
IDEOLOGIES 1 PROGRAMES ECONbMICS A CATALUNYA 
DURANT LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

per JOSEP M. BRICALL 

L' estudi de les ideologies i programes economlCS deIs partits polítics 
i sindicals catalans durant la darrera guerra civil, no pot ésser abordat 
seriosament sense coneixer a on arriba l' evolució i les exigencies que 
aquesta imposa al proeés revolucíonari iniciat el 20 de julioI de 1936. 

Per aixo aquest treball forma l'última partd'un altre de més extens,4 el 
qual tracta d'acostar-nos al mare general i a 1'evolució de l'eeonomia cata
lana espeeialment industrial- durant els anys 1936-1939 -, als problemes 
que semblen més signifieatius (nivell d'oeupació, relacions de treball i 
salari, nivell de vida, i abastaments, preus, comer9 exterior, instruments 
finanees), al proeés revolueionari que significa la coHeetivització i a la 
política economica aplicada per la Generalitat, a fi de resoldre les tensions 
implicades al nou sistema eeonomic pels esdeveniments de la guerra. 

INTRODUCCIÓ 

L' adaptació deIs programes d' acció d' aquestes organitzacions a la nova 
realitat que imposava la guerra fou improvisada. No hi ha cap mena de 
dubte. L'afrontament armat d'una guerra civil i la mateixa revolució 
no eren considerats com una realitat molt propera, la primavera de 
rany 1936: aquí esta, doncs, el primer i fonamental impacte de tota una 
serie que la realitat causa als programes polítics. Per altra banda, aques
ta realitat, amb els seus problemes economics i socials, explica l'auge o la 
caiguda d'alguna o d'álgunes d'aquestes organitzacions. 

Examinarem en general aquests programes concrets, empírics i d'acció, 

" Aquest estudi fou presentat com a tesi doctoral a la Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona el 28 de setembre de 1968 amb el titol La industl'ia catalana 
durante los años 1936-1939. 
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i 11ur evolució durant la guerra. La seva base doctrinal no sera, pero, 
examinada sinó en la mesura que la interpretació i 1'aplicació d'aquesta 
base seran una condició indispensable per a comprendre'n l' evolució. 

EIs programes economics que presentarem pertanyen a 1'anarco-sin
dicalisme - basat en el pensament llibertari -, al socialisme - inspirat 
en el marxisme adherít o no a la III Internacional- i al liberalisme 
d'esquerra. Abans, pero donarem algunes referimcies sobre 1'actitud de 
la burgesia catalana en iniciar-se 1'aixecament militar. 

Actitud de la burgesia catalana abans del 19 de juliol 

El tema és interessant no tan soIs per a coneixer l' assentament més 
o menys solid del regim republica a Catalunya, sinó també per a deter
minar de quina forma afectaven els mecanismes productius del regim 
economic la conjuntura economica i social! tal com hic et nunc era 
vista pels grups economicament dominants. 

Per a la primera d'aquestes qüestions caldria examinar el paper de 
la Lliga catalana durant els mesos que precediren el 19 de juliol de 1936, 
i mentre es gestava aquella jornada. De totes maneres, Vicens i Vives ha 
deixat la seva visió de la situació: "Només a Catalunya, malgrat la pre
ponderancia de la C.N.T. entre 1'element obrer, el regim republica 
comptava amb una base solida; de tal manera que fins i tot hauría arribat 
a portar la C.N.T.cap a una zona de polemica legal. Aquest fenomen 
s' explica per l' actitud més liberal de la burgesia, la fe republicana deIs 
petits burgesos i la convicció, difosa durant el 1930 i confirmada després 
pels fets, que el nou regim resoldría el problema autonomista plantejat des 
de 1901".2 

Des del punt de vista economic, amb quins ulls es veia la situació? 
Quins remeis es volien proposar? A comem,;ament de juny de 1936, 
cent vint-i-sis entitats patronals, presidides pel Foment del Treball Na
cional, publicaren un Manifest de les entitats econamiques de Catalunya 3 

dirigit als governs de la Generalitat i de la República que exposava els 
fets i proposava. una terapeutica. 

No s'amagava a aquestes entitats que les tensions que havien situat 
o que situarien les empreses a free de la fallida o en la fallida mateixa, 
derivarien, si més no parcialment, de la crisi mundial. La conjuntura, 
economicament greu, es complicava, segons el Manifest, amb una serie 

1. J. VICENS observava respecte als anys trentes: "l'economia i els moviments socials 
marxen després més desaparellats, sobretot perque aquests s'encadenen a una mística 
revolucionaria que no s'entrelliga amb la situació provocada pels cicles economics, 
adhuc, com veurem, quan esclata la crisi de 1929." El moviment obrerista cataÜL, 
1901-1936. 

2. J. VICENS VIVES, J. NADAL i R. ORTEGA, Historia de España y América. Ed. Vi
cens-Vives, Barcelona, 1931, pago 431. 

3. Reproduil a La Veu de Catalunya, 7 de juny de 1936, pago 12. 
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de problemes socials tals com l'allau de noves bases de trebaII- espe
cialment en la indústria textil (ram de l'aigua, vestit), química, alimenta
ció i comerg - i els conHictes laboraIs - com el de la metaHúrgia, na
vegació, gastronomia, i al camp, el problema deIs rabassaires. "Per 
aixo", deien, "ningú sap a quin cost es produira, quina sera la qualitat 
del producte, si es podran complir els terminis de lliurament, doncs no 
es sap com ni quan faran els obrers la seva feina"; i afegien: 'Tesperit 
de l'empresari esta estamormt, ningú té iHusió ni per establir un negoci, 
ampliar el que existeix, intensificar el treball, etc." 

No cal remarcar que, ates el caracter de les associacions firmants, la 
terapeutica proposada mirava de reforgar el regim economico-social vigent. 
És interessant, pero, d'esbrinar si aquesta conservació del capitalisme 
els menava a apeHar a prbcediments feixistes - donant al mot el significat 
clar i precís que tenia durant els anys trentes - o es confiavaen unes 
mesures de política economica compatibles amb elliberalisme político Que 
el Manifest s'inclina cap al segon camí, no hi ha cap mena de dubte. No 
tant per la confessió explícita de republicanisme, o fins i tot d' acceptació 
del programa comú del bloc de les esquerres - remarcant, és cIar, el 
respecte que aquest programa tenia al principi d'autoritat i d'emfasi 
en el bé públic general per damunt deIs interessos de classe ... - com pel 
to i significat del mateix Manífest. 

A partir d'aquesta base, es proposaven una serie de mesures que, 
si a curt terme confiaven en la radicalitat d'una terapimtica malthusiana 
i d'espera - pausa salarial, reducció de jornades laborals, controlar rofer
ta, renovació deIs Jurats Mixtos de Treball-, a terme mitja xifraven 
la solució en la convocatoria d'una Conferencia de Treball que, presidida 
pel Govern, aplegaria els representants deIs interessos economics i socials. 
El Manifest acabava amb una crida general per tal d'aconseguir un 
augment de la producció. 

A final s de juny de 1936, se celebra a Madrid una assemblea extraor
dinaria de Cambres de Comerg, Indústria i Navegació, amb representa
ció de noranta entitats de tot Espanya.4 Sñi estudiaren i foren aprovades 
una serie de ponencies sobre cinc temes: la situaci6 de r economia 
espanyola - principalment de la balanga! de pagaments i més especial
ment de la balanga comercial, les mesures per a combatre l' atur for9ós, 
la qüestió deIs transports i la intensificació de la producci6 i el consumo 
En definitiva, el conjunt de resolucions adoptades per aquesta assemblea 
de Cambres no difería fonamentalment de les del Manifest abans es
mental. 

4. Vegeu El Sol, 26 de juny de 1936 i 5 de juliol de 1936 ("La situación de la 
economía nacional"). 

16. 
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Pero, "regim inteHectual, doctrinari i petitburges, la república en
ceta una llarga discussió sobre els assumptes més dellcats: l'exercit, la 
patria, la religió i la propietat".5 La matinada del 19 de juliol de 1936 6 

Catalunya anava a iniciar un nou període de la seva historia: en rebre 
eis representants de la C.N.T. i de la F.A.I. - després d'haver-se entre
vistat amb els líders deIs sectors polítics catalans - el president de la 
Generalitat manifestava: "Avui mor un passat d'angúnies i desitjo sincera
ment que Catalunya sigui el capdavanter deIs palsos més avan<;ats i des
envolupats en materia social". 7 

L' ANARCO-SINDICALISME 

El moviment llibertari 

És difícil d' analitzar la posició que adopta el moviment llibertari catala 
durant aquests anys de guerra. Al seu si figuraven tres organitzacions: 
l"'específica", Federació Anarquista Iberica, moviment polític, defensor 
zelós de la puresa anarquista; la central sindical, Confederació Nacional 
del Trebal1- amb una preponderancia absoluta a Catalunya i successora 
deIs primers moviments associatius del proletariat catala - 8. i el mo
viment juvenil, J oventuts Llibertaries. 

lntimament relacionades, i amb una certa confusió entre llurs funcions 
durant els anys 1936-1939, l'estreta unió C.N.T.-F.A.1. deIs primers 
dies de la revolució esdevingué un cert distanciament a l' acabament de 
la guerra. A la C.N.T., existien algunes tendencies, no típicament anar
quistes. En comenc;ar el segon quart de segle s'hi remarcaven tres cor
rents importants: 9 

5. J. VICENS VIVES, J. NADAL i R. ORTEGA, op. cit., pago 432. 
6. Sobre el 19 de juliol i dies següents, es pot consultar: Els fets del 19 de juliol a 

Barcelona, Grafiques CNT (pla bastant detallat de la situació militar de la ciutat); F. SOL
DEVILA, "EIs catalans i l'esperit beHicós", Antología Catalana, Edicions 62, Barcelona, 
1966, pags 55 i 56; F. MONTSENY, "19 de julio catalán", dins De julio a julio (text deIs 
treballs continguts en ,l'extraordinari de Fragua Social, de VaUmcia, del 19 de juliol del 
1937), Ed. Tierra y Libertad, B:;u-celona, pags. 19 i ss.; J. GARcfA OLIVER, "El Comité 
Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña" dins De julio a julio, pags. 193 i ss.; 
José M. FONTANA, Los catalanes y la guerra de España, Madrid, 1956, pags. 53 i ss., i 
L. ROMERO, Tres días de julio (18, 19, 20 de 1936), Ed. Ariel, Esplugues de Llobregat, 
1967. 

7. Vegeu J. GARcfA OLIVER, "Los organismos revolucionarios. El comité central de 
milicias antifascistas de Cataluña" a De julio a julio, pago 194, i Guerra y Revolución en 
España, pags. 8 i 9. 

8. Vegeu Ca.~imir MARTf, Los orígenes del anarquismo en Barcelona. Centro de Es
tudios históricos Internacionales. Barcelona, 1959, i apendix de la versió catalana del 
Llibre de H. AvoN, L'anarquisme. Edicions 62, Barcelona, 1964. . 

9. Vegeu Albert BALCELLS, El sindicalisme a Barcelona. Ed. Nova Terra, Barce
lona, 1965, pags. 159 i ss. 
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- El corrent anarquista, compartit pels anarquistes purs, que es 
proposaven de purificar el moviment sindical de qualsevol veHeilat po
lítica o reformista. A aquest grup radical- inspirat per la F.A.I. - per 
tanyien J. Garcia Oliver, B. Durruti, els Ascaso, F. Montseny, D. Abad de 
Santillán, etc. 

- El corrent sindicalista en el seu sentit propi, de base més empírica 
i menys dogmatica, partidaria, a vegades, d' arribar a acords amb els 
polítics, i del si del qual apareixeria el trentisme, els sindicats d' oposlCió 
- incorporats a la C.N.T. abans de la guerra - i eI Partit Sindicalista. 
A aquest corrent pertanyien J. Peiró, A. Pestaña, J. López, etc. 

- El corrent marxista d' oposició -la seva principal figura era An
dreu Nin -, el qual, expulsat de la C.N.T., fou deIs grups que posterior
ment dona origen al P.O.U.M. 

L'any 1936, el domini del corrent anarquista al si de la C.N.T. era 
pales, tot i haver-s'hi reintegrat novament els sindicats d'oposició i la ma
joría deIs trentistes. Els Governs de la Generalitat que havien mantingut 
una actitud dura al sector faista de l' anarco-sindicalisme, havien coHabo
rat, pero (per exemple, el 6 d'octubre), amb eIs sindicats d'oposició, 
amb la U.G.T. catalana i amb aItres organitzacions sindicaIs de signe, 
si no netament proletari, si més no autonomista (el centre Autonomista 
de Dependents del Comerg i de la Indústria (CADCI), la Unió de Ra
bassaires, etc.). Ambdues circumstancies preparaven, ja abans de co
mengar la guerra, la possibilitat d'una crisi a 1'interior de la sindicapo Per 
aixo, després de puntualitzacions i reticencies, la Confederació Regional 
del Treball de Catalunya havia adoptat una actitud "antipolítica i absten
cionista" amb una pinzelIada d'indiferencia en les eleccions de febrer 
de 1936,u L'ambigua situació de l'anarco-sindicalisme féu decidir la C.N.T. 
a fixar una definició més exacta del que havia d' entendre' s per comunisme 
llibertari, és a dir, ''1' organització de la societat sense estat i sense propietat 
particular",12 el principi basic del qual era que "en el comunisme !libertari 

10. "De febrer a juliol de 1936 la C.N.T. se sent hostilitzada en els seus principals 
reductes. A Catalunya, les vagues se li'n van de les mans i són uns aItres equips els qui 
més agiten la població. Fruit d'un treball de molts dies és, per exemple, la formació 
del P.S.U.C., els membres del qual, de tendencia palmariament comunista, s'havien 
apoderat d'elements importants del joc societari catala, com és ara el CADCI. L'onada 
d'agitació que havia seguit la victoria electoral de febrer afavoria el moviment de la 
U.G.T. i deIs sindicalistes d'oposició, mentre que la C.N.T. es refugiava a Saragossa 
(maig de 1930) per reorganitzar el seu programa (elaborat per F. Montseny, Garcia Oliver 
i J. L6pez) , decretar el trasllat del Comite nacional a Madrid i digerir les envestides que 
li llan~aven d' altres parts amb motiu de la seva actuació d' octubre, la principal de les 
quals era que la massa confederal, de milió i mig de cotitzants, era un element inconscient 
en mans de la F.A.I., com per altra banda ho proclamava aquesta en atribuir-se absolu
tes responsabilitats deIs fets revolucionaris del gener de 1933", de J. VICENS 1 VIVES, 
El moviment obrerista catalel (1901-1936). 

11. Memorias de la conferencia regional extraOl'dinaria de la C.R.T. de Cataluña, 
celebrada a Barcelona durant els dies 25, 26 i 27 de gener de 1936. Barcelona, 
pago 100. . 

12. Isaac PUENTE, Finalidad de la C.N.T.: el comunismo libertario. Cuadernos de 
Editorial Social. Ediciones Tierra y Libertad. Barcelona, 1936. Quarta edició. 
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l' autoritat resta diluIda en el poble, es concentra en les assemblees i 
congressos i minva a mesura que ens dirigim al vertex".!3 

Aquest era el proposit fonamental del Congrés Nacional celebrat a 
Saragossa 1'1 de maig de 1936, en el qual participaren també els sindi
cats d'oposició. En sortiria un eclectic programa la ponencia del qual 
ja se'n féu resso. 

Ravent afirmat inqüestionablement el principi de la sobirania indivi
dual, hOll concebia la Revolució com la suma de tres etapes successives 
de fenomen psicologic i, de fet, violent contra la república democratica 
í el capitalisme d'estat (és a dir, "el comunisme autoritari"). Aquesta Re
volució exigiria de "donar a cada ésser huma el que les seves necessitats 
exigien, sense existir, en la satisfacció d' aquelles, altres limitacions que les 
imposades per les possibilitats de l'economia", i de "soHicitar de cada 
ésser huma l'aportació maxima del seu esfor~ en la mesura de les necessi
tats de la societat, tenint en compte les condicions físiques i morals de 
cada individu". 

L' organització de la societat 14 ha de partir de dos centres coordina
dors: el municipi i la professió industrial o agrícola. L'individu, en la pro
fessió industrial, s'agrupa amb els seus companys de taller i elegeix per 
a l'organització d'aquesta unitat elemental un consell de taller; diversos 
tallers formen un consell de fabrica, etc., i aixÍ successivament fins a 
arribar als sindicats per professions, que, en constituir-se en federacions 
nacionals de les diferents branques industrials, foren regits per consells 

. de producció i estadística que, a llur tom, integrarien una associació de la 
producció industrial que coordinaria les diferents branques industrials. 
ParaHelament, eIs camperols elegirien consells de conreu fins a arribar 
- per un camÍ semblant al del sector industrial- a la formació de 
l'associació de la producció agrícola, la qual, juntament amb la de la 
producció industrial, formaria la Federació Nacional. 

Com a membre d'un municipi, l'individu havia d'organitzar-se en 
comunes, de tipus autonom, que s'encarregarien de la sanitat, la vi
venda i l'urbanisme. Les comunes - per a llurs necessitats especial s vo
luntariament determinades - s'integrarien en Federacions Comarcals i Re
gionals fins a constituir la Confederació Iberica de Comunes Autonomes 
Llibertaries regida per un congrés anual. "Per a la funció distributiva 
de la producció i per tal que les comunes puguin nodrir-se més bé, es 
podran crear aquells organs suplementaris -tendents a aconseguir-ho. Per 
exemple, el Consell Confederal de Producció i Distribució, amb repre
sentacions directes de les Federacions Nacionals de Producció i del Con
grés anual de les comunes".15 

13. Isaac PUENTE, op. cit., pago 16. 
14. Potser pot trobar-se en aquest programa una línia. ideologica formal- només 

formal- de gran resso en les ideologies de les dretes peninsulars no liberals. 
15. Aquest assumpte - l'intercanvi per al c(;msum - ja fou tractat per R. VILLIER 
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El conjunt d' aquesta organització - segons els postulats anarco-sindi
calistes - asseguraria també un sistema eficac;; d'intercanviY¡ 

Els problemes de la gestió político-economica de l'anarco-sindicalisme 

El programa patia d'una feblesa empírica. Com amostra, podríem 
esmentar alguns textos de D. Abad de Santillán, malgrat que e11 intenta 
sempre de combatre els qui creien que, instaurada la nova societat, arri
baria el temps atemporal de les "arcadies felices": "fora de la producció 
i de la distribució equitativa, obra de tots i per a tots, cada un propi
ciara a la forma de convenUmcia social que més li plagui"... "Preveiem 
que els socialistes polítics podran tenir 11ur Parlament, pronunciar lIurs 
discursos" ... "No ens afectara gens, i nosaltres ens ácontentarem amb la 
disposició sempre latent, a impedir qualsevol acció agressiva d'una facció 
contra l'aItra ... i a mantenir rapareIl productiu i distribuIdor en poder 
deIs productors i distribuIdors mateixos",H 

Pero, a més, no s' adonaven que el procés de producció - especialment 
després de la Revolució industrial - planteja a la Societat l'organització 
d'unes institucions i instruments coherents davant el problema economic 
de l'escassetat i, per tant, d'assignació, sense tensions, de recursos.18 1 una 
assignació davant l'escassetat suposa un sistema d'intercanvi multilateral, 
presidit pel mercat o per un pla rígid d'assignació (el s seu s programes 
reduIen l'intercanvi a un procés elemental, que havia d' evitar de prendre 

(Gastón Laval), Problemas económicos de la revolución social española, Biblioteca Es
tudios, Valencia. (Al proleg figura Montevideo, 1932). Segons aquest autor el sindicat 
és insuficient per a assegurar I'organització de la nova societat perque no considera 
I'home com a consumidor, sinó tan soIs com a productor (cf. pago 33). 

16. < "Per a l'intercanvi de productes de comuna a comuna, els consells comunals 
es posaran en relació amb les federacions regionals de comunes i amb el consell confederal 
de producci6 i distribució, reclamant el que els mancava i eludint el que els sobrava." 
"Pel que fa a I' aspecte comunal d' aquell, bastaran les cartes de productor, esteses pels 
consells de taller i de fabrica, que donen dret a poder adquirir tot el que calgui per 
a cobrir totes les seves necessitats. La carta de productorconstitueix el principi d'un 
signe de canvi que romandra subjectat a aquests dos elements reguladors: 1) que no sigui 
transferible; 2) que sigui adoptat un procediment mitjangant el qual en la carta es 
registri el valor del treball per unitats de jornada i que aquest valor tingui un maxirn de 
validesa per a I'adquisició deIs productes" ... "Als elements en la població passiva, seran 
els consells comunals els qui els facilitaran les cartes de consum." 

17. En relació amb <aixo vegeu "La negación del principio de la autoridad del 
hombre no está ligada a la realización de un nivel económico determinado; al revés 
del marxismo que quiere realizarse como corolario de la evolución cápitalista", pago 179 
de Diego ABAD DE SANTILLÁN, El organismo económico de la revolución. Cómo vivimos 
y cómo podríamos vivir. Ediciones Tierra y Libertad. Barcelona, 1937 (reedició de la 
del 5 de marg de 1936). 

18. Vegeu, per exemple, aixo: "Suprimiu aquests valors i segur que es modificaran 
les relacions economiques, que prendran un altre caire les posicions del treball i de la 
vida; pero en darrer terme no hi haura per aixo ni un gram de menys de carn, ni un 
gram de menys del blat. La humanitat podra anar vivint; en canvi, el dia que els 
productors es neguessin a treballar amb els capitalistes, la burgesia faria el paper de la 
trista figura amb el seu capital... el capital representa el valor i el producte de tot 
allo que es roba al trebaIl." Citat de Grave per A. PELLICER PERAillE, Ocho conferencias 
sobre sociología (Análisis de la cuestión de la vida). Agrupació Cultural d'Indústries 
PireIli. C.N.T., Barcelona, 1937, Arts Grafiques C.N.T., pago 75. 
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formes complexes); 19 uns pro ces sos de formació i de transferencia de 
l'acumulació (el concepte de bé de producció, d'excedent economic, de 
capital, no apareix en la literatura cenetista; sera molt tard quan la 
realitat els indicara llur significat important) 20 i la coherencia entre pro
ducció i distribució quan l'inicial entusiasme revolucionari snagués marcit. 
1!:s a dir, uns procediments socials de producció condicionada d'una forma 
de distribució capag d' afrontar aquesta problematica. 1 aixo, certament, 
no es veia cIar en el seu programa, ni potser estava previsto Per als anar
quistes, la historia es movia en una línia recta sense punts de referencia 
dial&ctica,21 malgrat que alguns sindicalistes importants havien insinuat 
ja quelcom en aquest sentit.22 

Les circumstancies del 19 de juliol de 1936 podien ésser una oportu
nitat. Ara calia afrontar, a més, una guerra civil i, com a conseqü~mcia, 
la reconversió de recursos derivada del canvi de condicions economiques 
de Catalunya. Tot aixo exigí de "governar" i així ho entengué la C.N.T.23 
Pero en aquest aspecte, d'agilitat, no li'n sobrava, a causa de la manca 
de tecnics en Ilurs files 24 i a la manca de precedent d'una revolució 
basada en esquemes semblants (a manera del que podria significar l'obra 
de Lenin per al marxisme). 

La sindical llibertaria tenia una gran forga, sobretot a Catalunya: 
aixo signmcava una temptació molt forta a utilitzar-la per part deIs altres 
grups polítics. Conscients de la seva especialitat, la C.N.T: i la F.A.I. re
clamaren un govern sindical, que, a més d'aixo, era el que s'avenia més 
amb eIs seus principis.25 

19. El congrés de Saragossa apuntava: "Creiem que amb el temps la nova societat 
aconseguinl de dotar cada comuna de tots els elements agricoles o industrials necessaris 
a la seva autonomia, d'acord amb el principi ideologic que afirma que és més lliure 
l'home - en aquest cas la comuna - que menys necessita deIs altres" ... "El dret d'auto
nomia no exclounl el deure de complir els acords de convivencia coHectiva, no com
partits per simples apreciacions i que siguin acceptats i realitzats· en el fons." 

20. Ja Conseller d'Economia de la Generalitat, D. Abad de Santillán escrivia que 
el motor de tota la maquina economica i financera del capitalisme és l'acumulaci6 (D. 
ABAD DE SANTILLÁN, Vers una nova convivencia económica i social. Butlletí trimestral, 
núm. 2. Conselleria d'Economia). 

21. "Considerant el conjunt deIs fets, s'observa que la marxa progressiva de 
la humanitat presenta aquestes ondulacions obligades per la lluita constant de l'existent 
amb l'esdevenidor, del vell amb el nou, i acaba per triomfar el nou, perque el vell té en 
contra seu l'experiencia, la realitat, i no pot ocultar els seus defectes." A. PELLICER PE
RAIRE, op. cit., pago 93. 

22. Vegeu la "Introducci6" a Perill a la reraguarda, per Joan PEIRÓ. Edicions Lliber
tato Matar6, 1936, pago 22. 

23. Més endavant indiquem alguns elements per tal de comprendre per que ho va 
entendre aixi la C.N.T. 

24. En aquest respecte, cal recordar que Joan P. Fabregas, Conseller d'Economia 
de la Generalitat i representant de la· C.N.T., era, segons J. Peirats, un element desco
negut per la massa confederal (J. PEIRATS, Los anarquistas y la crisis política española, 
Ed. Alfa. Buenos Aires, 1964, pago 214). 

25. En !'informe que aquest comite de relacions de grups anarquistes de. Cata-
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L'esfor~ de l'anarco-sindicalisme per adaptar-se a les funcions públi
ques, que suposaven un capgirament total de tot el que fins aleshores ha
vía predicat, imprimí en la seva gestió uns trets significatius. Per exem
pIe, el retard en la presa d' actituds, que normalment suposaven una 
rectificació de posicions anteriors a fi d'ajustar-se a les que previament 
havien pres altres partits o grups polítics. En podríem citar alguns exem
pIes: la defensa de la coHectivització tot i preferir la socialització; la for
mulació d'un programa mínim de Front Popular a punt d'ésser eliminats 
del Govem; 26 la formació de la F.A.I. com a organ polític organitzat, de 
posició anarquista menys exigent dogmaticament; 27 els acords del PIe 
Nacional Economic Ampliat del 15 de gener de 1938; l'acceptació, al 
final de la guerra, de la Democracia Popular com a aglutinant de tots 
els partits i sectors republicans,28 etc. 

El menyspreu de la cosa política i, a vegades, l'acceptació d'un plura
lisme excessiu 29 implicava quelcom més del previst pels líders sindica-

lunya presenta als companys de la regi6 (F.A.I., Grafiques Juan. Barcelona), s'anrmava 
que eIs sindicats hagueren d' abandonar Ilur trebaIl com a tals "per tal d' evitar que els 
altres partits, més experimentats que nosaltres en debats polítics, poguessin posar-nos 
entrabancs i per tant fer-nos fracassar en la nostra actuació". 
, 26. En I'aspecte economic, els pnnts fonamentals d'aquest programa mÍl1im foren 
la creaci6 d'un CanseIl d'Economia Nacional; establiment del monopoli del comerg 
exterior; anuHació d'aranzels per a materies primeres i productes necessaris per a la 
guerra; municipalització de la vivenda i la terra; reconeixement legal de les indústries 
coHectivitzades i creaci6 d'un servei d'inspecció del trebaIl controlat per la C.N.T. i la 
U.G.T. (PIe Regional de 23 de maig de 1937.) 

27. En la circular núm. 3 del Comite Peninsular de la F.A.I. (citat per T. PEIRATS, 
op. cit., vol. segon, pago 318), corresponent al 25 d'octubre de 1936, llegim: "En 
la ciutat i en els npus centres industrials, per exigencia d'una bona marxa de I' econo
mia, haurem de confiar I' ordenaci6 de la indústria a un sol sindicat que realitzi la seva 
funci6 professional al marge de tota tendencia i que s' atingui només al bon funciona
ment de la indústria o branca de la indústria que representi. Tot aixo, perque si intro
duim la discOrdia en el camp de I' economia, fraccionarem els esfor<;:os realitzats per al 
seu desenvolupament, produirem una situaci6 caotica"... "Per tot aixo, anticipant-nos 
als esdeveniments que poden sobrevenir, hem de prevenir la desaparici6 del sindicat tal 
com és en I'actualitat en unes ocasions, i la fusi6 del nostre organisme de Iluita amb 
altres organismes semblants i altres tendencies en d'altres." En Estructuración O1gánica 
de la Federación Anarquista Ibérica, dictamen aprovat al PIe Peninsular de la F.A.I., 
celebrat a Valencia, els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol de 1937 (Barcelona, 1937, Edicions 
de la Secci6 de Premsa i Propaganda del Comite Peninsular de la· F.A.I.), es declarava: 
"Si la nostra organitzaci6 no pesa en la marxa deIs esdeveniments ... haurem de fer 
front, amb condicions desavantatjoses, amb situacions de violencia, que intentaran d'im
posar-nos faccions i partits d'essencia burgesa i dictatorial" (pag. 7)... "Enfront de la 
nostra posici6 inhibicionista del passat, és un deure de tots els anarquistes d'intervenir 
en totes aquelIes institucions públiques que poden servir per a afian<;:ar i impulsar el nou 
estatde coses" (pag. 9). 

D'altra banda, la legislaci6 i formalitzaci6 de la F.A.I. era considerada per I"'espe
cífica" com una mesura defensh'a; al mateix opusc1e, pago 15; es remarca que a 
I' Arag6 no s6n partidaris de legalitzar la F.A.I., perque "dominant els seus elements en 
totes les activitats, no senten la necessitat de legalitzar-la, pel seu desenrotllament normal" . 

28. Vegeu Mariano R. VÁZQUEZ, el 19 de julio y su significación. C.N.T., A.I.T. 
(Conferencia que pronuncia el 18 de juliol de 1938 al local del sindicat de les indús
tries de I'edificació, fusta i decoraci6 de Barcelona), pago 20. 

29. A l'aHocució l'adiofonica del 23 d'octubre de 1936, J. Peir6 declara que des
prés de la guerra havia d'instaurar-se una República socialista federal, basada en mu
nicipis autonoms, en la qual cada municipi interpretaria a la seva manera el terme 
':'sodalista'"' . 
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listes: era la possibilitat de consagrar el dualisme en I'economia. Són prou 
expressives en aquest sentit les paraules de Cardona i Rossell en el 
Coliseum el 31 de gener de 1937,30 referides al conjunt hispanic: "Al cos
tat d'aquesta economia subsisteix encara la carcassa completa de 1'econo
mia capitalista" ... "Aquesta dualitat ofereix al legislador estatal dos punts 
de vista diferents: un a través del qual només s'observa 1'economia capi
talista; l' altre ens permet de contemplar al panorama de l' economía futura 
i el procés revolucionari que estem vivint i que ens hi porta" ... "Fins ara, 
I'actitud del legislador espanyol, llevat excepcions molt rares, és de seguir 
I'orientació de l'economia capitalista i estatal i adoptar una actitud contra
ria a la nova economia",31 

La posició doctrinal de la C.N.T.32 i la seva propia concepció de 
I'intercanvi a través deIs organismes creats a partir del municipi i l'activi
tat professional podrien enrarir la vida comercial i conduir I'activitat eco
nomica al sistema de petites unitats autosuficients: amb aixo no es facili
tava la intercomunicació de l' economia catalana tal com exigia la seva 
evolució.33 

Finalment, la tradicional escissió del sindicalisme eatala s' anavaa 
manifestar a dos nivells: la formació, per una banda, de nudís intransí
gents a4 i la creixent separació entre líders í massa militant eom es manifes
ta el maig de 1937.35 

La mateixa unitat de les tres branques del moviment llibertari - Jo
ventuts Llibertaries Iberiques, Federació Anarquista Iberica i Confedera
ció Nacional del Treball- sembla perdre solidesa rany 1938.36 

No obstant aixo, la seva base popular i els seus metodes de treball, 
la seva eoncepció estatica de l'aetivitat eeonomiea, la seva flexibilitat 
ideologica - qualsevol que fos el seu origen - permeten d' apuntar punts 
a favor de la seva gestió pública: la eaptació d'una actitud tradicional 
del proletariat catala respecte a la nova forma d' organitzar l' economia, 
I'adopció de I'autarquia economica quan les circumstancies la imposaven, 
una acció de govern operant - no expectant - davant la nova realitat 
i que distingeix la Generalitat durant la guerra, la posta en prac
tica del pluralisme político 

30. M. CARDONA 1 RossELL, Aspectos economtCOS de nuestra Revolución. Confe
rencia pronunciada al Cinema Coliseum de Barcelona, el dia 31 de gener de 1937. OH
cines de propaganda C.N.T.-F.A.I. Barcelona, pago 4. 

31. Vegeu també en aquest sentit Juan LóPEZ, Seis meses en el Ministerio de Co-
mercio. Edicions de propaganda i Premsa del Comite Nacional de la C.N.T. 

32. Vegeu en aquest respecte les notes núms. 16 i 19 d'aquesta Secció. 
33. Vegeu "Solidaridad Obrera" del 23 d'agost de 1936, pago 3. 
34. Amb el nucli anomenat Amigos de Durruti, desautoritzats per I'organització 

del 23 de maig de 1937. 
35. Els tres volums de J. Peirats subministren exemples abundants d' aquesta 

afirmació. 
36. Segons J. Peirats, la C.N.T. accepta els "tretze punts" del president NegrÍn, els 

quals, tanmateix, no foren subscrits per la F.A.I. La crisi es palesa al PIe Nacional de 
Regionals del 26 al 30 d'octubre de 1938, a Barcelona. 



ldeologies i programes econdmics durant la guerra civil 249 

Posició del rrwviment llibertari en materies de política administrativa 
econOmica 

J. Carcia Oliver ha escrit que el 20 de juliol el moviment llibertari 
catala es trobava davant un dilema: "o el comunisme llibertari, que 
equival a la dictadura anarquista, o la democracia, que ~gnifica coHabora
ciÓ".37 S'escollí el segon camÍ: la historia i motivació d'aquesta elecció i 
- com a conseqüencia -la formació de govern amb participació anarco
sindicalista, constitueix un deIs assumptes més interessants i complexos 
d'aquests anys. Una tímida actitud de possible participació en els governs 
catalans i espanyols es deixa entrellucar en proposar laconstitució de 
consells de defensa antifeixistes; 38 després s'arribaría a la plena acceptació 
de participar primer en el govern de la Ceneralitat i, després, de la Re"' 
pública.39 

Per que fou bandejada la realització immediata del comunisme lliber
tarí directament? Cap resposta no sembla convincent. La F.A.I. dona 
una llista de motius: 40 de primer, no es consideraven prou forts per a 
fer-se carrec de la totalitat del poder, consideraren que calia coHaborar 
amb els altres grups i que no havia arribat encara el moment del co
rrtunisme llibertari; la situació internacional i la possible ajuda de po
tencies estrangeres semblava exigir-ne el manteniment i, per tant, la 
coHaboració amb els governs legítims de la Ceneralitat i la República.4I 

A més, el moviment llibertari es cáracteritzava tradicionalment per un 
ampli sentit de discussió i dialeg a !'interior de la seva organitzaci6 que 
els predisposava a acceptar la coHaboraci6 d'altres organitzacions en un 
pla d'iguaItat de drets amb ells. Maria R. Vázquez, secretari del Comite 
Nacional de la C.N.T., remarca en una conferencia pronunciada el 18 de 
juliol de 1938 4.2 que tot i que "ara ens trobem en una situació que sembla 
aparentment difícil, no és pas aixÍ. El que s'ha perdut no és la guerra, 
sinó el poder del proletariat, que sota un punt de vista totalitari conquerí 
el 19 de juliol. A fi de reconquerir-lo, caldría fer la Revolució, fer-Ia, ja 
que no es va fer, ja que foren ells els qui es revoltaren i no el proleta
riat que es llanga al carrer per fer la Revolució. Pero aixo no suposa que les 
coses romanguin com abans". Calia actuar improvisadament i amb rapide-

37. Yegeu el "Comite Central de Milícies Antifeixistes", a De julio a julio, Edicions 
Fragua Social. Yalencia. 

38. Al PIe Nacional de Regionals, de 15 de setembre de 1936. 
39. Foren paladins destacats en la participació en el Govern F. Vrales ("Solidaridad 

Obrera" del 29 de setembre de 1936), i J. Peiró (Governar amb plena responsabilitat, 
"La Rambla" del 21 de setembre de 1936). 

40. Informe que este Comité de Relaciones de los grupos anarquistas de Cataluña 
presenta a los Compañeros de la región. F.A.I. Grafiques Juan. Barcelona. 

4l. Yegeu circular núm. 4 de la "Federación Regional de grupos anarquistas de 
Cataluña", del desembre de 1936 (reprodulda a l'Informe esmentat a la nota anterior). 

42. El 19 de julio y su significación. C.N.T.-A.I.T., pago 14. 
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sa davant un aíxecament que ells no provocaren; després manca la segu
retat. 

Quan ja tingué representació al govem, planaven damunt la C.N.T. 
alguns deis perills apuntats abans per alguns deIs seus autors més desta
cats 43 i que hem exposat en l'apartat anterior. Desbordada pels esdeveni
ments, la C.N.T. fou eliminada del Govem de Catalunya el juny de 1937.44 

El juliol següent, la Regional Catalana de la F.A.I. es queixava de la 
sortida d' aquella del Consell de la Generalitat. 45 El 17 de desembre 
de 1938 la C.N.T. reclamava la participació en un govem catala de 
concentració que no tingué maí. 

La participació de la C.N.T. al govem de la Generalitat i la República 
tinguéconseqüencies de caracter doctrinal: l'acceptació, de fet, pels mi
litants cenetistes, de l'Estat com a element indispensable per a una re
voluCÍó,46 o si més no en el cas espanyo1.47 Viceversa, la participació de 
la C.N.T. deixa empremta en l'administració pública: la presencia sindical 
en els organs de govem i la introducció del regim de consells i comites 
amb facultats deliberants a diferents nivells admínistratius. 

Quant a la forma de l'Estat i al paper polític de Catalunya, el 

43. "Si no estan preparats per a fer-ho (organitzar la producció i el consum), el 
seu paper sera purament decoratiu, o encara pitjor, politic" ... "Sé que es pot pretendre 
d' acomplir el facil paper de crític, sota el pretext d' evitar que la revolució es desvil 
cap a la dreta. Aquestes argúcies només pretenen de justificar la propia manca de pre
paració" (G. LAVAL, Problemas económicos de la revolución social española, Biblioteca de 
Estudios. VaUmcia, pago 26.) 

44. Abans ho havia estat del govern republica. 
45. Memoria del Pleno Peninsular de Regionales de la F.A.I. celebrado el 4, 5, 

6 i 7 de ¡ulio en Valencia en 1937. Barcelona, 1937. pags. 118 i 119. 
46. Així, Joan Peiró ("Solidaridad Obrera", corresponent al 18 degener de 1937) 

afirmava: "Estan els sindicats en condicions per a realitzar una funció socialista? .. , Jo 
dic obertament que no. 1 no ho estan, perque l'economia de la indústria esta estretament 
lligada amb l'economia de l'agre, n'és una de sola per a totes les latituds d'Espanya" 
(citat per Antoni MIJE a Per una potent indústria de guerra, discurs pronunciat al PIe 
Ampliat del ComiteCentral del Partit Comunista d'Espanya, celebrat a ValencIa els 
dies 5, 6, 7 i 8 de mar", de 1937. Edicions del Partit Comunista d'Espanya. Comissió 
Nacional d'Agitació i Propaganda. Editorial Ramon Sopena, Empresa CoHectivitzada, 
Barcelona, 1937. 

, 47. Federica MONTSENY, en La Libertad de Madrid, escrivÍ: Politicament, som 
precisament nosaltres, els militants de la C.N.T., els primers que hem parlat del que 
considerem condició tacita per a la veritable estructura democratica d'Espanya. Una 
República Federal, amb autonomia a les regions, federades entre si, constituint la Fede
ració de Repúbliques Socialistes d'Iberia. Dic de Repúbliques Socialistes, perque con
sidero inseparable ja elprincipi socialista de la concepció democratica del federalisme. 
L'autonomia de les regions permetra, ensems que el desenvolupament de la capacitat 
productiva de cada una, intensificar el treball, les obres públiques, tot donant vitalitat i 
eficacia a l'administració de la cosa pública, que cada regi6 avanci socialment segons les 
possibilitats del medi i de les circumstancies locals i generals que les aconsellin, conser~ 
vant, no obstant aixo, als ulIs del món, la unitat política i economica necessaries". Per 
la seva banda, Joan GARCIA OLIVER, en el discurs pronunciat al Coliseum de Barcelona, 
el dia 25 de gener de 1937, digué: "Avui no existeix, de fet, el sindicat ni el partit, que 
era el suport deIs nostres ideals, quan preparavem la Revolució. En el pla de la Revo
lució mundial tots els sacrificis - abans que els nostres sindicats, grups o partits - han de 
donar-se a la nació proletaria" (Citat a L' obra normativa de la Generalitat de Catalunya. 
El Pla Tarradellas. Edici6 del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Cata
lunya, pago 8). 
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moviment llibertari advoca. inequívocament per una organització federa
tiva a partir deIs municipis.48 

Existeix una bona descripció de la fonna coro la C.N.T. veia Yactuaóó 
deIs altres partits i sindicats, a Los sucesos de Barcelona, pags. 44 i 45.49 

La posició tradicional del moviment llibertari sobre l' organització de 
la producció era de propugnar la "socialització", o sigui 1'apropiació d'un 
sector industrial o economic pel sindicat únic,50 bandejant absolutament 
la nacionalització.51 

Tot amb tot, el programa aprovat pel PIe Nacional de Regionals de 23 

48. Per exemple, J. GARcÍA OLIVER a "La Veu de Catalunya", 6 d'agost de 1936; 
1. PEmó, a "República Social" ("La Rambla", 15 de setembre de 1936) i a 1'al
locució radiofonica del 23 d'octubre de 1936; el PIe de Regionals de grups anarquistes 
de Catalunya, del 19 de febrer de 1937; Estructuració organica de la Federacíó de Cata
lunya, del 19 de febrer de 1937; Estructuració organica de la Federació Anarquista 
Iberica. Dictamen aprovat al PIe Peninsular de la F.A.I., celebrat a Valencia els dies 
4, 5, 6 i 7 de juliolde 1937 (Barcelona, 1937, pago 10); 1714-1738. Cataluña libertaria 
reafirma su posición de vencer, nunca de morir ("Solidaridad Obrera", 11 de setembre 
de 1938); a Los sucesos de Barcelona (Ed. Ebro, Valimcia, 1937, pago 37) hom acusa 
l'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista Unificat de Catalunya de vendre 
Catalunya a les autoritats del centre en les jomades de maig, renovant l' actitud de la 
Lliga amb la Llei de Contractes de Conreu. 

49. El front únic antifeixista es compon de nacionalistes catalans i bases, de partits 
d'esquerra burgesa de diferent caire, .de socialistes entre els quals n'hi ha també de 
diferents tendimcies, d'un Partit d'Unificació Marxista amb influencia trotskista (P.O.U.M.), 
de la Unió de sindicats socialistes (U.G.T.), de la Confederació Nacional de Treballa
dors (C.N.T.) i de la Federació Anarquista lherica (F.A.I.). 

"El camp antifeixista és heterogeni. En tots aquests moviments de partits, hi ha 
coses que els uneixen i coses que els separen. L'antifeixisme no és teoria ni és doctrina ... 
Els nacionalistes catalans estan en la mateixa Hnia. Tampoc elIs no volen la Revolució 
social. EIs canvis socials esdevinguts des del 19 de juliol en<;a, a Catalunya, són 
acceptats per elIs perque no poden evitar-ho. Si se'ls presentava 1'ocasió d'anuHar la 
coHectivització, no en dubtarien ni un moment ... Els comunistes no fixaren llur programa 
d'una manera rígida. Com a so~ialistes, estan d'acord amb 1'estatització de la terra i de 
les grans indústries; en teoria. Pero a elIs, els interessa sobretot augmentar lIur poder 
a costa deIs altres partits. No els deixa tranquils el fet que segueixin essent una minoría 
feble. Entre ells i els socialisíes existeixen contínuament petits o grans fregadissos... AI
trament que en altres palsos, els factors de la vida pública es componen a Espanya, no 
solament de partits, sinó de les organitzacions sindicals deIs treballadors. La C.N.T. ha 
entrat a la vida pública com una fracció especial. .. C.N.T. i U.G.T., en la solució 
practica d' aquests problemes oposats s' acosten més a un acord que en oposar-se rígida
ment les teories. Si els trebalIadors del camp afiliats a la C.N.T. i a la U.G.T. discuteixen 
dintre d'un municipi o d'una comarca sobre la superfície de terra que cal conrear, 
sempre es posen més aviat d' acord que en les discussions platoniques a escala nacionaL .. 
Tots els partits poHtics volen guanyar primer la guerra. Fins després no poden venir les 
transformacions revolucionaries. La C.N.T. i la F.A.I. crearen la formulació: Guerra 
i Revolució. Temen que la for<;a creadora deIs obrers i camperols ja no bastara potser 
si les transformacions socials profundes són ajomades fins a acabada la guerra. La 
guerra antifeixista no és una guerra nacional. Mentre durara, el proletariat ha de 
realitzar una transformació social. Si no, no sap per que lluita... A Catalunya, la 
C.N.T. i la F.A.I. posseeixen, no solament en' la vida pública, al Govem, a tates les 
oficines, municipis i comarques, etc., la majoria; també el procés social revolucionari ha 
avan<;at a Catalunya més que no pas a totes les altres regions. La coHectivització es 
considera com a primera etapa d'un pla de socialització." 

50. Punt sete del PIe Nacional de Regionals, del 15 de setembre de 1936. 
51. Vegeu CARDONA 1 ROSSELL, op. cit., pags. 6 i 7. 
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de maig de 1937 acceptava la murucipalització de la vivenda i de la ter
ra.52 Posteriorment, de la tímida acceptació de la planifica ció de la gran 
indústria,53 progressivament coordinada a través de conselk d'economia 
nacional s o regionals,54 es deriva a l'acceptació de la planifica ció adminis
trativa centralitzada el 15 de gener de 1938.55 

Aquesta planificació tenia com a principal finalitat de "reestructurar, 
racionalitzar i suprimir el superHu i ensems d'oferir una coordinació 
general del conjunt de I'economia espanyola". Pero hi havia una limitació: 
la no existencia d'un Consell Nacional d'Economia d'ambit espanyol re
duiria l'intent de planificació a l'anomenada "economia confedera!", és 
a dir, aquells sectors de l'activitat economica contro!ats totalment o par
cialment per la C.N.T.56 Sobre la posició adoptada al comen~ment pels 
sindicats de la C.N.T. respecte al salari, a la seva obra esmentada, Josep 
Peirats escriu: "Davant l' orientació igualitaria deIs primers mesos de la 
Revolució, aviat s'obrí pas a la concepció del salari familiar". Més tard, el 
PIe Nacional Economic Ampliat del 15 de gener de 1938 reconeixia la 
diversitat de categories professionals, i declarava, pero, que en el futur 
calia tendir a esborrar les diferencies retributives per concepte pro
fessional entre els treballadors. El mateix Peirats cita unes declaracions 
de M. R. Vázquez 57 el gener de 1938, en les quals afirmava que "el 
salari únic i familiar és antihumanista per tal com perjudica l' economia". 
No cal dir que el tema és prou atractiu perque hagi estat estudiat 
a part en elcontext general de les relacions laborals durant la guerra. 

Segons la doctrina llibertaria, el comen; havia d' ésser dut a terme 
a través deIs organs creats per la Revolució, que portarien en si mateixos 
la supressió del diner com a sistema ordenador del canvi i el valor.58 

Fins i tot el projecte de reforma per a estructurar els sindicats per indús-

52. GASTóN LAvAL, a 1'obra esmentada, pago 199, havia aconsellat la municipalit
zació deIs serveis públics. Amb una diferencia: Gastón Laval considerava unes columnes 
llibertaries; ara els municipis eren organs de 1'Estat o de la Generalitat, on la C.N.T. no 
tenia· majoría. . . . 

53. PIe Nacional de Regionals del 15 de setembre de 1936. 
54. PIe de Regionals deIs Sindicats únics de Catalunya del 24 de setembre de 

1936. 
55. Ple Nacional economic ampliat de la C.N.T., celebrat del 15 al 23 de gener 

de 1938 a VaI.'mcia. C.N.T. Barcelona, 1938, pags. 33 i ss. 
56 .. "La C.N.T. ha compres que no pot existir economia prospera, coHectivament 

parlant, sense un control i una coordinació centralitzada en l' aspecte administratiu" ... 
"Centralització de 1'administració sense violentar els principis federalistes" (Ple nacional 
economic ampliat, pags. 33, i ss.). Així s'anuHarien les diferencies entre els diferents 
sectors del proletariat i es mantindria viva la iniciativa individual. La posta en practica 
d'aquesta planificació exigiria una centraJització, péTo "la centralització s'operara a partir 
de les unitats economiques fins als consells tecnico-administratius d'indústria local 
i descrima des d'aquest moment dos moviments: un que passara per diferents plans 
successius (estructuració de les federacions d'indústria) i un altre, el deIs consells 
economics". Al cim existiria el Consell Confederal de 1'Economia, com a organ fonamen
tal de planificació de l' economia confedera!. 

57. Solidaridad Obrera, 18 de gener de 1938. 
58. Vegeu, en aquest sentit, "S'ímposen nous rumbs a l'economía" (Solidaridad 

Obrera, 5 d'agost de 1936). 
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tries 59 tenia com un deIs seus objectius «ser el pas obligat per a arribar 
a la sociaIitzaci6 de les indústries, fet amb el quaI esdevenia factible la 
lenta desaparici6 del signe i el funcionament normal de la comuna 
lliure".6o En gran part, la creaci6 de consells d'economia a tots els nivelIs 
(municipal, comarcal, regional, etc.) tenia també com a objectiu facilitar 
I'intercanvi 61 mitjanc;ant el control social del consUffi, el nivell del qual 
seria nxat per les existl~ncies disponibles i que en la practica estaria a 
mans del "Consell de I'intercanvi deIs productes, és a dir, de llur regulació 
de forma equitativa a base de l' estadística". 62 

En la seva gestió política, la C.N.T. propicia normalment el control 
sindical deIs· prove'iments i tota altra distribuci6 dels productes a partir 
deIs sindicats de distribuci6 comercial, a base de valors o preus identics, 
absolutament i relativament, als anteriors,~3 llevat en els casos que 11ur 
especial escassetat n'aconsellés la taxaci6. 

Les idees sobre el credit foren sempre inconcretes i moltes vegades 
poc clares: 64 fins es consigna que a la nova societat llibertaria desaparei
xerien els problemes financers.65 

Durant els primers mesos de la guerra preocuparen els problemes 
a curt terme: aleshores Cardona i Rosse11 definí com a problemes basics 
que havia d' afrontar l' economia espanyola el deIs xecs al descobert ~6 i el 
de la inflaci6.67 

Posteriorment, el PIe Nacional Economic Ampliat de gener de 1938 
- que ja hem esmentat - intenta la creació del que s'anomenaria Banc 
Sindical Iberic. El projecte aprovat de Banc Sindical IbCric preveia que 
l'aportació de capital f6ra duta a terme per les seccions locals on el Banc 

59. Vegeu Estructuración de los Sindicatos de Industria (Confederació regional del 
trebaIl a Catalunya), 25 de febrer a 2 de mar!;) de 1931. Barcelona, 1931. 

60.· Proleg del fuIletóesmentat a la nota anterior, pags. 6 i 1. 
61. Vegeu CARDONA 1 ROSSELL, op. cit., Diego ABAD DE SANTILLÁN en El organismo 

económico de la Revolución, pags. 52 i ss.; Isaac PUENTE, op. cit., pags. 32 iss., etc. 
62. Diego ABAD DE SANTILLÁN a l'obra esmentada, pags. 159 a 160 i 131 a 134. 

L' autor oposa aquest sistema de canvi a l'intercanvi monetari (que porta apareIlat el 
salari, el mercat i el privilegi) i a la "presa de la pila" (únicament possible en l'abun
dancia). 

63. GASTóN LAVAL (op. cit., pags. 16 a 18) advertia no sense lleugeresa: "No 
concebem taxacions de valor, de preu, que han de servir de norma per a l'intercanvi 
del que ha estat obtingut amb el treball: productes bruts o manufacturats, industrials 
o agrícoles, etc., en una societat socialista reputem aquest concepte dolent i impossible" ... 
"caldria inventar nous sistemes, nous conceptes de valoració i taxació. Dubto que se'n 
poguessin trobar"... "Es produira per a les necessitats establertes, al més exactament 
possible, com· ja es fa en principi amb la producció i el consuro actuals encara que 
sabem que el darrer és insuficient." 

64. Vegeu Diego ABAD DE SANTILLÁN, op. cit., pago 132. 
65. Vegeu CARDONA 1 ROSSELL, op. cit., pago 9. 
66. Vegeu CARDONA I ROSSELL, op. cit., pago 1. 
61. Vegeu CARDONA 1 ROSSELL, op. cit., pago 8. 
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s'establíria. i que seria organitzat pel Consell Nacional Confederal i per 
la Comissió nomenada amb tal nnantat. 

El nou Banc havia de proposar-se el "ressorgiment efica~ d'inflnitat 
d'indústries". "1'ajuda a la pagesia en moments difícils" i el sosteniment 
de la planificació i la reconstrucció.68 Els beneficis del Banc calia atorgar
los a les organitzacions sindicals. 

El partit sindicalista 

El partit sindicalista era una conseqüencia del fenomen del trentisme. 
Fou fundat per Ángel Pestaña,69 ex-director de "Solidaridad Obrera". 
a fabril de 1933 70 i tenia com a funció fonamentalla formació d'un partít 
de treballadors per a participar en l' acció política. 

Un problema que la C.N.T. hagué d'afrontar fou el de les escissions. 
especialment provocades per la Huita entre anarquistes purs i empírics o 
reformístes. partidaris d' establir contacte amb els polítics de l' esquerra 
catalanistes (Layret. Macia. Companys). La reiteració sistematica d'aquest 
enfrontament fa pensar que el sentit empíricde la realitat política obligava 
a emplenar uns buits que el rígid pensament de l' anarquisme no havia 
mirat d'interpretar. En aquest cas. l'escissió suposaria una lluita inevita
ble entre dos estadis d'un mateix procés. Efectivament. Peiró s'arrenglen\ 
en el mateix camí que abans havia retret a Pestaña, camÍ que durant la 
guerra seguirien els aleshores oponents de Peiró. com Garcia Oliver, 
Santillán. etc. i nns i tot, institucionalment, la mateixa F.A.I. 

D'una d'aquestes "desviacions" nasqué el Partit Sindicalista d'Ángel 
Pestaña. Les seves línies fonamentals no amaguen el material cenetista 
deIs homes que el fundaren. Partit minoritari i d'importancia Ínfima durant 
els anys de guerra, el seu interes esta, pero, a coneixer quina fou la seva 
posició. ates el seu origen. 

A r octubre de 1936 el partit féu a l' opinió 7l una crida, en la qual 
considera Hoable que la C.N.T. snagi decidit a Han~ar-se a la vida 
política, tot deplorant, pero, que· no ho hagi fet mitjan~t la propia 
organització sindical, sense comptar amb organspolítics obrer~. més aptes 
per a aquesta funció . 

. 68. Segons escriu CARDONA 1 ROSSELL, a "Solidaridad Obrera", 18 de febrer 
de 1938, el Banc Sindical lbElric "tindria l'estructuraci6 deIs altres' bancs. Faria els 
serveis propiament bancaris, pero amb una concepci6 propia sobre la forma en que 
han de fer-se les comissions de credit i realitzar altres funcions semblants. Faríem un 
servei que mai no podrien fer les banques burgeses en relaci6 amb les indústries socia-
litzades o coHectivitzades. . . 

69. Sobre la personalitat d' A. Pestaña, vegeu P. Fmx, "ApOstols i mercaders", 
Qua1'anta anys de lluita social a Catalunya. Mexic, 1957. 

70. E. CIRALT, A. BALCELLS i J. TERMES, Els moviments socials a Catalunya, 
País Valencúl i les Illes. Ed. Lavinia. Barcelona, 1967, pago 110. 

71. A l'opinió. Federaci6 Catalana del Partit Sindicalista. Barcelona, octubre de 
1936. 
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La base social i organitzadora de la nova societat, han de constituir-la 
el sindicalisme, la petita burgesia i el cooperativisme. En l' agricultura, 
les idees sindicalistes i revolucionaries han d'ésser introdu'ides d'una forma 
lenta, fomentant el cooperativisme agrari i respectant la petita pagesia. 
La indústria hauria d'organitzar-se segons el roodel de cooperatives de 
producció, distribució, consum, vendes en comú i credit. 

La progressiva coordinació deIs consells d' empresa - formats per 
obrers, administratius i tecnics - donaria pas a unions locals i a confede
racions de caracter regional fins a arribar a la forma ció d'una mena de 
consell nacional de treball. El Partit admetia la petita empresa privada 
i el coroerg lliure, pero sota el control obrer, i advocava per la nacionalit
zació de les indústries d'utilitat pública. 

Les funcions basiques de tipus economic que hauria d' assegurar 
1'Estat Joren la seguretat social, la regulació general del treball, la unifica
ció de tributs i la supressió deIs impostos sobre treball, i la realització 
d'una política eficag d'obres públiques, roantenint l'equilibri pressupos
tarÍ. 

La Banca havia de sotmetre's a control obrer fins a arribar a la seva 
nacionalització total. 

EL SOCIALISME MARXISTA 

Organitzacions marxistes, en la línía de la III Internacional 

En el camp sindical, seguí aquesta orientació la Unió General de 
Treballadors i, entre els partits, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
En el camp de la política economica, els punts de vista de la U.G.T. i 
el P.S.U.C. coincidiren plenament, de la mateixa manera que coincidiren, 
en línies generals, els punts de vista de la F.A.I. i de la C.N.T. amb la 
diferencia que la distinció de funcions entre partit i sindicat fou establerta 
d'una forma roés clara i tallant en el cas que ens ocupa.72 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya fou fundat el 21 de juliol 
de 1936, per la fusió de la Unió Socialista de Catalunya (partit que ja 
havia coHaborat amb la E.R.C. en els governs de Macia i Companys), el 

. Partit Comunista de Catalunya, la Secció Catalana del Partit Socialista 
Obrer Espanyol i el Partit Catala Proletari. ParaHelament, en iniciar-se la 
Revolució, alguns sindicats independents - com el CADCI (Centre Auto
nomista de Dependents del Comerg i la Indústria), els funcionaris de la 

72. Per una confirmació oficial d'aixo, vegeu A. MIJE, Por una potente industria 
de guerra, discurs pronunciat al PIe Ampliat del Comite Central del Partit Comunis
ta d'Espanya, Valencia 5, 6, 7 i 8 de mar" de 1937. Edicions del Partit Comunista 
d'Espanya. Comissió d'Agitació i Propaganda. Barcelona, 1937, pago 12. 
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Generalitat, la FEN"EC (Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya)
s'uniren a la U.G.T.73 

EIs primers mesos, la for~a i el nombre d'afiliats al P.S.U.e. i a 
la U.G.T. eren petits en comparació amb la C.N.T., pero 11ur creixement 
durant la guerra fou remarcable.74 La creació del GEPCI no hi fou aliena, 
com a secció de la U.G.T.75 

El P.S.U.e. es trobava afiliat directament a la III Internacional, així 
com el Partit Comunista d'Espanya. Per aixo, les relacions amb el P.C. i el 
P.S.U.C. foren cordials i molt intenses.7il La semblan~a deIs seus programes 
permet d'utilitzar eIs documents i publicacions del Partit Comunista d'Es
panya per a comprendre la posició del P.S.U.C. Havent afirmat aixo, hem 
de matisar, pero, que aquesta semblan~ no significava una total identitat 
d'objectius i mesures, no solament per rexisb~ncia d'un poder polític 
autonom a Catalunya, sinó també per la diferent problematica de base 
que plantejava Catalunya: fora de l'anarquisme, nacionalisme catala, 
importancia de la petita burgesia, manifestacions d'un desenvolupament 
economic diferenciat que produla tensions diferents.77 . 

La U.G.T. també representava a Catalunya una posició diferent de la 
general espanyola, o, si més no, la representació, en certs moments. N o 

73. Vegeu, en aquest respecte, José DEL BARRIO, Informe en nombre del Comité 
de Cataluña de la U.G.T. 111 Congreso de la U.G.T. en Cataluña. Ediciones U.G.T., 
Barcelona, 1937. També s'agregaren a la U.G.T. de Catalunya la Unió General de 
Sindicats Obrers de Catalunya i posteriorment la Federació Obrera d'Unificació Sindical. 

74. Mig milió d'afiliats comptava la U.G.T. a I'octubre de 1936 segons Treball 
(20 de desembre de 1936), i 50 mil afiliats el P.S.U.C. en relació amb els 650 mil 
del Partit Comunista Espanyol segons es dedueix del discurs de VidieIla al Comite 
Central Ampliat del Partit Comunista Espanyol, al mar!; de 1937. 

75. Vegeu sobreaixo Rafael VIDIELLA en el discurs pronunciat al PIe del Comite 
Central del Partit Comunista Espanyol celebrat a Valencia el 5, 6, 7 i 8 de mar!; de 
1937. 

76. Vegeu en aquest sentit Rafael VIDIELLA en el discurs pronunciat en el PIe 
del Comite Central del Partit Comunista Espanyol celebrat a Valencia el 5, 6, 7 i 8 de 
mar!; de 1937. 

77. Joan Comorera - secretari general del P.S.U.C. - i especialment Rafael Vidiella 
i Josep del Barrio - ambdós del Comite Central del Partit Socialista Unificat de Ca
talunya - després d'afirmar la identitat fonamental entre els P.S.U.C. i el P.C. qualifi
quen el' primer com un partit no totalment boIxevitzat pel caracter heterogeni de la 
seva fusio i I'admissió de socialistes al seu si i consideraren més pur en aquest sentit 
el Partit Comunista Espanyol. Vegeu Catalunya en peu de guerra, "Discursos pronunciats 
al PIe del Partit Comunista d'Espanya, celebrat a Valencia el 5, 6, 7 i 8 de mar!; 
del 1937, pels camarades J. Comorera, R. Vidiella i Josep del Barrio". Edicions deIs 
P.S.U.C. de Catalunya, Barcelona, 1937). També Dolors IBARRURI, a El único camino 
(pag. 387), escriu: "Al P.S.U.C., fundat el 21 de juliol de 1936, que tan gran paper 
anava a representar en el terreny polític a Catalunya - la seva mateixa constitució fou 
una gran victoria sobre I'anarquisme i el nacionalisme petitburges -, es reflectien d'una 
manera contradictoria les Iluites entre les tendencies nacionalistes i anarquitzants de 
molts deIs seus components amb I'honest desig de la majoria de fer del P.S.U.C. el 
partit marxista del proletariat i de les forces progressives de Catalunya. El seu 
Secretari General, Joan Comorera, era I'expressió perfecta d'aquestes contradicciollS 
existents. Mentre proclamava el P.S.U.C. com a partit bolxevic en tot el que aquesta 
catalogació comporta de revolucionari marxista-leninista, sostenia que a Catalunya, que 
havia viscut el perlode de la MancorilUnitat amb Prat de la Riba, la Lliga amb 
Camb6, I'Esquerra Republicana de Catalunya amb Macia, li corresponia el període 
del P.S.U.C. amb Comorera." 
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solament per l'ingrés el seu si de sindicats de signe nacionalista catala, 
com el CADCI,78 sinó principalment per la for~ de la C.N.T. i la inexis
ttmcia d'un socialisme separat del comunisme a Catalunya.79 Per aquest 
darrer motiu, la coincidencia doctrinal, ideologica i de política economica 
entre el Partit Socialista Unificat de Catalunya i la U.G.T. fou total, es
pecialment quan el P.O.U.M. desaparegué practicament de la vida políti
ca catalana. 

La U.G.T. catalana i el Partit Socialista Unificat de Catalunya - en un 
procés del qual no esta deslligat el pes que tingué l'U.R.S.S. durant cert 
període de la guerra - comene;aren a sentir-se forts davant la C.N.T. a 
l'octubre de 1936,80 pero la importancia definitiva adquirida a Catalunya 
per ambdues organitzacions es palesa en un moment important: la caiguda 
de Malaga, que coincideix amb un punt crÍtic en la conjuntura economica 
catalana, i un canvi important en la seva orientació de política economi
ca. Com a conseqüencia, l'ascensió del P.S.U.C. al primer pla de l'actua
litat política apareix com a resultat de les lluites de maig de 1937 i des
prés de l'eliminació de la C.N.T. del govern; a partir d'ara disputara 
a l'Esquerra Republicana de Catalunya el control i el paper de partit 
dominant en l'orientació de la Generalitat. Aquesta evolució és exposada 
sense embuts pel Secretari general del Partit, J oan Comorera, quan en el 
seu discurs, pronunciat en el pIe del Comite Central Ampliat del Partit 
Comunista d'Espanya, celebrat a Valencia els dies 5, 6, 7 i 8 de mare; 
de 1937, declara que Catalunya no havia donat encara tot el que podia 
oferir de cara a la guerra, perque D.ns en aquell· moment havia triomfat 
un criteri basat en l'eslogan: "abans que tot, la Revolució", atribult per 
ell a les forces tradicionalment organitzades contra el P.S.U.C. i manejades 
pel "trotskisme". Comorera condola que I'enemic noestava encara venc;ut, 
pero sí dominat.81 

78. Sobre l'origen deIs membres de la U.G.T. catalana, vegeu José DEL BARRIO, 
Informe en nombre del Comité de Cataluña de la U.G.T. III Congreso de la U.G.T. en 
Cataluña. Ediciones·U.G.T., Barcelona, 1937. Josep A. del Barrio assenya}¡\ que l'aflutm
cia de treballadors a la U.G.T. era a causa de l'''organització, disciplina, i responsabilitat 
individual i coHectiva" que oferia aquesta sindical. 

79. Per aixo, la crisi que sofrí la U.G.T. com a conseqüencia de la sortida de 
Largo Caballero del Govern i que reflectia les pugnes entre els corrents moderat 
i d'esquerres del P.S.O.E. no afecta la U.G.T. catalana. (Aquesta evolució del P.S.O.E. 
pot considerar-se retrospectivament a Reseña de las sesiones y texto íntegro de los acuer
dos del Comité Nacional Ordinario celebrado en Barcelona los días 7 y siguientes de 
agosto de 1936. Servei de Premsa i edicions del P.S.O.E. Barcelona.) Així, Federica 
Montseny, el 21 de juliol de 1937, en un míting celebrat a l'Olympia ataca durament 
la U~G.T. catalana, contraposant-Ia a la U.G.T. espanyola lligada al socialisme de Largo 
Caballero. 

80. Diferents símptomes revelen que la U.G.T. prengué conscitmcia de la seva 
forga enfront d'una C.N.T. vaciHant, per exemple, discurs de Josep del Barrio en un 
míting del Price ("La Humanitat", 20 d'octubre de 1936); el llangament de la consigna 
de "sindicats de cara a la guerra" el novembre de 1936 per Antoni Sesé; l'arribada del 
vaixell sovietic que dona importancia als partits únics a la 111 Internacional; la polemica 
entre la C.N.T. i la U.G.T. sobre els proveiinents de les indústries de guerra; la sorUda 
del P.O.U.M. del Govern de la Generalitat, etc. 

81. Vegeu Catalunya en peu de guerra, pago 8. Comorera també es mostra molt 

17. 
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o o o 

Aquestes organitzacions es proposaren de primer, i per damunt de 
tot, d' aconseguir el triomf de la guerra i ho sotmeteren tot a aquest fi; la 
Revolució, en tot cas, seria un objectiu a assolir després de guanyada 
la guerra. Per aixo, el P.S.U.C. tingué interes a coHaborar amb els grups 
liberals per arribar a constituir un front comú. De totes maneres, pel que 
fa a Catalunya, els grups liberals tenien una base social important i fo
namental que comptava amb certs partits polítics propis per a 11ur re
presentació en el Covern. Per aixo, cal matisar una mica l'afirrnació segons 
la qual el partit Comunista seguí a la resta d'Espanya una política igual 
a la del Partit Socialista Unificat de Catalunya, i que el Partit Socialista 
Unificat de Catalunya féu causa comuna en qualsevol moment amb l'Es
querra Republicana de Catalunya i amb Acció Catalana Republicana; 
nm hauría prou de llegir detingudamentels "Butlletins de Sessions" del 
Consell d'Economia, en el moment en que el P.S.U.C. regentava el 
Departament d'Economia, per a adonar-nos de com aquesta afirmació 
és arriscada; els membres del P.S.U.C. es mostraren, en la practica de la 
vida administrativa quotidiana, en veritable contradicció. no solament 
amb l'Esquerra Republicana de Catalunya, sinó també amb les mateixes 
autorítats eomunistes i sociaHstes del Covern republiea. 

Cuanyar la guerra, pero, suposaria perdre la Revolució? A aquesta 
pregunta, que preocupava tant els líders eenetistes, responia el Partit Co
munista Espanyol: "¿Com fóra possible de erear una indústria de guerra 
potent, sense nacionalitzar les grans fabriques i tallers deIs feixistes o els 
que havien estat abandonats? 1 la nacionalització de les millors instaHa
cions fabríls, no eonstitueix, dones, una mesura revolucionaria? .. "¿Com 
fóra possible aixo si per a guanyar la guerra és indispensable adoptar una 
serie de mesures - moltes de les quals han estat adoptades, ja que eons
titueixen la base de la Revolució popular? .. " 82 Aquesta afirrnació, que 
es eompletava amb una altra de posterior, "tota la indústría de guerra, 

dur en qualificar la Revolució iniciada a Catalunya: hem intentat "assaigs de tota mena, 
pero aquests assaigs han acabat tots com havien d'acabar"... "Set meso s d'errors greus, 
d'aventures, i d'assaigs lamentables i perillos os" (pag. 8). Segons ell, la llunyania del 
front induia a pensar que la guerra succeia en un altre país; pero la caiguda de 
Mlllaga i la sitUació economica concreta ·d'aquells moments (pag. 9) havia tingut la 
virtut de fer adonar-se de la necessitat de militaritzar Catalunya i de vencer ractitud 
tradicionalrilent antimilitarista del poble catala: "El mateix dia de la tragedia mala
guenya, quan tants milers de treballadors queien afusellats pels mercenaris de Franco, 
a Barcelona tothom, Govern, Premsa, ordre públic, organitzacions sindicals i politiques, 
estaven preocupats a resoldre un problema que res no tenia a veure amb la guerra. Queia 
Malaga i alH estaven discutint la coHectivització de les vaques a Barcelona" (pag. 11). 
PEIRATS, al volum tercer, op. cit., pago 354-nota 4, cita un discurs de Comorera al 
teatre Capitol de Valtmcia el 8 d'agost de 1937 en el qual afirma: "Gracies a la 
unificaci6 deIs partits marxistes s'ha acabat l'hegemonia de ranarquisme a Catalunya, que 
pretenia estendre la seva influencia a tot Espanya". 

82. Nuestro programa y el de la C.N.T. Ediciones del Partido Comunista de Espa
ña, pág. 12. 
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que és avui día, si no tota d'una manera absoluta, gairebé tota, la in
dústria del país, nacíonalitzada sota el control tecnic i economic de r orga
nisme especial creat pel Govern suposa naturalment la desaparició de les 
fa,briques i tallers coHectivitzats",83 a Catalunya rebia una interpretació 
diferent, ja que la tradició anarco-sindícalista del proletariat catala ja 
havia organitzat l'activitat industrial amb la sanció de la Generalitat ma
teixa, mitjan9ant l'autogestió de les empreses. L'acció del P.S.U.C. fou 
aleshores no pas la nacionalització pura i simple, ans la centralítzació i 
intervenció tecnica d'una economia "federal" d'empreses autonomes en 
un doble moviment ascendent i descendent que ja hem tingut ocasió 
d' examinar. 1 aquesta interpretació diferenciada persistí fins i tot quan 
el vent de la política del segon govern Negrín bufava cap a la constitució 
d'organs centrals únics de política economica per a la zona republicana, 
en la qual el paper del govern catala es reduta al nomenament de repre
sentants en aquests organs i a l'aplicació de llurs díferents directrius a Ca
talunya: 84 en les intervencions deIs representants de la U.G.T. i del 
P.S.U.C. en el Consell d'Economía es nota el divorci entre la doctrina 
acceptada i la realitat adversa administrativa de cada dia. 

Com a consequencia d' aquesta prioritat en la guerra, aquestes orga
nitzacions reclamaren la unitat d'acció al front, i sostenien la constitució 
d'un exercit popular sotmes als governs de la Generalitat i la República, 
unificant les qüestions de defensa sota la unitat ferria centrada en la 
República.85 

83. Nuestro programa y el de la C.N.T., pago 9. 
84. Vegeu discurs de J. COMORERA al Tívoli el 2 d'octubre de 1938 (reprodult 

a "La Rambla", 3 d'octubre de 1938); Per a unificar la direcció econamica del país 
("Treball", 5 de novembre de 1938); J. VALLESPINÓS, Les coUectivitzacions, la direcció 
tecníca i del Consell Superior d'Economia ("Treball", 17 de novembre de 1938). 

85. Vegeu José DfAZ a Catalttnya en pett de guerra; Josep MUNI iA. DEL ROSAL 
a El VIe Congrés de la Federació catalana de treballadors de banca, borsa i estalvi. 
Tasques realitzades. Celebrat a Barcelona del 20 al 23 de mare; de 1937. Barcelona, 
1937. Ja el 9 de setembre de 1936, la U.G.T., Catalunya i el P.S.U.C. manifestaven: 
"Amb la victoria, la reconstrucció de l'economia a Catalunya i d'Espanya sobre noves 
bases sera inevitable. Amb l'enderrocament no restaria res en peu, sinó el regust amarg 
d'una derrota possibilitada pels demagogs, pels provocadors, pels atacats d'infantilisme 
revolucionari" ... "No hem d'organitzar la guerra de Catalunya contra el feixisme ... la 
guerra és la guerra de la República democratica contra el feixisme... Si la República 
Democratica espanyola no guanya la guerra, Catalunya perdra les seves llibertats, 
correra la sort de les altres nacionalitats peninsulars"; i acabaven: "Catalunya ha de 
lligar els seus esforc;os amb els del Govem central i organitzar la nostra economia d'acord 
amb les necessitats i coHaborar en la guerra segons les exigimcies deIs fronts" (de Guerra 
y Revolución en España, pago 39). 
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Posició dels marxistes adherns a la III Internacional sobre alguns aspec
tes de caire administratiu i economic 

Aquests moviments, partidaris de governs frontpopularistes, no ama
garen llur recel envers els governs sindicals propugnats per la C.N.T.
F.A.I.86 Aquestes coalicions de front popular - amb participació de l'es
querra liberal- haurien d'inserir-se en el context d'una república parla
mentaria democratica.87 

Delimitant la funció sindical i l' activitat política, distingien com a in
tegrants de la ll~ita contra els nacionalistes, per una banda, dos partits 
obreristes a Espanya (el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partít 
Comunista, partits que havien de' treballar junts fins a aconseguir la plena 
unió, tal com ja sbavia fet a Catalunya, a través del P.S.U.C.) per dos 
altres partits republicans (que a Catalunya serien l'Esquerra Republicana 
de Catalunya i Acció Catalana Republicana) i nnalment dues sindicals 
(la C.N.T. i la U.G.T., les que havien de proposar-se llur fusió). Aquesta 
distinció entre partits obreristes, partits republicans i centrals sindicals, 
amb el propOsit de treballar per la seva unió en els diferents plans pugna
va amb la posició de l'anarco-sindicalisme que propiciava una classincació 
tripartita del bloc antinacionalista en republicans d' esquerra, marxistes 
i llibertaris amb la representació que calia en els organismes republi
cans.88 Cal suposar que més enlla de les posicions doctrinals hi havia 
qüestions de pura estrategia política. 

Per part deIs sectors marxistes hom afuma netament la personalitat 
nacional de Catalunya i la seva necessaria coHaboració amb el govern 
republica.89 N o obstant aixo, a mesura que la tendencia cap a la cen
tralització s'accentuava, l'emfasi es posa en el fet que "les nacionalitats 
iberiques" participes sin en "la direcció deIs organs nacionaIs economics 

86. Vegeu Dolors IBARRURI, op. cit., pago 336; José DEL BARRIO, Informe en nom
bre del Comité de Cataluña de la U.G.T. III Congreso de la U.G.T. en Cataluña. Edi
ciones U.G.T., Barcelona, 1937; Nuestro programa y el de la C.N.T. Ediciones del Par
tido Comunista de España; Acords del III Congrés de la U.G.T. a Catalunya. Edicions 
U.G.T., Barcelona, 1937, pago 38. 

87. En una declaració oficial del Partit Socialista Unificat, publicada el 28 de 
gener de 1937, s' afirma: "Recollint tota la situació intemacionalment creada i la 
correlació de forces interiors que lluiten contra el feixisme, el Partit Socialista Unificat 
defensa i planteja com a única sortida justa la. consigna de república democratica 
parlamentaria, en la qual, anihilat i fora de la llei el felxisme, el poble puglli decidir 
lliurement els seus propis destins ... i cal forjar la unitat entre els pobles hispanics, 
entre el nostre poble i el poble espanyol, rEmscar i el gallec, amb els quals hem de 
reunir els esfor90s per a assegurar realment la nostra Ilibertat en tant que pobles 
i el reconelxement de la nostra personalitat nacional ... " (citat a L'obra normatíva de 
la Generalitat de Catalunya. El Pla Tarradellas. Edició del Comissariat de Propáganda de 
la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1937. pago 9). 

88. Nuestro programa y el de la C.N.T. Ediciones del Partido Comunista de Es
paña. 

89. Vegeu, per exemple, Josep DfAZ a Catalunya e. peu de guerra. A. GILABEHT, 
La J.S.U. i el problema nacional (a "Juliol", 24 de juliol de 1937). 
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de l'Estat",99 tot i que en el futur els pobIes hispamcs havien de donar-se 
el regim que lliurement elegirien en acabar la guerra. 91 

• • • 
Pel que fa a r organització de la producció podríem condensar el 

pensament i doctrina deIs moviments marxistes adherits a la III Interna
cional en els segiients punts: 

o) Nacionalització de les indústries basiques,92 entenent com a tals 
els transports, la indústria de guerra, la banca oficial 93 i les mines.94 

b) Control obrer sobre la producció,95 no pas a través de pactes. i 
representacions sindicals, pero sí per elecció directa deIs mateixos obrers.96 

c) La coHectivització no fou mirada amb massa bons ul1s pel Partit 
Comunista; pel que fa a la política general espanyola, el Partit Comunista 
intenta. d'evitar-la, especialment quan suposava una confirmació del poder 
sindica1.°'l Pero a Catalunya, el P.S.U.C. obra en el sentit d'enfortir els 
organismes d'en1la~ de les collectivitzacions, Consells Generals, Federa
ciODS Economiques, Consell d'Economia, etc., i refermar el control tec
nic sobre aquelles, i la U.G.T. catalana propugnava l'extensió del sistema 
economic i social a tot Espanya,08 bandejant, malgrat ella, qualsevol indici 
de poder sindica1.99 

el) Creació d'un Consell tecnic i economic per a l'Espanya repu
blicana.1OO 

90. Vegeu Vle Congrés de la Federacro catalana de trebaUadors de banca, borsa 
i estalvi i les cites de la nota 84 d'aquest capitol. 

91. Vegeu Acords del III Congrés de la U.G.T. a Catalunya. 
92. "El presidium del comite executiu de la Internacional comunista estima justa 

la· posició adoptada pel partít contra tata tendencia a nacionalitzar sense discerniment 
tota la indústria; es solidaritza amb la línia del partít tendent a la determinació d'aquesta 
nacionalització per les necessitats de defensa de la República, a dirigir-la contra les 
temptatives deIs enemics de realitzar el sabotatge i la ruina economica i també a aplicar-la 
a les empreses pertanyents als participants directes o indirectes a la rebeHió." (Por la línia 
de la internacional comunista. Madrid, 1937, pago 13). En aquest mateix sentit, .]a crida 
de Dolors lBABRUBI el gener de 1937 per radio Madrid; Vle Congrés de la Federació ca
talana de trebalZadors de banca, borBa i estalvi; Acords del III COngt'és de la U.G.T. 
catalana, pago 69. 

93. V16· Congrés de la Federació catalana de treballadorB de banca, borsa i es-
talvi; NueBtro progroma y el de la C.N.T. 

94. Nuestro progroma y el de la C.N.T. 
95. Crida de Dolors Ibarruri el gener de 1937 per Radio Madrid. 
96. A. MIJE, op. cit., pago 13. 
97. A. MIJE, op. cit.: "A1s vuit mesas de guerra no es pot consentir que cada 

sindicat, per si sol i davant seu, exploti una fabrica o taller, elaborant els productes 
que li semblin, siguin de guerra o d'altres necessitats del país." (Pag. 4.) 

98. Vegeu Acords delIIl Congrés de la U.G.T. a Catalunya. 
99. A la pagina 117 deIs acords del III Congrés de la U.G.T. catalana llegim: 

"EIs SÍDdicats no són els empresarís de les indústries, puix que aixo faria caure les 
nostres organitzacions en un sindicalisme de tipus gremial que substituiría la lluita 
de cIasses per una lllúta fratricida entre la mateixa cIasse treballadora." 

100. Crida de Dolors Ibarruri per Radio Madrid, el primer de gener de 1937; 
Vle Congrés de la Federació catalana de treballadors de banca, borsa i estalvi; Nuestro 
programa !I el de la C.N.T. Por. la línea de la internacional comunista, pags. 36-37. Per 
a unificar la direcció eConOmwa del país ("Treball", 5 de novembre de 1935), etc. 
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e) Municipalització de la vivenda i els serveis públics. 
f) Sostenir el cooperativisme, que tenia una certa tradició i desenvo

lupament a Catalunya.10l 

g) Reconeixement deIs drets de la petita propietat i de la petita bur
gesia.102 

La sÍntesi fonamentai sobre la política propugnada i portada després 
a la practica en materia de salaris fou formulada en el 111 Congrés de 
la U. G. T. catalana, tan sovint esmentat, i es condensava en l'expressió: 
"a més i millor treball, millor jornal"; foren també partidaris d'un jor
nal especial per a tecnics.103 Per la seva posició doctrinal i interpreta ció 
de la guerra civil defensaren el control estatal del comerg exterior.104 

El sistema bancari "en el pla de l' economía de qualsevol regim és 
un instrument imprescindible. Podra variar la modalitat deIs seus meca
nismes, la finalitat de la seva funció, l' aplicació deIs seus mítjans, la seva 
política financera, en variar el sistema economic que la determina, pero 
la Banca ha de subsistir, qualsevulla que sigui la seva fisonomía, tant en 
el regim capitalista que ara liquidem com en el socialista que hem de 
bastir.lo5 Admesa l'existencia i la necessitat deIs bancs, es considera. ne
cessari de nacionalitzar la Banca oficial (és a dir, els Bancs Hipotecaris, 
de Credit Agrícola, Exterior, de Credit Industrial, etc.), sobre la base de 
la qual calia construir l'armadura del nou sistema bancari,loo i el control 
de la Banca privada.107 

10l. "El moviment cooperativista podra ésser un deIs pilars fonamentals del 
moviment emancipador del proletariat catala" (E. RUlz PONSETI, sots-secretari del 
Departament d'Economia, en la inauguració de la sucursal a Manresa de la Caixa de 
Credit Industrial i Comercial, a "Treball", l.er de Ílovembre de 1938). 

102. Vegeu Amaro DEL ROSAL, president de la Federació espanyola de treballa
dors del credit i de les finances en El vre Congrés de la Federació catalana de treballa
dors de banca, borsa i estalvi; igualment, a Por la línea de la· internacional comunista 
s'afirma que només podia ésser guanyada la guerra "si respeetem els interessos de 
totes les capes socials que hi lluiten en contra"... (pag. 47)... "Hem d' acabar amb 
el parauleig revolucionari deIs qui volen ésser més revolucionaris que ningú" (pag. 48). 
Vegeu també Acords del III Congrés de la U.G.T. a Catalunya, pago 10. 

103. Josep DEL BARRIO, informe citat. 
104. Vegeu, en general, Nuestro programa y el de la C.N.T. 
105. Manuel MAYORDOMO, La Banca y la Revolución. Notas para el p·roletariado. 

Federació espanyola de treball, del credit i de les finances. U.G.T. Edicions Bancario, 
pags. 20 i 2l. 

106. VIe Congrés de la Federació catalana de treballadors de banca, borsa i estalvi. 
Acuerdos del Pleno de la Federación española del crédito y de las finanza.s (citat a la 
pago 57 de M. MAYORDOMO, a La Banca y la Revolución). 

107. "En les entitats de la banca privada on es troba l'aeumulació més gran de 
capital i centralització industrial, n' és obligatoria la nacionalitzaeió i la incorporació al 
Bane de Credit Industrial, si aeceptem com a mesures previes la nacionalització de les 
indústries basiques del nostre país, i com a reHex, la del Banc del Credit Industrial deIs 
acords del pIe de la Federació espanyola de treballadors del credit i de les finances. 
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El marximne no adscrit a la III Internacional 

El partit representatiu d'aquesta tendencia fou el Partit Obrer d1Jni
ficació Marxista, originat de la unió, el novembre de 1935,108 del Bloc 
Obrer i Camperol de J. Maurín, J. Miravitlles, J. Arquer Andrade, etc. 
i Esquerra comunista d'Andreu Nin. Des de la formació del Partit So
cialista Unificat de Catalunya esdevingué pales l'antagonisme entre amb
dós partits que dona origen a la crisi del Covem de la Ceneralitat del 
desembre de 1936, primera escaramussa de la qual sortÍ guanyant aquest 
darrer. Després deIs esdeveniments del maig de 1937, el P. O. U. M. 
fou dissolt el juny següent i suprimida la representació d'aquest en el 
Consell d'Economia, on tenia la ponencia d'indústries textils. 

La repressió del P. O. U. M. i l'eliminació - oblectiu del Partit Comu
nista i el Partit Socialista Unificat de Catalunya - féu el cop teatral en el 
procés en que fou acusat d' espionatge, la sentencia del qual, de contingut 
vague, fou publicada 1'11 d'octubre de 1938. Abans ja havien assassinat 
el seu líder i secretari, Andreu Nin. 

L'objectiu basic del P. O. U. M. era la Revolució. Només amb la rea-
, litzaci6 de la Revoluci6 podia guanyar-se la guerra. Ja abans del 19 de 

juliol, el problema havia estat definit en els termes següents: "per a un 
marxista, el problema no esta situat en el mapa militar, sinó que rau en 
la Huita de cIasses" .109 Durant la guerra "la consigna central del nostre 
partit i que representa la voluntat propia de les mas ses treballadores en 
Huita és: guerra al front i revoluci6 socialista a la reraguarda".l1O 

En el camp sindical, propugnaven la unitat sindical, duta a terme a 
partir de la U. C. T., la influencia de la qual en el Partit Socialista Uní
ficat de Catalunyacalia eliminar.l11 Posteriorment, foragitats els de la 
U. C. T., insistirien encara en 1'assoliment de la unitat síndical.1l2 

Internacionalment, foren partídaris de realitzar la Revolució a cada 

108. Segons E. GIRALT, A. BALCELLS i J. TERMES, Els moviments socials a Cata
lunya, el País Valencia i les Illes, Ed. Lavínia, Barcelona, 1967, pago 114~ 

109. Ignasi ICLÉsIAs, "La guerra y el proletariado", a Nueva era corresponent 
a gener de 1936, pago 9. Vegeu també a la pagina 7 la segiient afirmaci6: "amb Marx 
i Lenin, la ideologia proletaria es complementa i el paper que la classe obrera ha 
d'acomplir davant la guerra, es palesa amb una claredat manifesta. Avui dia, el pro
blema es planteja més clarament per la simplificaci6 deIs termes. Només dues classes 
en lluita: burgesos i proletaris. Només dues guenes també oposades: guerra imperialista 
i guerra civil." 

no. De les Resolucions aprovades al PIe ampliat del Comite Central del P.O.U.M. 
celebrat a Barcelona els dies 12 al 16 de desembre de 1936. Editorial Marxista. Barce
lona, 1937. En aquest mateix sentit, J. OLTRA PICÓ, El P.O.U.M. i la coflectivització 
d'indústries i comer90s. Editorial marxista. 1936. pago 4. 

111. Resolucions aprovades al Pie ampliat del Comite Central del P.O.U.M. celebl'at 
a Barcelona els dies 12 al 16 desembre de 1936. ' 

112. Ponencies i resolucions de la Conferencia de la Indústria Textil del P.O.U.M. 
celebrada a Terrassa els dies 6, 7, 13 i 14 de febrer del 1937. Editorial marxista. 
Barcelona, 1937. 
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país,Ha encara que els manca el sosteniment internacional en llurs posi
cions.114 

Conseqüfmcia d' aquests punts de vista fou que en el seus programes 
resolgueren d'anar a la reuni6 d'una Assemblea Constituent d'obrers, cam
perols i combatents 115 de la qual f6ra elegit r equip que governaria el 
país í tra~aria les direstrlus economíques í socials.116 Aquest equip seria 
un autentic govern d'obrers i camperols que promouria la Revolucí6 i 
organitzaria una guerra dirigida exclusívament contra ells.117 

Les forces que tenia el Partit a Catalunya i la ideologia i doctrina deIs 
seus membres 118 els feia respectar la personalitat política catalana. 

En un altre aspecte, foren enemics acarnissats de l'anomenada "demo
cracia burgesa" 119 í titllaren de reformista el Partit Socialista Unificat de 
Catalunya 120 per tal com el consideraven entestat a tornar-hi.121 

Acceptaren la coHectivitzaci6 - que calia completar rapidament amb 
la creaci6 deIs "agrupaments" i "Consells Generals" controlats pels sindi
cats d'indústria - 122 fins a arribar a la total socialitzaci6 123 en la qual es 
realitzaria l'autentica representaci6 camperola i obrera a tots eIs nivells 
de la producci6. La seva interpretaci6 de la guerra civil eIs mena a com
batre els drets de petits industrials i comerciants.124 Es declararen, pero, 
partidaris d' escometre la municipalitzaci6 deIs serveis públics.125 

Calia que l'organitzaci6 bancaria romangués socialitzada i centralit-

113. A les resolucions aprovades al PIe Ampliat del Comite Central del P.O.U.M. es 
trobava el text següent: "Considerem que la millor manera de defensar la Revolució 
Russa, de la qual des del comencament són els seus defensors més entusiastes, con
sisteix a impeHir fins a la fi de la Revoluci6 Socialista el nostre país" (pago 4). 

114. A les mateixes resolucions l1egim: "La Segona i Tercera Internacional no ron, 
ni poden ésser, l'instrument de la Revolució mundial. Tampoc no ho pot ésser la Quarta 
Internacional fundada per Trotski, sense arrelament entre les masses pel seu caracter 
sectari." 

115. L' Assemblea convocada implicava la dissolució del ParIament republica. 
116. De les mateixes Resolucions aprovades al PIe Ampliat del Comite Central del 

P.O.U.M. El PIe havia de preparar el Segon Congrés Nacional, que no arriba a cele
brar-se. 

117. De les Pcmencles i Resolucions de la Conferencia textil del P.O.U.M. 
118. Per exemple, J. ARQUER, P. BROUÉ, E. TEMINE remarquen que les "úniques 

forces reals (del Partit) es trobaven a Catalunya" (pags. 73 i 74 de La Revolucló i la 
guerra d'Espanya, Mexic, 1962). 

119. A l'articIe suara esmentat d'Ignasi ICLÉSIAS Ilegim: "Nosaltres defensarem la 
democracia contra el feixisme, no com l'arma inútil de la democracia mateixá, sinó 
amb les armes agusades de la Iluita de cIasses. Contrariament al reformisme, mai 
no recomanem aquesta defensa a I'Estat burges, sin6 a les organitzacions del proletariat". 

120. Punt sete de les resolucions sindicals de les Resolucions aprovades al PIe 
Ampliat del Comite Central del P.O.U.M. 

lZ!. Vegeu J. OLTRA PICÓ en El P.O.U.M. i les coHectivitzacions d'indústries i co
mer{:os. Editorial Marxista. Barcelona, 1936. 

122. Vegeu Ponencies i resolucions de la Conferencia de la Indústria textil del 
P.O.U.M. 

123. 
124. 
125. 

De les Resolucions aprovades al PIe Ampliat del Comite Central del P.O.U.M. 
Vegeu J. OLTRA PICÓ, op. cit. . 
Resolucions aprovades pel PIe Ampliat del Comite Central del P.O.U.M. 
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zada a mans d'un govern obrer i camperol 126 amb la funció d'emetre la 
moneda, intervenir les operacions de compra-venda de productes o de 
materies primeres, atendre el pagament de salaris, concedir cn!dits agrí
coles i industrials, engegar un pla d'obres públiques. La regiría' un Con
sell executiu compost per representants del govern, obrers, del petit es
talvi i del Consell d'Economia. Aquest sistema bancari revolucionari na
cionalitzat hauria de posar-se basicament al servei de la nnan9ació de la 
guerra, mitjanrrant la utilització d'una política de diner barat.127 

L'ESQUERRA LIBERAL 

Els moviments liberals d' esquerra 

A les eleccions de febrer de 1936 per a diputats a les Corts de la Re
pública, el Front d'Esquerres de Catalunya estava integrat 128 per Esquer
ra Republicana de Catalunya, Acció Catalana Republicana, Partít Naciona
lista Republica d'Esquerra, Partit Republica d'Esquerra, Unió Socialista 
de Catalunya, Unió de Rabassaires de Catalunya, Partit Obrer Unificat 
Marxista, Partit Catala Proletari i Partit Comunista de Catalunya. 
, J a hem examinat els partits d' orientació marxista o que anaven a do
nar origen a partits d' aquesta tendencia. En aquest apartat i en el se
güent mirarem d' analitzar la posició deIs altres grups polítics. 

L'Esquerra Republicana de Catalunya era el partit que representava 
la continu'itat de la Generalitat. Partit deIs dos presidents de Catalunya, 
F. Macia í Ll. Companys, í partít deIs primers conselIers als quals foren 
delegades les funcions executives de la Presidencia. de la Generalitat,129 
aconseguí de donar estabilitat als governs de la Generalítat que no es 
veieren sotmesos als daltabaixos de les diferents formacions ministeriaIs 
que caracteritzaren els governs de la República. EIs altres partits esmen
tats coHaboraren amb I'Esquerra Republicana de Catalunya ja sia des 
del govern, o bé donant-li un suport implícit en el Parlament catala.130 
Entre ells sobresortia Acció Catalana Republicana per la personalitat 
inteHectual d'alguns deIs seus membres. 

Fora del bloc de les esquerres quedaven la Unió Democratica de Ca
talunya, d' orientació cristiano-democrata, que. es mantingtié lIeiaI a la 

126. Ponencies i resoluciom de la Conferencia de la lndústria Textil del P.O.U.M. 
127. lbid. 
128. Segons La Publicitat, 5 de febrer de 1936. 
129. EIs primers Consellers de la Generalitat foren Lluhí, Pi i Sunyer, Santaló, Ca

sanoves i Tarradellas. 
130. Només hi hagué un Parlament CataUl des de 1932, ja que no fou dissolt abans 

de la seva renovació reglamentaria corresponent a l'any 1937. Les circumstancies de 
la guerra aconsellaren de prorrogar-la. (Vegeu, en aquest respecte, Rafael CLOSAS, 
"El Parlament prorrogat", a Revista de Catalunya conesponent al febrer de 1938, pa
gina 233.) 
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Generalitat durant aquests anys i la Lliga Catalana, partit d' alta i mitjana 
burgesia que desaparegué com a grup polític durant la guerra civil. 

El paper que l'Esquerra Republicana de Catalunya havia representat 
durant el període de 1931-1936 el continua durant la guerra. L'Esquerra 
se "sentí" partít govemamental, i s'atribuí una funció historica: presidir 
i possibilitar un "canvi" en la situació social i economica de Catalunya, 
en la continultat de les noves institucions polítiques. Certament que en 
presidí, en moments ben greus. Ara bé, aquest canvi, ¿no l'obligaria 
respecte a la seva base electoral- petita burgesia, menestrals, oficinistes, 
rabassaires, etc. -, la qual representava? Podría també presidir-lo neu
tralment? 

En línies general s, aquesta actitud i aquest interrogant es reHecteix 
en alguns deIs seus líders més representatius. La posició esdevé ben 
definidaper J. Lluhí després de prendre possessió com a cap del nou 
govem catala en el discurs que pronuncia davant el parlament catala 
el dia 20 de desembre de 1932: 131 "Doncs bé, existint aquesta crisi eco
nomica, aquesta crisi del sistema economic i amb ella una gran inestabi
litat política, la responsabilitatd'un govem d'esquerra és molt forta, per
que sna d'encarar amb aquestes dues crisis i ha de plantar-los cara 
sense perdre el nord tot procurant orientar-se; sofrint per un costat els. 
atacs de la dreta, que volen retrocedir a sistemes superats per la Huma
nitat, i per altre costat les escomeses de l' extrema esquerra, que vol preci
pitar l' evolució amb els perülsconsegüents de frustrar-la per prematura; 
pero mentre suporta aquestes dues pressions no ha de perdre mai de vista 
quina és la seva finalitat essencial, que consisteix a afavorir, a possibilitar, 
a donar sortida a aquesta evolució vers un regim economic nou, que al 
meu entendre, perque la llei del progrés no marxa en sentit contrari, ans 
en sentit paraHel al de la Ilei de la justícia entre els homes, aquest 
regim economic que ha de substituir el Tt3gim d'abans de la guerra sera 
molt més just i més huma que el que desapareix". 

Aquesta línia - en un altre context i amb un tomb notable de coor
denades - és seguida pel president Companys en la historica entrevista 
amb els líders anarco-sindicalistes al Palau de la Generalitat, després deIs 
esdeveniments del 19 de juliol de 1936.132 Línia fonamentalment empírica, 
que estava a punt de repetir-se durant la guerra. 

Per tal de coneixer 1'actitud de l'Esquerra Republicana de Catalunya 
ens valdrem basicament d'una publicació del Comissariat de Propaganda 

131. "Diari de sessions" del Parlament de Catalunya corresponent al 20 de desembre 
de 1932. 

132. Aquesta entrevista és narrada en l'article de Joan CARelA OLIVER titulat "El 
Comité Central de milicias antifascistas de Cataluña", que figura en la coHecció d'ar
ticles que ja hem esmentat, titulada De iulio a iulio i editada per Fragua Social. 
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de la Generalitat, titulada e obra normativa de la Generalitat de Cata
lunya.133 

El poder constitult, que pacta el 14 d'abril amb les forces del vell 
sistema, es trobava ara davant unes circumstancíes noves, "la democrii
cía formal era impotent per a crear, enmig d'una profunda crisi capita
lista, un equilibri estable".134 Ara, després del 19 de juliol, la Generalitat 
s'enfrontava a dos problemes: la revolucíó social, que exigia un enqua
drament jurídic,135 i uns problemes economics concrets derivats de la 
crisi del capitalisme i agreujats per la guerra civil.136 

El metode que propugnava el partit per a tractar aquestes qüestions 
era doble: 

a) La democracia política i la salvaguarda de la llibertat: "per aixo 
no és possible encaminar la transformació social envers cap forma de 
renúncia coHectiva - ni que sigui transitoria - a la llibertat. Hem anat 
massa endavant ja en el camí de la civilitzaci6, per a hipotecar-nos la 
consciencia fent-li un gravamen a favor de l'ideal exclusiu, d'una mino
ria organitzadora, d'un poder coactiu inaturable i inatacable".137 

b) Una transformaci6 lenta i evolutiva: "una avantguarda energi
ca i tena9 per portar la transformació Rns molt endavant, pero hi ha un 
punt del qual no pot passar-se, perque no es pot crear de nou una eco
nomia sense que en el seu si se n'hagin desenrotllat els materials i format 
els homes que hagin de servir-la". 138 

Per aixo, cal que rEstat acompleixi un nou papero La Generalitat 

133. L'opuscle titulat L'obra normativa de la Generalitat de Catalunya. El Pla Tar
radellas. Edició del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Barce
lona, 1937, és una recopilació de les cinquanta-vuit disposicions de S'Agaró, prece
dides d'una introducció redactada pels qui col-laboraren en les oposicions esmentades, i 
l'orientació doctrinal deIs quals pertanyia a l'Esquerra Republicana de Catalunya. 

134. L'obra normativa, etc., pago 7. 
135. "Cal encarrilar la revolució, pero no pas atmar-Ia. Encarrilada sera una ener

gia fecunda. Aturada, seria un fulminant de catastrofe. Del fons de la nostra societat 
puja una gran multitud treballadora, que no solament vol exercir sota un nou regim 
de llibertat i de dignitat humanes la seva funció productora, ans encara vol tenir en 
la dUecció de la vida pública el paper a que li dóna dret el seu nombre preponde
rant i la seva voluntat d'emancipació. Allo que no és possible, allo que seria tan funest 
com aturar la revolució, és emmotllar-Ia per endavant dins la forma tancada de les 
teories i els dogmes. Cada revolució ha tingut la seva originalitat. Cadascuna ha cristal
litzat en formes diferents, fins a cert punt imprevistes." (De L'obra normativa, pago 9, 
nota en que se cita un manifest de I'Esquerra Republicana de Catalunya.) 

136. "Pero no podem oblidar que a la terrible crisi mundial se'ns hi afegira, la que 
ens ha de portar inatmablement aquesta guerra devastadora, que és un xuclador infernal 
i sense fi de les nostres més preuades reserves. 1 és inútil d'esperar guariments miracu
losos. Caldra afrontar problemes gravíssims i molt diversos. Cal procmar-se els !1litjans 
per a poder fer les despeses que la situació reclama, sense danyar excessivament la 
nostra economia" (de L'obra normativa, pago 11). 

137. Pagina 9 de L'obra normativa; aro també, a la pagina 10, llegim: "EIs cam
peroIs, -els petits burgesos, els inteHectuals, els treballadors tots, tenen com a objectiu 
final l'autodeterminació o dret de fixar-se el propi destí, i es valdran, per a assolir-ho, 
de la institució del regim democratic, especialment en el que toca al control actiu 
del poble sencer sobre la maquina administrativa i el pas de la democracia política a la 
social. 

138. Pago 10 de L'obra normativa. 
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- representació política de Catalunya - reclamaria una nova situació 
jurídico-política per al país 139 i abordaria un pla economic organic.140 

D' aquesta manera - segons E. R. C. - s' anava a instaurar una «de
mocrilcia economica" entesa com "la totalitat de la tasca urgent i ele
vada que hem de complir per a democratitzar més ampIament la nostra 
legislació. Remeis de la crisi del parlamentarisme, donar base jurídica 
a les noves teories laboristes, vigoritzar els impulsos que deliberadament 
persegueixen l'autodeterminació de les localitats industrials i evitar els 
perills del descoratjament en el treball per culpa deIs progressos de la 
racionalització del mateix. Heus aquí una tasca important".141 

Així s' operaria un canvi basíc dins el marc de la legalitat. Per aixo, 
de primer calia con~ervar les institucions legals i polítiques, a qualsevol 
preu: l'Esquerra - amb els altres partits liberals i socialistes - accepta 
des de la Generalitat les propostes de la e. N. T., com a garantía de su
pervivencia, perduts ja els ressorts coactíus del poder. Després, la forma
ció del govern del 26 de setembre de 1935, amb participació de la C.N.T., 
representava el comen9ament d'una corba ascendent, que significaria o 
podia significar la consecució deIs objectius del partít. El desembre, su
perats els problemes economics del mes anterior, les esperances de rEs
querra Republicana de Catalunya foren encoratjades. La reconstrucció 
del poder s'efectua amb l'ajuda deIs líders de la C. N. T. - de la col
laboració deIs quaIs naixerien unes bones reIacions personals i la defensa 
constant per aquesta sindical de les facuItats del govern de eataIunya 
enfront de la intervenció creix~nt del poder central-, del P. S. U. e., 
pero també del govern central de Valencia. Per aixo, els fets de maig 
assenyalen un període de erisi política, que coincideix amb un període 
important en les altres activitats socials i economiques del país: ara, al 
govern de Catalunya, eliminada la C. N. T., es trobaran davant per da
vant l'Esquerra Republicana i el Partit Socialista Unificat, cosa que, en 
l'aspecte economic, suposara la pugna entre la eonselleria de Finances 
- exercida per E. R. C. - i la Conselleria d'Economia - a mans del 
P. S. U. C. Qui presidira el canvi cap a les noves formes? 

139. A la pago 9 de L'obra normativa, en citar un manifest de l'Esquerra ReEu
blicana, diu: "No sentim la veneració supersticiosa de les fórmules legals. Sabem que 
una revolució es caracteritza per un trencament de la continuttat en la vida legal d'un 
poble. Per aixo ens adonem que a la Constitució de la República Espanyola i a l'Es
tatut de Catalunya hi ha, després del 19 de juliol, esvorancs d'import~mcia. Aquests 
esvorancs han d'ésser emplenats en un sentit de major amplitud. La mitja autonomia 
estatutaria de Catalunya ha pres l' abast d'una autonomía federativa. 1 la república 
d'avui, per fets geografics, .sociaIs i poIítics, esdevé una república federal." 

140. A la pago 11 de l'obra esmentada, lIegim: "El mobil de l'activitat de l'Homo 
mconomicus no és l'interes ni l'egoisme, sinó l'angustia vitre que afina la seva sensi
bilitat i Ii fa obl"ir eIs ulls de l' enteníment fins a comprendre que no hí ha aItra saIvació 
per a la seva vida que acceptar la tasca que li correspon, en funció d'un pla organic 
d'activitat conjunta, de treball social, que implica l'exig€mcia vital d'adaptació a un pla 
elaborat per l'Estat". 

141. Vegeu pago 12 de L'obra normativa. 
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Programes econmnics deIs partits liberals 

Acceptaren en principi la coHectivització com una acció de govem 
inevitable davant l' estat d' abandó de les fabriques per 11urs anties propie
taris o gerents, o com a sanció per 11ur coHaboració amb els nacionalis
tes. La justificació d' aquest sistema pels partits liberals es basa sempre 
en la dificultat de poder organitzar d'una altra forma el mecanisme pro
ductiu. Durant els anys de guerra, l'Acció Catalana Republicana i l'Es
querra Republicana de Catalunya defensaren els drets deIs petits m
dustrials i comerciants, que constituYen la base social de 11urs programes 
polítics i el respecte a la iniciativa privada, limitada per les exigencies na
turals d'una economía de guerra: aquesta posició es fa evident a la 
introducció de la publica ció del Departament de Finances, La polí
tica financera de la Generalítat durant la Revolució i la Guerra, volum II 
(19 de novembre de 1936 - 30 d'abril de 1937), en la qualllegim: "Orga
nitzar un control de les nostres despeses, per tal que aquestes es realitzin 
amb la maxima austeritat, accentuar la intervenció del Govem en la vida 
economica per tal de poder manejar i dirigir tota la nostra economia cap 

,als objectius a assoílr ... , ja se sap, que una política financiera de guerra 
vol dir sobretot una política d'aguda intervenció estatal en la vida finan
cera. Basta tan soIs de recordar les mesures preses pels estats més afer
rats al liberalisme economic, entre ells la tradicionalista Anglaterra i la 
Fran~a liberal en 1'epoca de la Gran Guerra, per a veure que el govern 
d'aquests palsos assumÍ la responsabilitat financera i en molts casos or
dena la gestió administrativa de la quasi totalitat de la vida economica 
del país".142 En el mateix sentit, R. Peypoch, al final de la guerra, consi
derava 143 que la legitimitat de les innovacions socials calia mesurar-la 
més pel henestar que foren capa90s de procurar als treballadors i per 
11ur influencia en l'increment de la riquesa coHectiva comuna, que no 
pas pels conceptes teorics de 1'escola social en la qual es basaven; da
vant l' artemativa entre un centralisme d' estat de tipus comunista i la 
renovació de l' empresa privada per a proporcionar prou garanties als em
presaris individuals, per a arriscar capitals, Peypoch s'inclinava clarament 
cap aquesta segona posició. 

També aquests partits es mostraren partidaris del cooperativisme. En 
aquest sentit, Ventosa i Mir emprengué la defensa de les cooperatives 
entes es com a model provisional per a una estructuració definitiva de 
l' economía; 11ur caracter menys revolucionari que les coHectivitzacions 

142. De la introducci6 de J. TARRADELLAS a La política financera de la Generalitat 
durant la Revolució i la Guerra, 19 de novembre 1936 - 30 d'abril 1937. Departament 
de Finances. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1937; versi6 castellana. 

143. R. PEYPOCH, conferencia que pronuncia sota el otol La iniciativa privada com 
a factor permanentde riquesa (reprodulda a "La Publicitat", 20 d'octubre de 1938). 
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esdevenia compensat, segons Ventosa i Roig, per una efidwia més gran.1U 

On la posició d'E. R. C. esdevingué més definida fou en el camp de 
la política finan cera. H5 Fruit d' aquesta política foren sobretot els decrets 
i ordres de gener de 1937, anomenats de S' Agaró els quals necessitarien 
un estudi especial. 

L'orientació general d' aquesta política financera consistia a considerar 
l'excedent economic com a quelcom a canalitzar a través deIs canals nor
mals de capitalització. "És imprescindible, és importantíssim defensar l'es
talvi; la missió econoIDÍca de l'estalvi consisteix en la detracció de ma d'o
bra a la indústria de béns de consum amb la finalitat de posar-la al servei 
de la fabricació de béns permanents de capítalització. Si no existís l'acti
vitat de l' estalvi, la vida de la humanitat es distingiria molt poc de la 
deIs animals, els quals s'han de dedicar gairebé exclusivament a l'adqui
sició de béns de consum." En conseqüencia, es postulava el manteniment 
i defensa de les típiques institucions de l'estalvi: "No és precís esfor9ar
se gens per a comprendre la considerable importancia deIs decrets que 
comenten les anterlors decIaracions oficials. No hem de fer bocins el sis
tema bancari, perque ineludiblement, com ha succelt a 1'U. R. S. S., des
prés l'hauríem de recompondre. L'intercanvi de mercaderies, el funcio
nament de les empreses de l' estat, amb subjecció als principis del calcul 
comercial i el desenrotIlament de la indústria i del comen; particulars, 
obliguen a sostenir un sistema bancari i de cf(~dit. :E:s absolutament ne
cessari que no s'esporugueixi la gent i, amb la confian9a que mereix el 
control del ConseIl de la Generalitat, augmentin els diposits i els comptes 
corrents. D'aquesta manera, i amb uns inte}ligents principis comercials 
que serveixin de norma a la Banca, la indústria podra tenir l' ajut que lí 
calgui, adquirint els bancs la importancia social que els correspon en la 
finan9ació de 1'economia nacional".146 Com a conseqü<!mcia, les mesures 
dictades es destinaren a la creació de nous impostos, a impulsar la banca 
catalana i a visar cap a la seva nacionalització, a obstaculitzar I'atresora
ment i a intervenir la banca oficial i els banes radicats a Catalunya. 

144. La Humanitat, corresponent al 7 de febrer de 1937. 
145. La posició deIs partits liberals sobre comerg exterior i poHtica. de preus ha 

estat aHudida a la pagina lo 
146. Vegeu pago 17 de L'obra normativa. 




