'segona Revolució
«Hem dit més amunt, al fer la definició, que. el feixisme era la

conseqüenci~d'nna reyolnció fracassada.
A Espanya es cert que ha fracasat una revolució, la revolnció

democratica dirigida per la petita bnrgesia. Aquest fracas crea
condicions favorables per a un cop d'Estat de tendencia feixista.
Pero, sobre les runes d'aquest mateix fracas, comen<;:a a al<;:ar-se
una nova revolució, la segona, 1 avan<;:ada exploradora de la qual,
eren les jornades d'octub~e.»

la ·de !Jotes les nacions capitalistes
colp a enem1:CS probables en el fu-"
tUI;.

~ls mateixos palssos reacciona
ris{ amb 11m justificada desconfi
an$a envers el país que ha comen
cat la Revolució i es troba a l'eta
pa. del bonapartisme, l'empenyen
a l'apropament amb els sectors que
a cada nació representen el factor
més avancat' } iocí"alment revóiuc'io""
nari; l'obÍiguen a coHaborar al s'eu.
desvetllament, a ajudar 'a la seva
llu:Íta i a facilitar el triomf de la
Revolució en aquella nació ,que, en
mqlts casos, va encara més lluny
gueel que ha iniciat.1'era de tJrans-
fonriació secia!.' ,

Ensems que aixo s'esdevé. a l'ex
terior, a nnterior l'esperit pJ.1r de
la Revolució treballa secretament,
hi ·ha una generaci'ó jove que ha ca-

. negut la c1ass€ social liquidada en
el millor momenb per a odiar-la a
mort, quan recorre' als pitjors crims
per a conservar la seva vida, un
deIs quals. caraetertstic en totes aB
solutament i que es dóna aet1,1al
mentJ a E:spanya, és l'ealianc;a amb
l'estranger, justament, per regla
general. amb els nalssos que guar
den contra el noble 'deIs seus aliats,
un odi tradicional: i que ·ha vist
l'esforc i el dolor del nobie per a
trenca~ les' cadenes de' l'opress-ró.
Una, generació aue reacdonara con
tra les deformacions de la Revolu
ció i ll:u.itf3.d, contra el bonapartis-·
me vencent-lo i deÓ.dint l'estructu
ra defi'nitiva de la societat.

El bonapartism€ no és mai una
etapa definitiva. La Revolució no
IUDrí a Franc;a ambo els guillotina
ments deIs homes de 'Termidor i
amb l'esdevenoi:ment de l'Imperi. Ni
morira a Rússia amb el fusellament
deIs lluitadors d'Octubre i 1'omni
potencia d-= Stalin. Rússia no ha
clo::; encara el cercle rev01ucionari.
Fa només vintl any~ de la pujada al
poder deIs soviets, i el procés de
les revol:ucions abasta a voltes un
segk. Que ho meditin els que vol·
drien que la l1pstra Revolució nai
xent s'iufluís del bonapartisme rus
(retorn a la democracia).
E~s processos de Moscú no poden

estemordir l'aniro deIs revoluciona
ris conscients. La mort dels homes
imnorta molt... Pero. n'ha!t mort
tants de martirs ... El que interessa
és aue la Revolucíó vagi endavant.
1 aixo sera fon;osament.

La q:u.al cosa no vol dir que ha
gim de regat'eiar el nostrC:' esfore;
per 'a aconseguir-hQ més rapid i el
nostre estudi per fer que en la Re
volució espan:vola l'etana del bona
nartisme sigui abreujada i no torci
per ga~re temps la rectitud deIs
principis que l'han gesta.

R. Ictus.

mestrenostre

Els revolucionaris purs representen
per a ell un obstac1e perillós, és
cert, péro la societqt vella era molt
més, era el pes d'ulla serralada de
plom, infranquejable.

1 hom produeix la ~aradoxa. As
sassinant el pares del la Revolució'
s'accepten molts deIs 'principis pels
quals ells han lhÚtatl i venien pro
pugnant des de sempre; desvir
tuant el contingut i l'esperitualitat
de la Revolució, se'n. fa sent~r fo
ra, en els altres palssos, :qlolt€S ale
nades que prenen j:n J.a teia 'seca
'dels afanys dels hu.mils i acaben per'
influir tot el món originant altres
.revoluciollS i .donant pe)! a ,ma"p-o-.
va civiEtzació.

Per altra banda, ni en l"epoca del
bonapartisme les nacions domina-'
des per les c1asses caduques poden
perdonar el país que ha portllt a
terme la subversió social -Frane;a
hagué de fer la guerra coutra les
monarquies europees en cat9rze
fronts alhora i Rússi:a viu avp.i vi
gilánt la grapa del Japó i la d' A
lemanya com a perilIs immediats i

el

Els processos de Moscú contra massa ja no l'ha cpnegut mai- i
els bolxevics de l"a vella guardia, resta soIs un nucE selecte que tre
seguits de l'assassinat de.ls millors balla fins a l'esgotament per tal de
constructors del socialisme posa en salvar la gran obra que tants esfor
l'anim deIs obrers. revolp.cionaris e;os ha costat i que tan a prop, ha
de tot el món una contracció de estat d'éss.er un fet. Són aqJ1ests
fastic i. els predisposa al dubte. gn1pS que també fan nasa, que tam
Aquells que no tenen un concepte . bé representen un perill per aquell
salid, arribaut a místic del que és .' qu~ n'O admet competidor~ ni con~

una Revolució ide la missió deIs tradictors; per tant; el dictador els
que a ella han dedicat la vida, sen- persegueix.
ten esfondrar-se un cúmp.l d'ilu- Pero en l'edifici de les relacions
sions. i l'estructura socials moltes coses

Nosaltres, que som els primers qp.e han caigut no poden ésser ja
en .protestlar alradament de la des- posades en peu; sístemes i organi.s
trucció física deIs homes d'Octu- mes seculars excessivament enve
bre, -precedent i continuació de la llits, es perden per sempre 'al pri:
tasca de deformació del veritable mer esc1at de la Revolució; les no
socialisme- no podem estranyar- ves formes els s:ubsÚtueixen, Més
nos massa d'aquest fenomen i molt encara. el dictador i tot el que fa
menys sentir-ne minva el nostre' posiSible el seu entronitzameut són
entusiasme revolucionario fills de la commoc2.ó social, surten

Cal considerar que aquests esde-. deIs estaments que han parin la Re
veniments topen amb els afanys volució a costa de la 'seva sang;
primaris deIs treballadors de vel1- porten el segell de la c1asse jove i
cer immediatament a tota la linia i molts deIs caracters d'aqu.esta c1as
a tot el món, pero no estan fora del se i de les aspiracions que l'han fet
procés de desenvolupament de la bateg.ar, en la seva mateixa caro.
Revolució. Molt aL contrari, són '
perlectament logics, ellguadrant-se =-----.-----~----------------------_:

a la trajectoria general de les Re- M~A1)~ l'N ,
volucions c1assiques.

L'afusellament deIs vells revolu
cionaris rp.ssos i el retrocés vers la
societat capitalista, tot conser,vant
principis del socialisme, correspo
nen al guillotinament deIs homes
de la Revolució francesa -Danton,
Marat, Robespierre- i a l'imperi
de Bonapart.

Rússia viu l'etana designada ,ge
neralment en el procés de les Re
volucions ner l'etapa del bonapar
tisme. Cunós periode, caracterit
z'at per la dominació personal d'un
home que, nortat per la seva ambi
ció, impulsa el país cap afora,
aprofita la mobilització de les ener
gies socials ner fer sentir a l'exte
rior el pes de la fon;a del seu no
hle, imposant-se també a l'i.nterior,
en tots els ordres, com a tdol absó
lut.

Napoleó no s'acontentava amb la
gloria militar: illtervingllé directa
ment en l'elaboració de totes les
nombroses lleis promulgades du
rant el primer i.mperi, deixant-hi
la marca de les seves orientacions
personals. Els seus corifeus 110a-,
ven el gran sentit jurídic del dicta
dor, que, ai.."<:o, sí, demostrava una
capacitat de treball extraordinaria.

Els grans principis que inspiren
una revolució, pero, no s'avenen a
servir d'escambell a l'encimbella
ment d':U,n home. Ea poder del dic
tador necessita fer-se lloc entremig
de les noves idees, moltes coses li
fan nosa i les destrueix. La massa
es deixa portar pel prestigi perso
nal, oblida el veritable contingut
de la Revolució -gran part de la
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entre la joventut camperola. S'ano
menara Institut d'Orientació Tec
nica de la J. C. I.

11.· - Les seves funcions seran :
cOllfecció d'un equip d'oradors per
a la celebració de mítings i confe
rencies.

Montar un servei d'estiadística
que contribueixi a facilitar els de
talls precisos en la regularització
de la prodJ1,cció agrícola del nostre
país i, particularment, fixar les
normes sobre les quals han de des
cansar la producció de les diverses·
regions del país.

Institució d'escoles esp~cials d'e
ducació tecnica a Girona, Tarrago
na, Lleida, Barcelona i Castel1ó de
la Plana.

Edició de car1:ells i periadics mu-
rals. .

Iniciar una coJ.laboració general
deIs militants de la J..C. 1. en les
publicacions deIs 8'inq.icats agríco
les amb l'objecte de div¡:tlgar les
nostlres posicions.

12.· - La creació en tots els Co
mites Locals. Comarcals i Inter
comarcals del secretariat Agrari-
cooperatiu. .

13.· - Procurar, en tot el possi
ble, propagar les conveniencies i
l'eficacia, per mitja de les' granges
d'explotació coUectiva que el Parttit
ha creat, de les cooperatives de pro
ducció agrícola. al campo

14.· - La joventut és la que ha
de propagar i crear l' ambient, la
mentalitat del treball' collectiu, al
campo I, haura d'emprendre la t'a:s
ca allí on les ~ondcions d'explota
ció de la terra ho permetin, de rea

.1itzar experimentalment el treball
collectiu.

15." - La joventut camperola

'

.exigeix l'ajJl.ú econamic i tecnic per
a les col1ectivitats. .

la treballa
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Entre productors i consumidors.
7· a

- E:ls joves com:unistes de la
J. C. 1., donant-se compte de que
la guerra exigeix l'augment de
produ<;"', hail d'explotar, al c~mp,
l'egoisme característic deIs petits
propietari,s del campo

8.· - La J. C. 1. celebrara una
conferencia de joves camperols el

. dia 15 de mar<; a' Tarra.g6na.
En ella es plantejaran els proble

mes fonamentals que la Revolució
pla teja al camp.·

9. a - La J. C. 1. considera qué
els joves com:unistes han d'ésser
educadors de la totalitat de la jo
ventut camperola en sentit revolu
cionari per a marxar vers el Socia
lisme. La J. C. 1. creara, doncs,
escoles especials per a la preparació
de la jovel1tut camperola en la
construcció del Soeialisme.

JO.& - Es crea l'argan rectol;'
¿¡'aquestes escoles"de preparació i
de direcció del treball de la J. C. 1.

a

e o M.B,A T

, ;

per
Ies

.La J. C.1. lIuita per l'alliberament
deis c~mperols

En aqwesta plana, cada setmana, COMBA T la dedticara a la'
joventu.t campero·la. de les nostres cmnarquesr i ·en ella trobara les
o1"ientacions {¡ conSignes justes de!n 11wment; les quals llanifara la J.
c. l. d'acord amb la seva concepció revolucionaria.

Tota la joventut ca1n.perola a la qual dediq'L~em a,questa pa1't del
?lostre periodic, veura en eUa el guia q~ Vha de porta1' pel camí de
la. veritat revolucionaria i de la victOria dels treballadors.

El nostlYe periodic aniba.1,a fins als llocs més am.agats del nos
tre Call1,p i en elles pof¡fj;ara. .es. consigrz,es de ~a J. c. l. A ixo 'Wo~ dir
que per mitja del nostre periOdHc, el C1'i¡t de la Revoh~ció es mantin-
d1'l1 ruiu al nostre camp.. .

C(J¡da nou atac que es faci p,er.' ta~ de /1'enar la Revo'bució,
COMBA'T ho demmciara i po'Sa1'o.. alerta. la joventut t1'eball'adora
de!. camp.·· " \. .

. COMBATr.arribara fins a Il3s trinxeres. im ll'uiltl! la joventut
campe1'ola de les nost1'es C011'/,Q.1'q'L~eS, i per 'mitja d'aquesta plana

I ds posara,~Jca'da setm.ana, a.l corrent de lá ma1'xa. de la nostra Re
,,-'oluci6 al campo En eI:la assenyaLarem aqu.ells que? amaga.da11Mnt
defensen el Gatcic q'L~e se1npre ha.; esclavitzat la jeyuemut drels pobles
i que, en. general, v,O'len a.1w,r contra la llibertat de la jovenu~~ 1'ural.

Els joves comJbatents ca17'lrpe1'ols t1'abaran en el nost1'e. setmJa..
1kl1"7~ el defensor constant, incansable ti' queU b~oc de terra fami
liar que els seus t1'ebaJllen alVd al poble i q'L~e cons-bdem d'allo més
gmn· de la nostra RevoVuci6.. :. .

COMBA T no cO'l1!Sentira mai que siguin at1'opellats els drets
dels camperols..

La ioventut c(pnperola de 1;emguara'lb t1'oba1'a en el 1UIsbre seh
manari les or~e.ntacio:ns precises per tal de marxa1' cap al sOC1:alis'
me p,e?' mitja del treball coUectiu. COMBA T dira sempre a 'l:,a jo
vent'L~t que si vol ésser llilure hja de deslli:ga'YI-.se per. complet de 7.'e
con01'nia familiar que 1}mposa p1'ecisament aqttell bloc de terra fa
milia1' de pue abans parlaxu.em, i que aixo ·solament ho aconsegui','a
Mf!anitzant el t1'ebalP. coUectiu, a base de les ten'es que explota'ven
pe~' admÚ'Lisiraci6 els cacics del poble, i Úulep.enditz·ant-se d'aques
ta form,a de l'economia familiar.

Joventut campe1'oZa: COMBA T J organ de la. J. c. 1., és el
nostre defensor.

i VISCA LA REVOLUCIO AL CAMP!

Conclusions aprovades

1." - La terra ha d'ésser ·socia
litlZada.

2. a _ En cada. P9ble o localitat
ha d'existir un sol sindicat agrí
lització en consonancia i d'acord
amb els organismes de la política
agraria.

3." - La terra sera distribuida
entre els camperols per a la' se'va
explotació. A cada camperol, la ter
ra segons les seves necessitats i cá
pacitat de treball.

4." - Els petits propietaris po
dran continuar en usdefruit les tet
res que abans conreaven. Ara bé,
solament usdefruitaran aquelles que
puguin conrear ells i l1ur família.

S." - EIs fruits i la collita per
tany tota ella al cpnreador.

'6.· ....::... El Sindicat agrícola i la
CooperatJÍ.va de consum, han d'ésser
els {mics instruments de relació
econamica entre la ciutat j' el campo

1
M. BALLESP1.

.~----.;...~~--------!

tér·raLa

Els .dies 29,' 30 i 3I del passat
mes de aener es reunía el Comite

b .

Central de la J. C. 1. a Barcelona.
En aquesta reunió hi assisfiren els
elements més caraderitzats de la
joventut revolucionaria. ~a imp?r
tancia d'aquest pIe, pel seu contlll
gllt i pels moments en que ha es
tat celebrat, és incalculable.

Tots els problemes de la joven
tut han estat tractats d'una ma
nera prohtnda i en cada un d'ells
s'ha pres la resolució que calia.

o podia, doncs, el nostre Co
mite Central descuidar e1s proble
mes de la joventut camperola, per
la importancia primordial de les
qüest-i.ons agraries en la nostra re
volució i més encara si tenim en
compte el confusionisme que re
geix al campo

Cal també tenir en compte que
l,a nostra organització jovenívola si
bé té una base solida als centres
industrials, també es troba degu
dament estesa pels pobles rp,rals
de les nostres comarques. Aixa
vol dir que dintre la J. C. 1. hi ha
enrolada un gran nombre de joven
tut revolucionar'ia de;l\ campo

EIs problemes de la lena

EIs problemes de la jo
venlul

Així deia un punt de l'ordre de
les reunions del Ple.

En ell. el gran nombre de dele
gacions deIs nuc1is rurals varen
posar tot l'intereS' que calia, expo
sant IhLrs proMemes i les solucions
per a resoldre'ls. Era la veu auto
titzada i candent de la nositra Re
volució al camp expressada pels
militants camperols de -la nostra J.
C. 1.

Després d'un llarg' debat queda
ren' aprovades les resolucions i con
Signes q:rte més avall publiquem.

Una de les consignes de més im
portancia aprovades pel PIe és la
d'apoiar el treball coUectiu, por
tant-Io a la practica a mts els lloes
que sigui possible, per en~endre

que, com a s06alistes, temni el
deure de portar-lo a la practica
alla on sigui possible. En altres
números successius del nostre set
manari parlarem més extensament
i d'una manera detallada del que
representen els acords presos en el
PIe.

Ara, que cada jove camperol .!ni:
litant de la nostra T. C. 1. estlgúil
al seu l10e de combat per tal que
els acords sort1ts del Comite Cen
tral siguin complerts am~ discip'l~
na i converfir-Ios en reahtats.

Tots en el seu lloc; 1: convertim
la resolució del PIe en l'arma d'a
tac contra el confusionisme i la
contlrarevolució al campo

..
J. C. 1.

COMBAr, porlanlveu de la jovenlul camperola

QOESTIO"NS
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Parnflel i~

En I'eláboració del progrbma
del «Front se lo ioventtlt»-·
havien d'o.córrer coses"
molt saboroses o iujiar
pels seus dssistens.

Imagineu-vos que hi eren re
presentades les Joventuts
d'Acció Catalana!.'

O'Acció Catalana!!!

«Fuera comités»
-, I

Josep Oíaz ha dil «¡Fdera
. comités!» \
A Stalín 11 els comités li fan

insuportable lo vida.
I com qui «Oían. passo any

espeny... i el senyoret Pe- :
pe esto decidit o viure for
~a per o .que lo República
li aboni tots els sacrificis
que ha fet i pensa fer ...

Lo coso eli cloro!

Per si. de cas...
Pero nosaltres per més segu

retat Ji aconselleríem que
es fes empeltar les fCilmo
ses glandoles '01 doctor
Voronoff .

Per si de cas..,!

Ni laiques!
r

Les JovÉmtuts Socialistes Uni- ¡
ficades no són marxistes,'

ni revolucionaries, , ~ _ .
ni ton sol socials teformistes. 
Que són, dones?
Senzillament: no són res.
Ni lalques! ,'...

t :
'Una mena de Joven

luls...

obrer. Per aquella Joventut que a
Lleida, al desembre de l'any 30 es
tava al Dimp de Mart' complint
amb el seu de:rtre. P~r aquella jo
ventút qüe, a l'QetuQre 'del' 3'4, an'a
ª' la Pres.ó, per aquella j?venb~t que
el dia 19 de iuliol es cCincentrava al
pla de Vilarloveta, e',¡perant· imagi
naries fQrces de Tarrigona~ Per to
ta ,aq).le?~a joverit~t, p~fl.a la nostra
Joventut Comun~sta' 1bei-ica. .Fer
la :vofuntat 'd~' tota aquesta' ;civentut
en.laqualhi'hala'n0straJ. C. L
, o accepfem 'una tal'-Ali:an~a Na
cional de la Jovent:rttl, 'en abstniete,
en la qual c-apigui'n joves catolics i
feixistes. "
'V9leml' lohem estat el;' primer$'

a pn)c1~mar-~(), un~ ferma alian<;a
de la joventut. Pero sobre unes ba

'ses mínimes, gue tingnin un con-
fingut revolucionari. Q:ue' inilpres

. cind'iblementt l' alian<;a de la' Joven
tut Revolucionaria 'no faci escar-ni
d'un principi consubstanCial a tots

. el treballa.dors; com és ]-a lluita ·de
c1asses. . ,

Fronf de la Joventut 'Revolucio-,
baria, per a guariyar la G:tterra d
pidamentl, pero també 'per a' no d'ei
xar descuidada la Revo]ució.

Front de la ToventutJ Revolucio
naria per anar de dret cap a la im
plantació de la nbstra República So-·

'dalista. ' ,
PAU X. PARRAMONA.

,.. .'
¡.

feixistes, no! '

¡oves .obrer~ revo
diu la J. C. 1. :..,

nó dintre del si del Partit Socialis
ta, ,amb llurs posicions reformistes
d'antany, s'·ha esfumat completa
mento El Sk'ntiment de la l1uita de

. . ,dasses, principalíssima condició
-~. que havien d'aéceptar els joves .tre-

1\i:~¡;;;:¡iiiiiiI"~I"lIII_","'"-'ct' " balladors en ingressar al Parbt o
'. -: . a ies Jovent:u,ts" Socialistes, ara s' {)l-

, , bl"da indeeórosament i hom .intenta'
sembrar el confusionisme dintre els.
!:>brers que' són· cons¡::Íents, imbu
Üit-los un criminal sentiment pa
trioteli, .de l1uita per la independen
cia, d'un, .retorn ·a la grandesa pa
tria. En'. llur, follia desesperada han
f,lr:ribat .a fer-se seva, la consigna
amb la qual els militars feix;istes
es sublevaren .. El .crib de «Arriba
Espa,ñall; avui' ja n.o é~ .sinonirJ;l. ~els

súblevats. EJs comunistes stalinis
t~s .. 1es"Tov~ntuts Unificades, (amb;
catolics i feixistes) també ho c~iC1en
«Per la Ind~uendencia, per la Pa
tria, per la Recono.uistcall. No sa
bem tam1;>é si criden «Viva Pela
vo», CreuD@m ~ tamb€ aquest ' crit.

-, Almb les ip'(asiQns de moros de tots
W;;:~. ' color-s que hem sofert, podria molt

ben ésser que sortís. un em)!l, d'a-
~~;= quell"intransigent cíJ,tolic barbar.

. , , ..No.. ' No' liüBem ,aéceptar' aquesta
La demago,gia, rengany, ..el- mÜe , 'n;¡,olllstruos:itat ' d,' Alianc;a Nacional

descara~ i inde~ent salta, prompt~- de .la Jovenh1t: E-ll,S queda encara
menú a la vista. Han ~ingut, la gP- molta' .dig.nitat política·i no . hem
sadia de fer escarni dels seus pro- . abandonat la, nostra conseqÜencia
pis pensaments com q. socia:liste~ j d'actuació. Pero, descobrirem. els in
com a marx.is.t~~: '. ". -tents . 'd'aal1eUs- que ·;ug-uen amb,

Eleven -preganes al cel, cndant .<temes'",· m<:>t .d'alia·nca de la, Joven-
q,lf,~ ~orn~J1 ~~l. pop camí. ~.s. j (),Ves, -tm; '.", o' . ',.. ~
catohcs. 1 fe1:n~t.~s ~~e van. e~ra~s. No volen crear ,una -AlianGa Re
Tot~ 11ur trad1clO d l11tlrans~genc}a, "voluciona-tia-de la JlJventut; per por¡
no Ja r~,oLa,rp.e_n.t íl:m.,b, els ~ehts. bu~- de que sota aquest nom. no pugtt.i
gesos 1 francament reaCClOnans, Sl- aplegar tota la ;oventut, tota, ad

'
-

huc la católica i feixista. Per aixo
deformen la fa<;:ana. Per aixo en
11 oC" d' Alianc;a RevoluGionaria, de-,
fugi'nt la veritable necessitat que,
],ji ha d'aplegar tots els obrers ;0
ves, que d'anys han esmer<;:at totes,
ll:urs ene;rg-ie.c: combatenn la reacqi6,
i fent pos.sióIe que amb l1urs (lua-:.
dres organitzats. al costat de llurs
companys de 11uita, fossin els pri
mers en detluar la sublevaci6 fei'
xista',' hail ii1Ventat aquest mot'd'ar
tificl 'm1e es diu Alianca . acional
(de l'E'3uanya una, sola, indMsi
hIel. '

Per la ioventut' revolucionaria,
oet 'áq'üella ;0velltut que en· temps
°hÚQfcs,:' de sacrifici, sortia pels car
'rers: a' f<,;tr}.es Vagues que 'donaren
rj:5e~s~~alitatl, al . l10sÚe _ movinient

11uita de c1asses per no estar, natu"
ralment, educats en el marxisme,
no podrien subscriure aquesta Ali
anc;a Revol:tt.cionaria. D

¡oves" 'lIibe:rt~rrs

a la J. S. U.

Unitat amb els' catolics

P~C1-raUlé's d·e-l-s·. ,..

adrecades,

Unitat amb els
Iliéior'ldris,
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Ib'erlca .de Lleida,Organ de la Joventut ComunIsta

~Essent fervents devots de /'alianl;:a joveni/ revplucionaria, estant lo nos
tra ment obsessionada per ton febril desig no compteu amb nosaltres men
'ke us 'situeu el) aquest pla, enoora que amb aixo es -sac:rifica 'un 'arderós
anh·e/. 'Nosaltres no ens confabulem amb els que ton ro',nament obre·n. No'
vo/em embnitar-n'os les nostres'o/es en el fango Avuhms eh/airem olés' re-\
gions ateries de /'ideal d viute /'espetualitat de lo yicfa. Dema 'qua'n aca-:
beu de lIan~ar pa/etades de fang, quan vosaltres vegeu o tots ' els ' vostres
germans i vOlgueiJ de veritat'oquesta preciosO'unió que ens redimeixi i-ens
dignifiqui, ovui no lo sehtiu p'er-molt que digueu; perque lo tfenqtJeu~ en
tau/ont lo guerra amb uns· homes que són germans' -d}deals;. Ci1q¡.Uest .dia

I crjde.iJ-nds, qne '~?ixarem d:aqtJell mag~ífic'~iri..a"aoh(:Jr-VOS"f:JnCi1,~~'r,q~adfJl
,fraternal». r. " • . r' r( 'r, _ ,
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Fem.l(1pGuerrB, peTO °també·la Revólució

1 bé. Parlem d'aquest. fantasma
de 1 e·s «Jovent:rtts UnificadesD.
Nosaltres que hem seguit pas a pas
i hem intervingut en tot el movi
ment jovenívol que s'ha produit a
la nostra peníp.sula, d'en<;a deIs
darrers s'et .anys, tenim més 'autori
tat que pingÚ per a parlar de qüt'!s
dons que afe~t:en la jovel).tut.•Es
un dret adquirit a forca de sacrifi
a:fs, d'haver estat en ~ls _momentfs
de peril1 i necessitats al costat deIs
ripstres companys, i d'haver militat
ininterrompudamenú durant tot a
quel1 temps, en la nostra organitza
ció j0venívola. Un dret i una. a11-to
ritat que ningú no ens pot discutir.

1 ,naturalment,. l1os'altres' q:tte no
~m rpmas mai indiferentB quan
s'ha tl'actat d'inreressos de la J0

ventut, no podem ara passar per
.; alt aquest mite de Front Nacional

de la Jovenúut.
..1 per a parlar-ne millor comen

':8rem tr::m~criviT:lt unes frac:es del
Butlletí d'1nformació de les J. U. :

· , «Nosaltres creiem que l'Alian<;á
.aciona} de les Jovep.tuts ha de re'-

· c.ollir oÍats els joves,., absolutament
tots, des deIs joves anarqJ1istes. als
jeves catolics·. Avui. hi, ha. plante
jats una serie de problemes que
a,feden ·per igual tota la joventut,
sigui maq:i~.ta,.llibert~r.ia o religo
sao .Es,·el pro~lema~QI: l~ ind~pen

denc;.ia del nostre país, d~ la llber-
· tat d'Espanya. Si nosaltres c;reem
una Alian<;:a Jovenjvola Revolucio

, naria" .el ¡¡,eu. estret, cadeter fara
· gne si~J1i, rq.guít~ca,..Solame.nL , en

for,marien nart les Joventuts c1as
sistes. Pero quedarien al marge in
fitÜtat. de j~)V~s que, no sentint.' la
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