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Agraeixo a Miquel CallÚnal l'ajut que m'ha donat la seva obra sobre Joan Comorera,
que sera citada repetidament durant el treball ja que ha estat un deIs puntals d'aquesta
investigació. Tampoc hauria estat possible aquesta recerca sense la tesi i el llibre de
Josep Puigsech sobre el PSUC i el moviment comunista catala durant la Guerra Civil.
Agraeixo l'atenció que m'han prestat el Ministeri de l'Interior frances i la Hoover
Institution, i dono les gracies a Inna Ivanova per haver-me traduit uns documents escrits
en llengua búlgara. Especialment, pero, agraeixo l'interes i coHaboració incondicionals
que ha mostrat tota la meya família i en Jaume Garcia, tutor del treball de recerca.
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A tots aquells que han estat víctimes de conspiracions i
han estat odiats pels seus mentre lluitaven per un món millOl',
a tots aquests que tard o d 'hora la historia els venja,.,i
A tota la meva família i especialment a Miquel Serra i Pamies,
que va lluitar perque Catalunya segueixi avan<;ant amb orgullo
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INTRODUCCIÓ

El motiu d'aquest treball és reconstruir la historia d'un familiar de qui després d'un
viatge a Moscou l'any 1939, poca cosa més n'ha sabut la meya familia. 1 d'altra banda
col'laborar també en recuperar la memoria historica del nostre país, tot donant a
coneíxer la vida d'un important personatge que mai ha tingut cap mena de
reconeixement per tot el que va fer.
Aquest treball de recerca descriu la vida de Miquel Serra i Pamies, secretari del PSUC i
Conseller de la Generalitat durant la guerra civil. Miquel Serra i Pamies va ser oncle
besavi meu, oncle de la meya avia materna. Ningú de la familia en sabia practicament
res, perque després d ' exiliar-se a Mexic, la comunicació entre ell i la família va ser molt
escassa.
Per comen9ar el treball tan soIs disposava d'una carta que va enviar a la familia, dos
llibres del seu germa i besavi meu, Josep Serra i Pamies, i el testimoni deIs meus avis
materns que van coneixer la filIa d' en Miquel, Maria Rosa Serra Puig, durant un viatge
que va fer a Barcelona, ja mort el seu pare. A partir deIs llibres del meu besavi, Fou una
guerra contra tots, de l' editorial Portic, i Records i siluetes, publicat per la "Asociación
de estudios reusenes", el meu avi Guillem Masana i Moliner va escriure un llibre, no
publicat, recollint també el testimoni de la Maria Rosa Serra i Puig. També gracies al
llibre Fou una guerra contra tots vaig descobrir els tres volums de Mique1 Caminal
sobre Joan Comorera l de l'editorial Empúries (Volum I: Catalanisme i socialisme
(1919-1936) Volum 1I: Guerra i revolució (1936-1939) Volum 1II: Comunisme i
nacionalisme (1939-1958)). En aquests llibres Miquel Caminal cita en diverses ocasions
a Serra i Pamies, amic i company de partit de Comorera. En aquest llibre hi apareixen
citats uns artic1es d' Abelard Tona i Nadalmai, gran amic de Miquel Serra i pamíes. Em
vaig encarregar d'aconseguir-los. També vaig anar a l' Arxiu Nacional de Catalunya per
consultar el seu fons i intentar trabar informació de Serra i Pamies, pero no vaig tenir
exit en aquesta recerca.
El llibre de Josep Serra i Pamies cita un artic1e de "La Vanguardia" de Francisco
Lucientes al 12 de febrer de 1946. El vaig cercar i en trabar-lo vaig veure que aquest
feia referencia a un article anterior, del 10 de febrer del 1946, del mateix Lucientes. El
vaig buscar i trabar, també. En aquest últim hi havia una entrevista amb Rafael Miralles
Bravo. Em vaig informar de qui era, i vaig descobrir que havia publicat dos llibres:
Memorias de un comandante rojo publicat per l'editorial San Martín i Españoles en
Rusia de l'editorial Epesa, que em vaig encarregar de consultar anant al Pavelló de la
República de la Universitat de Barcelona.
Vaig buscar altres llibres que em poguessin ajudar a completar i contrastar la informació
que ja tenia. Aquests van ser llibres com: Los rojos de ultramar, de Jordi Soler publicat
per l'editorial Alfaguara; Política económica de la Generalitat (1936-1939), de Josep
Maria Bricall, publicat per Edicions 62; Rojos contra Franco. Historia del PSUC
(1939-1947), de José Luis Martin Ramos, publicat per Edhasa; i Nosaltres, els
comunistes catalans. El PSUC i la Internacional Comunista durant la Guerra Civil, de
Josep Puigsech Farras, publicat per Eumo Editorial. Aquest llibre citava una carta de
Miquel Serra i Pamies de l'agost de 1938, on es recollia com s'estava portant a terme la
conversió del PSUC en partit comunista, que li havia facilitat David Ballester. Em vaig
posar en contacte amb David Ballester i vaig aconseguir una fotocopia de la ja

1

Consultar la biografia al' annex biogrMic.
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l'esmentada carta. També a partir d'aquest últim llibre vaig descobrir que Josep
Puigsech també havia fet una tesi doctoral sobre el tema, i vaig poder aconseguir-Ia. La
tesi doctoral es titula El PSUC i I 'Internacional Comunista durant la convulsió de 1936
1943: Crónica d'una incomprensió, de la Universitat Autonoma de Barcelona. En
aquesta tesi explica com en un moment donat Miquel Serra Pamies és acusat
d'anticomunista, de pertanyer als serveis secrets francesos i de ser mayó 2. Vaig voler
contrastar tota aquesta informació: Pel que fa a l'acusació per anticomunista, només es
poden basar en que no era partidari d'adherir-se al PCE, de boicotejar l'estratégia de
Moscou de destruir Barcelona, de fer terra cremada per tal de no deixar res als feixistes,
tal com explica en una carta i tal com ho afirma elllibre Fou una guerra contra tots, i
també se'l podría acusar de Trotskista. Pel que fa a l' acusació de ser un espia frances
m'he posat en contacte amb el ministeri d'interior frances, que em va enviar les
referencies deIs seus arxius sobre la guerra civil espanyola per tal que soHicités els que
necessités, estic a l' espera de rebre'ls. Per resoldre la qüestió de la ma<;onería vaig haver
de demanar el fons de Miquel Serra i PamÍes als Arxius de Salamanca. En aquest fons
(escas) hi havia tota la documentació pertanyent a la ma<;oneria, la seva iniciació i les
seves accions dins la s~. Que Serra i Pamies formes part de la mayoneria em va
sobtar i vaig buscar molta documentació sobre la secta en qüestió: Vaig anar a la
biblioteca Arús, la biblioteca ma<;onica de Barcelona, on em van proporcionar dos
llibres de Pere Sánchez i Ferré, La ma~oneria a Catalunya. 1868-1936. i La mayoneria
en la societat catalana del
(1900-1943), els dos d'Edicions 62. Vaig contrastar la
informació d' aquest autor amb la de César Vidal en el seu llibre Los masones. La
sociedad secreta más influyente de la historia, de l' editorial Planeta3 .

s.xx.

Així doncs és aquest, un treball que ha intentat agrupar el maxim d'informació per
poder contrastar tots i cada un deIs temes deis que parla, havent així de contactar amb
Salamanca per aconseguir arxius policials, amb París per aconseguir documents deIs
serveis secrets o amb Mexic per tenir el testimoni directe deIs seus descendents. És una
4
obra inedita ja que sí que s'ha escrit sobre els seus companys Josep Del Barri0 , Joan
Comorera.(... ), pero mai s'ha situat, el no menys important Miquel Serra i Pamíes, com
a personatge principal d'un estudio Amb aquest treball compleixo el meu proposit
d'omplir un buit familiar i donar a coneixer un important personatge de la historia del
nostre país que mai ha tingut el record que es mereix.

:: Veure annex sobre la Mayoneria.
3 He hagut de recorrer a aquest llibre, tot i la poca confianC;a que m'inspira la biografia de l'autor, ja que
no ha estat facil trobar-ne més que tractessin el tema.
4 Consultar la biografia a r annex biogr3fi.c.
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La infantesa de Miquel Serra
en la política.

Pamies

la seva vida abans d'entrar

Miquel Serra i Pamies nasqué el mes de desembre de 1901 a Reus. Fill de Josep Serra i
MaUafré i d' Asia Pamies i Plana, avis paterns, Josep Serra i Freixa i Adelaida Mallafré i
Camps, i avis materos Miquel Pamies i Alimbau i Maria Plana i Salvat. Eren cinc
germans nascuts en aquest ordre: Josep, Miquel, Adelaida, Maria Teresa i Enric.
La infantesa de Miquel és desconeguda, perócom que només tenia una mica menys
d'un any que el seu germa Josep, podem suposar que va viure una infantesa semblant.
Va ser criat per la mateixa dida que el germa, els "didos" de cal Pican de Vilaplana i de
nen va estudiar en els mateixos liocs, al col-1egi OUé i també, a l' Academia del senyor
Vidal a Reus. Després estudia comers;. 5
El 1935 Miquel Serra i Piunies era membre de la direcció provisional i clandestina6 de
la Unió Socialista de Catalunya; treballava a la Canadenca7, a la Termoelectrica del
carrer Cabanyes, en algun menester relacionat amb els serveis de conservació de
l' estesa subterrania de cables. "Era prim i més aviat ah, la roba li queia bé. Vestia de
gris, a la manera del president Macia, peró portava una gorreta de quadres negres, amb
visera molt sobresortida, ajustada al caparró, més aviat esportiva i perfectament
desconcertant. Estava molt esperans;at amb el jovent que pujava i es reia una mica fors;a
deIs intel·lectuals que actuaven en socialistes."g Atret pels ideals socialistes que
propugnava el partit comunista, s'havia afiliat a la Unió Socialista de Catalunya i més
tard ingressara al PSUC 9 .

Naixement del PSUC
El 28 de setembre del 1935 la USC va sofrir modificacions en el seu comite executiu,
esdevenint així Miquel Serra i Pamies vicesecretario La rapida ascensió de Miquel dins
el partit, sembla que va ser a través de la feina a la Canadenca on va ser elegit per algun
carrec sindical. Miquel era una persona noble, de poques paraules i modest en les seves
actuacions malgrat que també era una mica irónic, i sobretot gens amic de fer el joc als
polítics ambiciosos, ni home de claudicacions, un polític nat i nacionalista. 10 El 17 de
maig Miquel també és nomenat tresorer i Pau Cirera esdevé Secretari General. El juny
de 1936 es funden les JSUC i el 21 de juliol neix "Treball" el director del qual sera Pere

Masana i Moliné, G. Ressenyes i roman90s. (Inectit)
Després de la proclamació del la República catalana independent (peró federada a la resta de l'Estat) per
part del president Companys, el 6 d'octubre de 1934, totes les organitzacions polítiques de caire
catalanista van sofrir una gran repressió i van haver de funcionar en secret fins l' any 1936, any en que són
alliberats els membres del Govern de la Generalitat, empresonats fins aleshores.
¡La Canadenca: Nom amb que es coneixia popularment l'empresa d'energia hidni.ulica "Barcelona
Traction, Light and Power" fundada per Frank S. Pearson, on el 1919 hi va haver una vaga molt forta
dirigida pella CNT. Posteriorment es va convertir en FECSA sota el control de Juan March i actualment
és ENDESA.
8 Tona i Nadalmai, A. Estampes a la memoria de Mique/ Serra-pamies. Revista Ressorgimellt. Desembre
de 1972.
9 Masana i Moliné. G. Ressenyes i roman90s. (Inedit)
10 Serra J. Fou una guerra contra tots. (1936-1939). Ed. Pórtico Barcelona 1980
5
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Ardiaca. Aquest diari sera posterior:ment la veu del PSUc. El 23 de juliol de 1936, ja
comenc;ada la guerra, es funda el PSUC. ll
Aquest partit va ser fruit de la unió de la USC, que defensava un socialisme reformista i
gradualista, i tenint també un fort sentiment nacional catala, la Federació catalana del
PSOE, que tenia el mateix ideal polític que la USC pero sense tanta sensibilitat catalana,
el PCC, amb de tendencia marxista, i per últim, el PCP, que pretenia crear un Estat
independent i socialista catala.
És un fet curiós, que tot i les tensions personals i polítiques deIs afectats per la guerra es
creY un partit. Aquest fet el podem atribuir als interessos de la URSS de tenir un satel·lit
a Catalunya des del qual actuar dins la Guerra Civil Espanyola.
El PCE tenia una forc;a practicament nuHa a Catalunya i en vista que el moviment
comunista era escas, va decidir posar-hi remei. Van veure que els partits socialistes
catalans estaven disposats a fusionar-se i van decidir intervenir-hi. No obstant, J.
Hernández matisa que aquesta operació s'havia de dur a terme només quan les
condicions fossin optimes, és a dir, quan el PCE hagués implantat la seva supremacia,
hegemonia i control sobre l'operació. Així, doncs, l'operació només seria valida
mitjanc;ant un procés d'absorció per part del partit espanyol. L'argument utilitzat pe!
polític espanyol davant les autoritats intemacionalistes per justificar la validesa de
l'operació no era altra que trobar-hi un doble avantatge: primer, el naixement de la nova
organització era la milIor opció per aconseguir augmentar la debil presencia comunista a
Catalunya; i, segon, era un bon recurs per intentar diluir la notable i preocupant
presencia del POUM a Catalunya, en tant que enen'Úc trotskista. Les seves paraules així
ho constataven: "Actualmente tenemos la posibilidad de dar un salto en la organización
del movimiento revolucionario en Cataluña. Partidos como la Unión Socialista de
Cataluña, el Partido Socialista, el Partido Catalán Proletario están en disposición de
fusionarse con nuestro partido sobre la base de la aceptación en general de nuestra línea
y táctica política y de la adhesión en principio a la Internacional Comunista. Pienso que
sobre la base de un mayor esclarecimiento de todos los problemas que plantea la
situación debemos orientamos decididamente hacia la fusión de nuestro partido con
estas fuerzas, lo que perrnltirá la creación de un gran partido de masas revolucionario en
Cataluña y la terminación del partido trotskista de Maurín y de Nin.,,12
Ara bé, el 23 de juliol de 1936, o sigui, mes i escaig després d'aquest informe del PCE,
naixia el PSUC. La fundació del nou partit s'havia anticipat al que estava previst per
part del PCE i, arnés, s'havia fet efectiva sense demanar l'autorització (i el beneplacit)
del PCE. Aquests factors explicarien, tant les reticencies del PCE cap al nou partit, com
el fet que el PCE no beneís el naixement del PSUC.
Si aquesta era la postura del PCE, la de la IC no tenia cap delegat oficial a Catalunya
que s'encarregués de la tematica del partit unificat. L'únic delegat que hi havia a
Espanya en aquest moment era V. Codovila 13 i, per aixo, eH seria I'encarregat de
controlar la direcció del PCE i el cap visible de la lC a Espanya fins el setembre de
1937. 14 De fet, la lC inicia un procés general a l'Espanya republicana entre juliol i
setembre de 1936 de represa del control de les seves organitzacions ilo simpatitzants
després de la sorpresa i el desgavell inicial que havia suposat l'inici del conflicte armat,
~

Martín Ramos, J. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUc. 1939-1947. Ed. Edhasa.
Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 62 Extret de Elona, A. 1 Bizcarrondo, M., Queridos
camaradas. La Internacional Comunisra y España. 1919-1939. Planeta, Barcelona. pags. 133-134.
13 Consultar la biografia a l'annex biogratic.
14 Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la cOllvulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 63 Ex1ret de Elona, A. 1 Bizcarrondo, M., Queridos
camaradas. La Internacional Comunista y España. 1919-1939. Planeta, Barcelona. pago 218 i 295.
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tasca per a la qual utilitza als seus delegats a Espanya i al Partit Comunista Frances, els
quals sempre havien d'actuar amb l'objectiu de defensar el Front Popular, enfortir la
república liberal democratica, derrotar els militars sublevats i aturar qualsevol
. temptativa de revolució comunista; 15 i, al mateix temps, articula un procés de
campanyes propagandístiques a nivell mundial en favor del territori republica, que van
ser protagonitzades pels partits membres de l' organisme internacional. 16
Així, doncs, el PSUC havia nascut sense la presencia d'un delegat de Moscou. Aquest
fet, totalment anormal per a l'organisme internacional era la millor evidencia que la lC
no havia pensat mai en la possibilitat de dur a terme la unificació catalana al marge de la
resta de l'estat espanyol. Tanrnateix, Moscou sí que va fer partícip al PSUC del seu
projecte general de reprendre el control de les seves organitzacions i/o simpatitzants
després de l'inici de la guerra. El PSUC queda irnmers dins d'aquest procés. La seva
tasca de control es va dur a terme a través del PCF, pero sobretot mitjanyant diferents
homes de confianya de Moscou que eren enviats a Espanya ja que disposaven d'un cert
coneixement de la realitat d'aquest país: Eme Gere 17, A. Marty i J. Duelos. De tots ells,
pero, només el primer es va dirigir cap a Barcelona, escollit per ser l'home específic de
la lC encarregat d'incidir i de controlar el PSUc. 18 Tanrnateix, aquest hongares va
quedar distanciat i, si es vol fins i tot una mica marginat, de la resta de delegats de la lC
a Espanya, ja que no sintonitza amb ells personalment ni políticament (especialment
amb V. Codovila, Stepanov 19 i P. Togliatti20 ), tal i com veurem durant aquesta
investigació.
Pero, qui era en realitat el controvertit i polemic E. Gere? La resposta a aquesta
enigmatica pregunta, que durant molts anys ha estat una incognita, es pot resoldre ara
amb precisió. La elau de volta la proporciona la nova documentació procedent deIs fons
arxivístics moscovites, gracies a dues enquesteslbiografies que Gere elabora, en rus, per
a la direcció de la lC els anys 1939 i 1941. L'hongares hi recollí un seguit de dades
sobre la seva persona, que mereixen tota la fiabilitat si tenim present que estaven
adreyades a la direcció de l' organisme internacional. 21
El nom autentic d'aquest protagonista de les relacions PSUC-lC era Gere Ernest
Morisovitx, i el seu cognom Zinger. Nascut a la localitat de Terbeguertz, el 8 de juliol
de 1898. La confusió sobre el seu autentic nom i cognom ha desorientat durant anys la
historiografia. Primer, perque ell mateix va fer servir diferents pseudonims per a les
seves activitats polítiques, com Xiklosh, Anatoli, Edgar o Pedro (aquest darrer, quan
actuava a Espanya amb el nom i cognoms de Pedro Rodríguez Sans). Segon, perque el
1925 es va veure obligat a canviar el cognom real pel seu nom, ja que des de 1928 se
l'havia identificat en la seva participació a la revolució comunista hongaresa, dirigida
per Béla-Kun, i aixo s'havia convertit en un estigma no només per a ell, sinó per a tota
la seva família.
15 Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 63 E>..1ret de Elorza, A. I Bizcarrondo, M., Op. Cit., pag. 291
313.
16 Puigsech i Farras, 1. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 63 E>..1ret de Kowalsky, D., Op. Cit., pago 74-78.
Ji Consultar la biografia a l' annex biográ.fic.
18 Puigsech i Farras, 1. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 63 E>..1ret de Elorza, A. I Bizcarrondo, M., Op. Cit., pago 306
307.

Consultar la biografia a 1'annex biograBc.
Consultar la biografia a l'annex biográ.fic.
21 Puigsech i Farras, 1. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 63 Extret de CRCEDHC. Fons 495, circurnscripció 199, cas
núm. 55: Sense titol (20/02/39 i 1941), pago 7.

19
20

10

Gerb tingué des de ben jove una a,ctiva i compromesa vida política amb el moviment
comunista encapyalat des de la capital soviética. Així, tot just quan acaba de fer vint
anys, es convertí en membre del Partit Comunista d'Hongria i el Komsomol des de
1928, al mateix temps que participava activament en la revolució hongaresa d' aque11
mateix any. El fracas revolucionari el conduí a l' exili austríac, pero rapidament es
desplaya a Txecoslovaquia, tot seguint les ordres del PCH, i el 1920 toma
c1andestinament a Hongria. Quatre anys després va ser enviat a la URSS, on compagina
el treball en diferents :fa.briques, amb diferents estades polítiques a Franya. Entre 1929 i
1931 va ser un dels integrants de l'Escola Internacional de Marxisme-Leninisme de
Moscou, des d'on ascendí a la categoria de ponent de l'IKKI el juny de 1931, i pocs
mesos després a la de membre del Secretariat del mateix organisme, carrec que ocupa
fins que patí un deIs molts processos estalinistes de depuracions el 1941.
Durant aquests deu darrers anys, la seva trajectoria política transcorregué per diferents
parts d'Europa (per exemple, el primer ten; de 1932 a Franya, o de maig de 1932 a
desembre de 1933 a la capital alemanya), pero on realment adquirí el seu principal
bagatge polític va ser al' estat espanyo1. Aquest procés es dugué a terme en tres etapes
diferents: En primer 11oc, entre 1933 i 1934 fou enviat en tasca de prova, i en qualitat de
membre de la delegació de l'IKKI. Aquest fet li proporciona el primer contacte amb la
realitat espanyola, fet que també aprofita per establir els seus primers contactes amb la
realitat catalani2 ; en segon lloc, entre 1934 i 1935 la lC li renova la seva confianya, i
per aquest motiu realitza una segona estada, també en proves, de deu mesos més, fet que
li permeté assolir un bon coneixement i domini de la llengua castellana, pero no de la
catalana; i, finalment, entre agost de 1936 i novembre de 1938 fou enviat novament a
Espanya, ara ja en plena Guerra Civil, fet que li serví per progressar a marxes foryades
en el coneixement i domini de la llengua catalana, ja que e11 havia estat l'escollit per tal
d'especialitzar-se en l'evolució del principat.
Pero ¿que esperava la lC d'aquesta darrera estada de I'hongares a Espanya,
concretament a Catalunya? La resposta no ofereix cap mena de dubte. Moscou volia
aprofitar la seva certa experiencia en el coneixement de la realitat espanyola, i
particularment catalana, per tal que fos l'home encarregat de controlar la situació
general a Catalunya i, a partir d'aquí, qui havia de buscar solucions per a l'anormalitat
que suposava el naixement del PSUC dins les files de la IC, tenint present l' estat en que
es trobava el procés de fusió frontpopulista a la resta d'Espanya. En definitiva, el fet que
E. Gerb tingués un cert coneixement de la realitat catalana des de 1932 li reporta una
certa autoritat a l'hora de ser escoltat dins de la lC com a "especialista" catala. Moscou
no tenia cap altre delegat en cartera que complís les mateixes característiques que
I'hongarés. Com a resultat d'aixo, esdevingué el representant de la lC que, en nom de
I'organisme internacional, es relaciona amb els alts quadres del PSUC, com l
Comorera, Miquel Valdés i Pere Ardiaca, i dona el seu suport especialment al primer.
De fet, E. Geró assistí a les reunions de la direcció del psue des que s'establí a
Barcelona el 7 d'octubre de 1936, i fins i tot disposa d'un despatx (gairebé contigu al de
M. Valdés) a la seu del partit catala al Passeig de Gracia de Barcelona. El problema per
a Moscou va ser que E. Ger6 es convertí en la veu en favor del partit catala entre els
delegats de la IC a Espanya, ja que rapidament copsa i s'identifica amb l'essencia i
idiosincrasia del nou partit, aiXÍ com amb l' especificitat d'un context catala que era
sensiblement diferent al de la resta del territori espanyol. No obstant, també s'ha de tenir
present quina era la seva forya i pes dins la le, c1arament inferior a la d'altres delegats

2: Puigsech ¡farras, 1. El PST..,lC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d 'una incomprel1sió. Barcelona 2005. pago 63
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de Moscou a Espanya, com A. Marty23 o V. Codovila24 . Només cal veure que quan la
25
IC designa a P. Togliatti com a delegat seu a Espanya el setembre de 1937, una de les
primeres conseqüencies que se'n deriva fou el desplayament d'E. Ger6 26 al centre de la
Península i a Extremadura.,,27
L' estrategia de la IC era unir tots els socialistes i comunistes catalans en un sol partit
per tal de formar un bloc solid contra el feixisme. Aquesta unió, pero, també pretenia
controlar que no sorgissin noves vies de socialisme i poder-les eliminar des del mateix
partit catala. Els agents de la IC que farien aquesta feina serien Gero, Palmiro Togliatti i
André Marty, tal i com es podra anar comprovant al llarg de la historia. Aquesta unió de
tots els socialistes catalans sera una, secció del PCE, partit que la IC ja dominava amb
diversos agents que coHaborarien en la tasca d'integrar el PSUC a les seves files, com
ara Dolores Ibárruri, , Enrique Líster28 , i :Miguel Valdés. 29 També seguiran la mateixa
30
dinamica Pere Ardiaca i Rafael Vidiella .
El PSUC com he explicat fa pogues pagines, va ser fruit de la fusió de la .USC, la
Federació catalana del PSOE, el PCC i el PCP. Joan Comorera va ser-ne el Secretari
General. Poc després Pau Cirera és expulsat del PSUC acusat per la CNT-FAI d'ocultar
el seu oncle capella. Ja al setembre, el PSUC va entrar a formar part del govern de la
Generalitat presidit per L1uís Companys31. Al maig del 193732 hi ha un enfrontament
armat entre el Govem de la Generalitat i' POUJ\.1 i CNT-FAI. El PSUC resta fidel al
legítim govern de Catalunya. Al Juliol hi ha la Conferencia Nacional del PSUC a
Barcelona. El partit passa deis 6.000 militants el dia de la seva fundació als 60.000 al
juliol del 1937. El 29 d' aquest mateix més :Miquel Serra i Pamies es nomenat per Lluís
Companys Conseller de Provelments, cosa que fa pensar que Companys tenia una bona
relació amb Serra i pamieS. 33 Pero no tothom li tenia la mateixa simpatia. Togliatti, al
cap de poc, publica un article tractant a :Miquel Serra i Pamies de "elemento
francamente negativo en la dirección del PSUC".

Veure annex de biografíes.
Veure annex de biografies.
25 Veure annex de biografies.
26 Veure annex de biografies.
27 Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 62-67.
28 Consultar la biografia a l'annex biografic.
29 Miralles, R. Espaíioles en Rusia. Ed. Epesa.
30 Consultar la biografia a l' annex biogratic.
31 Consultar la biografia a 1'annex biogratic.
32 EIs fets del 3 al 8 de maig del 1937 són "una guerra civil dins d'una guerra civil'·. Les forces armades
controlades pella Generalitat intenten controlar la central de la Telefonica a Barcelona. Aquest edifici,
des del 18 de juliol de 1936 estava controlat i ben defensat per homes armats de la CNT-FAl. La
Generalitat va descobrir que tates les seves comunicacions telefoniques eren intervingudes pels serveis
d'espionatge de la CNT, motiu pel qual els efectius armats de la Generalitat entraren a la central de la
Telefonica. Els membres de la CNT no van voler lliurar 1'edifici i s'inicia un acarnissat enfrontament. El
dia 5, en pIe enfrontament, cau mort Antoni Sesé, maxim dirigent de la UGT, a mans d'escamots de la
CNT. Aixo fa que les forces d'ordre públic rebin la col-!aboració de les milicies armades de PSUC i de la
UGT. EIs militants arrnats del POUI\.1 prenen partit en la lluita recolzant a la CNT. Aquest fet sera
aprofitat pels serveis secrets sovietics per fer una campanya de denuncia del POUI\.1 sota l' acusació
d'obrar en contra els interessos de la República. Aconseguint així, desbancar totalment el POUM del
marc polític i desarmar-lo. La lluita als carrers de Barcelona dura tres dies i acaba amb rempresonament
de tota la direcció del POUM i el desarrnament de la CNT.
33 Martin Ramos, J. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUc. 1939-1947. Ed. Edhasa.
23
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1 r Viatge de Jaan Camarera ,a Mascau.
"Durant el més de gener de 1938 J. Comorera es desplaya a la capital sovietica, i no
precisament per motius turístics. El secretari general del partit catala va ser cridat a la
URSS per passar comptes de la seva actuació personal i, sobretot, del seu partit. L'ordre
d'interessos per a la IC era el següent: 1) Primer, posar punt i final a l'excepcionalitat
que suposava el PSUC en les files del moviment comunista que ella dirigia, per la qual
cosa el partit catala havia d' acabar amb el seu caracter unificat i convertir-se en un partit
comunista, filial del PCE a Catalunya, sota control de la IC; 2) segon, aclarir la capacitat
de liderat i de fidelitat que li mereixia J. Comorera com a dirigent del partit i potencial
membre de la IC, a causa de certes reticencies que li havien provocat els informes de V.
Codovila (20/09/37) i A. Marty (20/09/37), per no fer esment deIs tramesos per P.
Togliatti, la qual cosa havia provocat que el dirigent catilla caigués a un segon lloc entre
els homes del PSUC que mereixien la confianya de Moscou; 3) i, tercer, definir el tipus
de relació institucional que havien de mantenir el partit catala i la propia IC, i així
solucionar l' estat de confusió i anomalia que s'havia generat des de juliol de 1936.,,34
Quan Comorera es presenta a Moscou la situació interna de la IC era de notable tensió,
ja que havia iniciat un ampli debat per modificar la seva política respecte a l'Espanya
republicana. Eren tres els factors que provocaven aixo: En primer lloc, la negativa
evolució del conflicte de la guerra per als interessos republicans. En segon lloc, la
necessitat d'apaivagar l'allau de critiques que rebia el PCE per part de la majaria
d'organitzacions republicanes, a causa de la política militar i de reraguarda que estava
duent a terme i que l' estava desacreditant a marxes foryades entre la població civil. 1 en
tercer lloc, la gravetat de la situació internacional pels interessos de la URSS, arran de la
creixent hegemonia d' A. Hittler al centre d'Europa.
Així doncs, Comorera no tenia les cartes al seu favor, pero tot i que sembli increíble el
president del PSUC i el mateix partit van sortir-ne revitalitzats gracies a qui havia de ser
el seu botxí, la le. L' organització internacional va acabar legitimant la independencia
del partit catala respecte el PCE, a canvi que aquest primer es convertís en partit
comunista.
S'arriba a aquesta complexa i, aparentment, incoherent resolució gracies a quatre
factors: La bona relació que establí el dirigent catala amb els maxims dirigents de la IC,
l'interes per part de l' organització internacional, i per derivació del Govern sovietic
d'incidir sobre el territori catala, els discursos manipulats que J. Comorera va recitar a
l'hora d'analitzar la ideologia del partit catala i, finalment, la intervenció efectiva i
encertada del secretari general del PSUC en el primer debat intern de la rc on hi era
present el PSUe.

Intent frustrat de convertir el PSUC en un partit comunista.
Comorera tornara a Barcelona el 23 de mary 1938 per comenyar els processos de
comurutzació del partit catala. 35 Miquel Serra i Pam.ies explica com hi fa front en una
cárta itséua.mic i company del PSUC Vilella:

Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la cOl1vulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. p. 255.
35 Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional ComullislQ durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005 p. 257.
34
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"Amic Vilella:
He rebut una lletra teya per mitja del teu germa. Fas al·lusió en la mateixa de que vares
rebre una lletra de Conseller. Exacte. Un dia de molt de treball, molt fatigat també, molt
de mal humor i també d'intensos atacs cardíacs, vaig treure'm de davant una pila de
cartes particulars contestant-les la mecanografa de la Secretaria, per cert molt
intel-ligent, pero no coneix el grau d' amistat i afecte i desafecte de les meves amistats i
suposades amistats que contínuament m' adrecen cartes. Perdona'm.
Donaré a llegir la teya carta al Secretari General del Partit. Sera en compliment d'un
tramit. Jo crec que no se'n traura res.
Veig com tu la situació general de la 84 B. M., la de la Divisió, la del Cos d'Exercit, la
deIs amics Del Barrio, Mates, Ferrandiz, etc., pero em trobo en mal moment per donar
amb el desllorigador.
Paciencia, molt de tremp, molta reflexió i no sé quantes coses més et podria aconsellar
davant la dificil situació en que es troba el nostre Partit. Jo intentaré explicar-te
quelcom. No sé si reixiré a fer-ho per escrit, pero ho vaig a intentar.
Com recordaras la Secretaria de Finances ha complert abastament la seva funció propia,
pero cada dia, cada moment, anava absorbint funcions d' altres Secretaries: Premsa, Ag.
i Pro., Relacions Exteriors, Defensa Interior del Partit i també funcions própies de la
Secretaria militar.
Sortosament les enfermetats nervio ses, la gana, la galvana, etc. Varen decidir a
descansar o a curar-se als companys Vidiella, Valdés, Julio. Des d'aquest moment es va
accentuar el meu treball interior. Per acord del e.E. he format part del Secretariat del
Partit durant dos mesos.
.
Dos mesos de lluita i resistencia davant el Partit Comunista. A la Secretaria Militar per
a anu¡'¡ar els 16 representants del P. e. A la Secretaria Agraria per a anuI-lar els 2
representants del P. e. A la Secretaria Sindical per a neutralitzar la posició del
representant del P.e. A la Secretaria Femenina per a desfer la direcció que estava
mediatitzada per les dones del P.e. Avuija han ingressat al PSu.
Tot aixo comporta una lluita intensa i desgastadora. Els companys del P.e. em diuen
separatista, sectari (sectari PSU), intolerant, etc.
Han estat desconsiderats amb el Partit, amb en Comorera, amb tothom, pero finalment
han ven((ut.
Muni, Piera, Clos, Torrents, Colomé de les Joventuts han estat arrastrats pels malvats
Valdés i Ardiaca, amb l' aquiescencia del nou Director Espiritual. Reformat l'Executiu,
s'ha reformat el Secretariat i ha quedat constituí:t per: Comorera, Valdés i Vidiella,
sense invitats, per ara! Ells, els del P.e., volien al Secretariat en Pere Ardiaca, aquest
fenomen del periodisme analfabet que tot els matins va al P. e. a rebre directrius de com
ha de sortir "Treball" el dia següent.
Comorera ha afluixat veles, a darrera hora s'ha entregat a la maniobra, jo he estat
elirrúnat del Secretariat del P.S.u. Per que? ...
En ingressar al Secretariat vaig iniciar una ofensiva contra el P. e. per deturar la seva
política que consistia en convertir el nostre Partit en una Secció del Partit Comunista. El
seu atac va anar dirigit contra Comorera, l'únic defensor energic i invencible vaig ésser
jo. Després amb la seva intervenció en vida interior de les Secretaries del Comite
Executiu intentaren pertorbar la vida del Partit i l'únic que ha aguantat fort he estat jo.
La batalla va donar-se amb la posició centralista de Uribe. Jo sostenia que el PSU havia
de tenir representació al Govern de la República. Ells sostenien el criteri de que no
convenia, que el Govern no era possible que tingués un matís massa roigo Pero
Comorera en aquest cas es va portar bé i aprofitant l' avinentesa de la crisi, el P SU

14

desobeint les ordres del Director Espiritual i deIs Valdés, Vidiella i Ardiaca, va
pressionar on devia i podia i un representant del PSU entrava a formar part del Govem.
. Aixo ha tingut com a premi la meya exclusió del Secretariat. Ara ja s'han tret la nosa.
Comorera és presoner del P.C., doncs tu no saps que Vidiella esta entregat al P.e. en
tota la seva amplitud, fins coincideix en la política centralista.
La maniobra política no ha acabat ací. L'Esquerra, molestada pel seu frac as en el
plantejament de la crisi portats per Irujo i amb el desig de tombar a Negrín i fonnar un
Govem presidit per Besteiro amb l'exclusió deIs comunistes i preponderancia
republicana, esta molestada i provocara una situació per tal de prendre's la revenja.
Quan arribi aquest moment, la situació interior del Partit tomara a ésser precaria, es
plantejara la sortida de Comorera, aixo ho dono per descomptat, pero quedara per
resoldre el cas més greu, l'altre o altres ConselIers que aniran al Govem hauran d'ésser
Consellers liquidadors de la Generalitat o podran ésser dignes Consellers de Catalunya
tal com mana el programa del Partit?
Com pots veure la situació no és pas fal aguera. La Direcció del Partit molt feble i jo
molt sol, sempre sol i amb el contrast d'estar al C. E. l oposició a la vegada.
Aquestes hores de serenor que no es poden disfrutar més que a la muntanya, encara que
en mateix front, si un dia de calma et permet meditar una mica i em transcrivissis el teu
pensament em seria un reconfortant en aquests moments en els quals busco
tranquiHitzar-me mentre vetlIo constantment l' escletxa per on un petita guspira pugui
iHuminar aquests cervells mediocres que porten el Partit a l'abisme. Sense pensar que
després de la guerra si Catalunya no té un partit fort, continuara essent la patria
dissortada on els Partits Nacionals hi tindran la seva sucursal política.
Salut, amic, i molta sort.
-M. Serra Parnies _,,36
Així doncs, el PSUC no va acabar de convertir-se en partit comunista tot i moltes
pressions i disputes amb el PCE. Pere Ardiaca, en nom del sector del PSUC favorable a
la línia encap9alada per P. Togliatti i el PCE, adre9ava al secretari general del partit
catala la pitjor acusació que es podia fer davant la lC:
"Esto demuestra que sabe que el Partido no acepta su posición y le sirve nada más que
de cobertura para pasar de contrabando su verdadera posición, ¿por qué no decirlo?:
TROTSQUISTA".37
Moscou, doncs, tenia a la taula dues interpretacions diferents sobre el partit catala. Les
analitza i dona la raó a la línia de P. Togliatti i el PCE. EIs enfrontaments PSUC-PCE
seguiren vigents en tot moment. 38

Intent frustrat del PCE de controlar el PSUC i Catalunya.
Miquel havia estat nomenat Conseller de Provelments el juny del 193 i , i el gener de
1938 és nomenat Conseller d'Obres Públiques pel President Companys.40 Al novembre
9

Transcripció literal d 'una carta que em va facilitar David Ballester.
Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista dural1lla convulsió de 1936-1939: Cronica
d·una incomprensió. Barcelona 2005 p. 371, e>.:tret deIs AHCCPCE. Fons PSUC: AJ buró Político del
PCE (22/03/39), pago 1-} (Carpeta 20).
38 Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005 p. 373.
39 La Vanguardia. 30-06-1937. Pag.6, 7.
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del 1938 Miquel Serra i Comorera iplpedeixen una conspiració dins els PSUC per tal de
fors;ar la dimissió de Companys i col'locar Comorera de President, deixant el PSUC sota
control del PCE per tal, segurament, de derrocar més endavant a Comorera i posar algú
de confianva del PCE i el pc. 41 Així ho explica A. Tona i Nadalmai:
"Feia uns mesos que els delegats de la Internacional sibil'linament s'havien llanvat a
preparar el terreny insinuant la necessitat de provocar la dimissió de Companys, home
cansat i gastat, que ja no representava el present del moment, el qual, entre els
comunistes, sempre és c1assificat com historic. ¿Es proposaven enlleminir Pambició de
Comorera oferint-li la presidencia de la Generalitat a canvi de la Secretaria General? En
tot cas Comorera i Serra-Pamies van tallar la maniobra amb bones raons -ambdós
s'estimaven molt al President,- basades amb el seu prestigi, i crec que Rafael Vidiella
els secunda. Les insinuacions es repetien en sessions successives. Tanmateix, vista la
mala acolIida, decidiren, almenys de moment, no parlar-ne més, esperant una
oportunitat millor, i reprodulren l'atac més tard, ja a l'exili, com veurem. D'aquesta
manera, entre travetes i esquitllades, es va produir l'ofensiva facciosa, esperada des de
feia quinze dies, un cop desbordat el cap de pont de Serós i la irrupció sobre les planes
mal defensades de l'Urgell.,,42

Els nacionals avancen cap a Barcelona.
Als finals de la guerra, a la zona republicana hi havia greus enfrontaments entre el
Govern central amb el Dr. Negrin, la Generalitat amb el president Companys, l'Exercit
republica, greument dividit entre Líster i el "Campesino", i l' enfrontament entre els
partits PSUC, PCE, ... Aixo va fer que després de la batalla de l'Ebre no hi hagués
practicament resistencia a l'avans;ament de les tropes de Franco. 43 "Amb les tropes
franquistes avanvant pel Tarragones a Catalunya tot eren pors i odis amagats,
procedents d'una situació de panic i d'estranyes conjectures provocades pels egoismes i
les incompatibilitat. Durant aquells dies, una dissimulada emoció es feia extensiva prop
deIs ciutadans que més temien les venjances que es poguessin derivar deIs
esdeveniments de darrera hora, en produir-se l'exode deIs elements extremistes i, per
contra, l'aparició deIs vencedors. Certament, es tractava d'una hora dificil en la qual era
de témer el possible autoritarisme deIs qui, decidits, dia a dia, s' apropaven a Barcelona
amb esperit de victoria esc1atant, precedits d'unes forces tan preocupants com els
"moros" i d'altres també mercenaries. El Govern Central, la Generalitat i l'Exercit
republica no s'entenien pel fet de trobar-se enfrontats per greus i creixents divergencies.
A més, el poble estava dividit: cridaven els extremistes, que volien resistir a ultranva,
esperonats per l' esperit criminal de destruir tot alIo que no es consideraven capas;os de
defensar ni mantenir en el seu poder. I uns altres, els c1assics republicans, conscients de
la feridora derrota -principalment els qui exercien o havien exercit carrecs de
compromís -, estaven preocupats per la humanissima intenció de salvar la pell i d'evitar
majors mals a Catalunya. Per a elIs els noms de Barcelona i Catalunya significaven uns
ideals superiors a tot. Pero encara hi havia el cas de dos altres bandols: els deIs
partidaris de Franco, que no sabien com dissimular l'alegria a elIs produlda pel suposat
irnminent i fals alIiberament, i els deIs diguem-Ios neutralistes, que, malgrat l' esperans;a
La Vanguardia 12-01-1938.
Serra 1. Fou una guerra contra tots. (1936-1939). Ed. Portie. Barcelona 1980
42 Tona i Nadalmai, A. Estampes a la memoria de ,~fiquel Serra-pamies. Revista Ressorgiment. Desembre
de 1972.
43 Fans Personal de 1. Del Barrio. Pavelló de la República.
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de considerar proXlm l'acabament de la guerra, no deixaven d'experimentar la
intranquil"litat d'un presumpte periIl de possibles confusions, venjances o mala sort.
Perque no compartien la iHusió ni tan soIs la idea d'una total victória franquista: només
volien que s'establís una pau veritable. Temien la incógnita d'un dema incert que, a
partir del 18 de juliol de 1936, havia comenvat a semblar-los una seriosa amenava
contra els drets i les llibertats de Catalunya. Ni el catalanisme deIs republicans
d'esquerra, ni la idea confessional o religiosa deIs nacionals els va atreure ni agermanar
amb ningú. Mai no se sentiren combatents, perque, en realitat, es trobaren lluny deIs uns
i deIs altres: tant temien el franguisme com els extremistes encoratjats per Rússia.
Pero continuem amb la Barcelona amenavada (1939). De moment, el principal dels
problemes que llavors existien, era el de decidir si s'havia de defensar o no aquella gran
metrópoli convertida en una impressionant metamorfosi de places, carrers, edificis,
fabriques i tal1ers, molts d' ells buits de personal o, la majoria, atapeIts per una mena de
gent mal vestida que feia cara de patir fam i ignorava o sabia molt poc que era un ou i el
gust del peix, les viandes, les verdures i altres aliments disponibles a les epoques
normals. De tant en tant, peró, podien menjar farinetes de blat de moro, l1enties (les
dites "píndoles del Dr. Negrín"), arrós i blat amb pellofa. Tot era un desastre. 1 segons
els extrernistes i el doctor Negrin, cap del Govern central i portaveu de la caotica
situació, calia resistir. Ell repetia amb insistencia: "Hay que resistir, resistir, resistir!".,,44
A Barcélona hi havia contínues reunions per decidir que es feia amb la ciutat i com
s'havia d'organitzar aquesta en vista de l'imminent ataco A. Tona i Nadalmai explica
que a l' arribar a Barcelona i entrar al CarIes Marx, seu del PSUC, els companys del
PCE preparaven una defensa com la de Madrid. "- Barcelona -deien els del Partido
s'ha convertit en un nou Madrid". Explica com gent de totes les edats baixaven de
camions per anar a cavar trinxeres. Narra com es van celebrar infinitat de reunions, en
les que el1 no hi va participar per problemes personals amb Ger6 i perque l' anar i venir
de tantes reunions li semblava inútil. Fet que li impedira explicar el contingut
d' aquestes. 45 Pero Miquel ho explica en una carta que transcriuré més endavant. Narra
com davant la negativa de la població a defensar inútilment la ciutat es va optar per la
retirada, pero tal com ordenaven els Comunistes, es va adoptar la consigna de terra
cremada per l'enemic. En una de les ja citades reunions hi participa el PSUC, el PCE i
militars especialistes en demolició de la Brigada Líster, que acordaren destruir fabriques
com La Barcelonesa del carrer Mata, la termica de Sant Adria, i volar els túnels del
Metro, accions amb les quals pretenien destruir una quarta part de la Ciutat Comtal. Per
dur a terme les demolicions disposaven a Barcelona d'uns milers de tones de trilita i al
metro tones i tones de municions d' artilleria, que serien suficients. Cap deIs reunits no
gosa oposar' s-hi, i Miquel Serra veient que no serviria de res que critiqués el pla, va
suggerir que qui donés l' ordre fos un civil de responsabilitat política, i es va acceptar.
Així dones, van comenvar les tasques d'orgarutzació, peró Sena i Pamies ho impedia
amb tota mena de dilacions, errors d'adreces, més reunions, i mentre en es jugava la
pell, Barcelona seguia intacte. 46
Aquest episodi només ha estat contrastat, en una entrevista de Jordi J ané amb un
testimoni de l'afusellament del President Companys:

Serra J. Fou una guerra contra tots. (1936-1939). Ed. Portie. Barcelona 1980. p. 166·167.
Tona i Nadalmai, A. Estampes a la memoria de ¡\fique! Serra-pamies. Revista Ressorgiment. Desembre
de 1972.
46 Serra J. Fou una guerra contra tots. (1936-1939). Ed. Portie. Barcelona 1980. p.171
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"Companys -diu- va marxar de Baryelona cap al 20 de gener. Del seu govern només va
quedar-se en Serra Pamies, conseller de ProveÜl1ents. En Serra va ser l'últim a marxar.
Diuen que tenia ordre de volar alguris edificis o zones de Barcelona, que ja estaven
minats previament, pero ell no va complir aquesta ordre. Si és cert o no, aixo que havia
de volar Barcelona, no se sabra mai. Són coses que la gent diu... ,,47
Pero també consta en informe que les tropes franquistes no s'esperaven trobar la ciutat
sencera com va ocórrer, ans el contrari, esperaven conquerir una ciutat arrasada pels
mateixos comunistes. Així ho llegim: "Poco después de aquella fecha y en tanto
continuaba la lánguida vida de la sociedad (abril de 1936) por sus factorías escasas de
trabajo y toda clase de dificultades para su red de funcionamiento, sobrevino el glorioso
movimiento nacional; y los talleres quedaron colectivizados, y más tarde, en noviembre
de 1937 incautados por la llamada de Subsecretaria de Armamento del Gobierno Rojo.
(. .. ) Llegado el momento de la liberación de Barcelona, nuestra impresión,
sugestionados por las gravísimas noticias que sobre la destrucción de nuestros talleres
llegaban frecuentemente a nosotros, fue francamente optimista: pues los talleres de San
Andrés se encontraban intactos y con su maquinaria, aunque abusada, casi completa, y
en los de la Barceloneta, si bien había desperfectos de importancia, que
desgraciadamente afectaban a algunas importantes máquinas, sus secciones principales,
como fundiciones y forja, estaban intactas también, y si es cierto que la sección de la
calderería de puentes estaba completamente destruida , dichos trabajos podían de
momento realizarse en los talleres de San Andrés. Pero si , como decíamos, nuestra
impresión con respecto a las instalaciones y elementos de producción fue optimista, por
lo que se refiere a la situación económica y de tesorería fue francamente desastrosa, ya
que si bien los rojos dejaron algunos fondos se encontraban en Bancos que no existían
el 18 de julio o en los que no tenían fondos en la indicada fecha o se encontraban
bloqueados" 48
Només ha estat posat a la llum en aquesta ocasió i en el llibre que el seu germa Josep
Serra publica el 1980 on hi ha la carta de Miquel Serra on narra aquests esdeveniments.
D'un principi podrem pensar que és un episodi fictici que Serra i Pamies es va inventar
per atribuir-se merits i fer-se l'important, pero mirat amb perspectiva veiem que Miquel
Serra s'ha atribult merits com el d'impedir amb Comorera la conspiració contra el
President Companys per part del PCE, i alllarg del temps s'ha anat demostrant, fins que
ara, altres autors verifiquen el fet. De la mateixa manera hem vist i veurem que Miquel
Serra és un home que creu fermament en el que pensa i fa i per culpa d' aixo sempre se
l'ha intentat treure de circulació. Com més endavant veurem Serra mai va publicar res,
perque no tenia ni ganes ni necessitat de ser aplaudit, no sembla per tan que tingués
motius per inventar-se aquest fet. D'altra banda l'única manera que hi ha de contrastar
aquesta informació seria trobant les actes del judici que Pamies va dir que li van fer a
Moscou sobre aquest afer. Josep Puigsech ja les ha cercat i diu que no les ha trobat, tan
pot ser que no existeixin, com que possiblement siguin en arxius russos encara no oberts
als historiadors. En tot cas, em limitaré a contar aBo que cadascú diu i a explicar perque

47 Entrevidsta de Jordi Jané arnb un testimoni de l'afusellament del President Companys a la revista
Oriflama número 21, del 15/21 d'octubre de 1977, reprodulda alllibre de Josep Serra i Pamies a la pagina
182.
48 E>.1Tet de BricalL J. M., Política económica de la Generalitat (1936-1939). Evolució i formes de la
producció industrial. Edicions 62, Barcelona 1970. p. 290, que cita a Alberto del CASTILLO, La
Maquinista Terrestre y Marítima, personaje histórico, 1855-1955, Págs. 506-507. Es tracta de Unforme
del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima la A1aquinis[a Terrestre y lvfarítima de
Barcelona, llegit davant de la Junta d'accionistes, celebrada el 24 de abril de 1940".Barcelona, 1940,
Impremta Casarnajó. pago 5.
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ho diuen, no cauré en especular que, no és feina adequada per aquest treball ni bona per
a la historia.

Les tropes franquistes entren a la Ciutat Comta!.
A. Tona i Nadalmai apunta que el 25 de gener, el Govem de la República, que era a
49
Barcelona , ja havia desistit de defensar Barcelona. Les bateries antiaeries de Montjulc
ja havien estat desmuntades, i els locals deIs Ministres i les oficines desallotjades.
L'enernic era a Molins de Rei i les seves tropes d'avany ja s'acostaven a Pedralbes.
El 26 de gener de 1939 entra l'exercit nacional a Barcelona, pero tan els dirigents de la
Generalitat com el Govem de la República, que com ja he dit era a la Ciutat Comtal, ja
havien estat evacuats, restaven els membres del només PSUC i el PCE. El PCE havia
vist que el seu pla de crear un satel'lit seu a Catalunya havia fracassat i el PSUC era ara
una forya dissident que s'havia d'eliminar. Era per aixo que els dirigents de tots dos
partits eren encara a Barcelona quan els nacionals van entrar tot i que la resta de forces
politiques ja havien marxat els dies anteriors; el president Companys havia marxat el dia
20. L'estrategia per part del PCE era esperar que els del PSUC abandonessin Barcelona
per aixi acusar-los davant la lC de traidors per haver fugit. Pero els del PSUC ja se
n'havia adonat, i va esperar amb els dirigents del PCE a l'hotel Ritz fins que els
nacionals desfilaven per playa Catalunya, aleshores sense pensar-s'ho van agafar tots el
cotxe i van marxar tan nipid com van poder. Aquest episodi el narra A. Tona i
Nadalmai: "(...) EIs meus amics de la Conselleria d'Economia, Estanislau Ruiz i Ponsetí
al cap, a la nit van passar a recollir-me al Caries Marx. Serra i Pamies que feia hores que
seia al meu costat, mantenint-se en un silenci glacial, sobtadament obri la boca i quasi
imperceptiblement va dir-me. "- No te'n vagis". Me'l vaig mirar sorpres. "- No, no te'n
vagis".
Em vaig acomiadar deIs amics i, ja partits, li vaig preguntar: "-1 aixo per que?". "- Hem
de sortir junts amb els del partido", em contesta amb desgana i afegí, per tota
explicació: "-Ja veuras el perque". En efecte no vaig trigar a saber-ho. EIs germans
esperaven que els del Partit Unificat, per panic, es decidissin a sortir, per seguir ells al
darrera i aixi poder-los acusar d'haver abandonat la defensa de Barcelona i carregar-Ios
la culpa de la seva perdua. Vaig tomar a asseure'm en una butaca, al seu costat, i
pacientment vam esperar que ells decidissin la sortida.
Després de la mitja nit, no em vaig flxar amb l'hora, en aquell moment no tenia cap
importancia de saber-la, van venir amb l'acord de traslladar-nos conjuntament a un local
de Guinardó, on vam esperar la matinada, endormiscats en cadires. En clarejar van sortir
nois i noies de les joventuts, amb pics i pales, a cavar trinxeres a la Muntanya Pelada.
Era una absurditat tragica. Mentrestant els executius d'ambdós partits continuaven la
comedia del "-Sortiu primer vosaltres, companys". A dos quarts de dues de la tarda,
Comorera ens va dir: "-Als cotxes, anem al centre".
1 els executius del Partido i Partit Uniflcat, inseparables, vam córrer vers la Gran Via, a
tota velocitat. En arribar al Ritz ens vam aturar, entrarem i ens asseguérem a l'entom
d'una gran taula parada. Ens van donar un dinar relativament bo i, més bo que el dinar,
els vins. EIs efectes -cal tenir en compte que la nit anterior practicament no havíem
sopat, ni esmorzat al matí i que no havíem dormit-, van ésser instantanis, es va produir
un estat general de nyonya. Per adobar-la es va presentar un capita, el qual es posa al

El Govem central s'ha,'ia traslladat de Madrid a Valencia, després de l'ocupació de la capital i ara, per
la mateixa raó. l'ocupacló de Valencia, s'haYia tornat a traslladar i es troban a la Ciutat Comta!.

49

19

costat de Comorera i va comen<;:ar 8; engegar un discurs, de cara a un auditori que no se
l'escoltava, sobre les bones defenses del Tibidabo i de la Muntanya Pelada. Tots
cabotejavem. De sobte va entrar uncambrer i amb veu tremolosa va anunciar: "-Les
tanquetes feixistes desfilen pel Passeig de Gracia!". Tots a la una ens vam deixondir de
l'endormiscament, vam pujar als cotxes i sortírem volant pels carrers deserts de
l'Eixampla, els dos partits a l'ensems.,,5o

L'exili a Franc;a.
Després d'aquest episodi Miquel Serra i Pamies va fugir cap a Fran<;:a on la seva dona
Teresa Puig i Sitges, nascuda a Tenerife l' any 1911, havia hagut de ser trasl1adada amb
anterioritat per un accident de cotxe que li provoca cremades molt importants. Amb
Teresa Puig portaven vivint molt de temps junts sense ser casats a Barcelona, cosa que
als ul1s de la familia no devia estar ben acceptat, pero la relació seguia sent bona com
consta en cartes personals.
Un deIs episodis més importants d'aquests primers dies d'exili és la perdua deIs arxius
del partit. Aquest tema és tractat per 1. L. Martín Ramos, en el seu llibre Rojos contra
Franco i posteriorment desenvolupat amb molta precisió per 1. Puigsech en la seva tesi
doctoral. Puigsech ha pogut consultar els arxius de Moscou amb més extensió que no
pas Martín Ramos. Puc afegir la informació que s'ha publicat en angles referent als
diaris de G. Dimitrov 51 . En els diaris de Georgi Dimitrov es pot llegir:
"24/5/39: Stepanov. Informa sobre los acontecimientos de España (Ha escrito un
detallado informe).
-Informa que los archivos del PCE han caído en manos del "Deuxieme Bureau,,,,52.

Els altres autors expliquen les aventures de l'arxiu a partir d'un informe elaborat per
Georgi Belov 53 del 13 de juny de 1939 i un altre informe que sembla elaborat pel
mateix Manuilski el 15 de setembre del mateix any. El mateix dia 15 de setembre del
1939 existeix un material elaborat pel "bureau" polític del PCF en resposta a l'informe
del mateix dia de Manuilski. Aquest material és el que permet a Puigsech reconstruir la
situació.
Com podem veure tot comen<;:a a partir de l'informe d' Stepanov el mes de maig i és
facil deduir que les responsabilitats d' aquest afer també cauran sobre Miquel Serra i
Pamies. L'informe de Manuilski considera responsables també a Valdés i Joan
Morgades. Els fets segons Puigsech tindrien aquest desenvolupament:

Tona i Nadalmai, A. Estampes a la memoria de lvliquel Serra-pamies. Revista Ressorgiment. Desembre
de 1972.
51 Consultar la biografia a l'annex biogr3fic.
52 BANAC, 1. The Diary ofGeorgi Dimitrov (1933-1949) Ed. Yale University, 2003. Cit.
http://blogia. comlcomunismo/index. php
53 Cap d'Estat Major del camarada Luckács (sobrenom de l'escriptor hongares Mate Za1ka) comandant de
la XII Brigada Internacional, va participar molt activament al front de Osca i després va ser responsable
de la base de Albacete amb el carrec de tinent coronel fins el 15 de novembre de 1937, d'aquí degué
marxar cap el front a Catalunya.
Ronald Radosh, Mary R Habeck y Grigory Sevostianm' (eds.). España traicionada, Stalin y la guerra
civi/2002. Ed. Planeta P.375, 432, 547
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54
"Per acord amb Kotov - des de l' q.mbaixada sovietica a Barcelona- li fou encarregat a
eH l' organització de l' evacuació de l' arxiu del partit." Kotov fou un agent dels serveis
secrets de la URSS. 55 Es tractava de portar cap a Franc;a els arxius del PCE que ja eren a
Barcelona, per tant la cúpula directiva J. Díaz i P. Checa havíen d' estar al corrent com
ho havien d'estar els delegats de la lC, Togliatti i Stepanov. Kotov utilitza, el 18 de
gener de 1939, homes de la seva confianc;a a Barcelona com Valdés i Morgades, que
també organitzaren el trasllat de l'arxiu del PSUC.
Sembla que els arxius del PCE anaven en dos camions de 5 i 7 tones, els del PSUC
camuflats en camió cisterna. Gracies a les declaracions de Miquel Serra i P8.míes al
PCF, es coneix que un militant anomenat Casteló, home de confianc;a de Valdés, és qui
coHod en el mateix camió cisterna, tant l'arxiu com accions, obligacions i 300 Kg.
lingots de plata (tot valorat en 2 milions de· francs). Aquesta mesura de barrejar els
arxius, la tresoreria i els valors economics era contraria als desigs de Moscou, com
també, fou contrari al interessos de Moscou enviar els camions per la frontera de
Portbou. EIs dirigents del PSUC travessaren la frontera pel Portús, que, es considerava,
una frontera més segura.
Quan els camions arribaren prop de Perpinya, la gendarmeria va interceptar els tres
camions just quan traspassaven el contingut del PSUC als carnions del PCE per tal que
els membres del PCF se'n fessin carrec. El xofer d'un deIs camions s'enfronta amb els
gendarmes i el seu camió va quedar requisat. L'altre camió el feren anar cap al camp de
concentració núm. 15 ( o 13) de Sant Cyprien56 . Part deIs arxius del PCE i del PSUC
barrejats, es troben el dia 14 de febrer, en un carnió abandonat davant del ja citat camp
de concentració, i alguns membres comunistes que se n' adonen decideixen cremar totes
les biografies personals deIs afiliats al PSUC. Respecte als valors economics, sembla
que es van fer lliuraments parcials al delegat del PCE a Elna. 57
Com es pot apreciar aquesta era una operació on només hi estava implicat per part del
PSUC, el secretari d' organització, Valdés, i per part del PCE, sembla que també hi
estava relacionat el fill de "La Pasionaria,,58, Ruben Ruíz, a més d' Anton, Angelín i
altres.
Les responsabilitats de Kotov, que depenia de Beria, el director deIs serveis
d'espionatge de la URSS, NKVD, no sabem com van acabar.
Posteriorment, Miquel Serra i Parnies va ser cridat a Moscou juntament amb Josep Del
Barrio pels motius que ara explicaré, abans, pero m'he trobat amb una dificultat: totes
les fonts verifiquen que els dos companys de partit van ser cridats a Moscou, pero en
dates diferents cada una. Puigsech diu a la pagina 481 de la seva tesi que parteixen de
Barcelona a la segona quinzena de juliol, Caminal, a la pagina 274 del seu segon volum,
apunta que Del Barrio i Serra i Parnies foren cridats a la capital sovietica quan
54 Aquest tal Kotov, soIs és cita a la tesi de Puigsech, i en !loc més n'he trobat cap referencia, pero en un
altre !libre, Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov (eds.). España traicionada, Stalin y
la guerra civil 2002. Ed. Planeta., és cita un comissari deIs sen'eis secrets militars sovietics anomenat
Kroto\', cosa que ens pot fer creure que es tracta de la mateixa autoritat russa. Més quan va ser enviat el 6
d'agost del 1937 a treballar políticament des d'un pw1t de vista del partit Bolxevic entre els consellers
militars que hi havia a Valencia i periferia. Aquí és on deuria entrar en contacte amb Belo\' i segurament a
finals del 1937 també deuria desplayar-se cap a Catalunya. Krotov, que tenia línea directe amb el
departament d'inteHigencia de l'Exercit Roig Obrer-Camperol, diu que va participar del 26 d' agost a 1'11
de setembre del 1937 en la operació d' Aragó. P. 345
55 Puígsech i farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005 p.379.
56 Martin Ramos, 1. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUc. 1939-1947. Ed. Edhasa. P. 49.
57 Martin Ramos, 1. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUc. 1939-1947. Ed. Edhasa. P. 50.
58 Consultar la biografia a l'annex biogr3fic.·
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Comorera portava un mes a la cil.!tat, citant aquesta segona data, al mateix llibre a la
pagina 272 com a finals de maig i José Luis Martín diu que van arribar a la capital l' 1
d'agost. També hi ha una carta que Miquel Serra i P8.mies envia des de Moscou, el 2
d'agost del 1939, al seu amic Ruiz Ponsetí. En fi, no sabem la data exacta, perosabem
que els processos a Moscou van comenyar el 14 d'agost, cosa que manté totes les
possibles dates com abones. l també podem calcular que a durant la segons quinzena de
juny de 1939 havia d'estar encara a Franya, ja que al 21 de mary de 1940, va ser pare de
Maria Rosa Serra i Puig, filla que no conegué fins sis anys més tardo Tot i l'ambigüitat
de dates, que ja sol passar, em disposo a explicar el que és realment important: el perque
van estar citats a la capital sovietica.

Miquel Serra i Pamies a Moscou.
Comorera és a Moscou el mes de maig de 1939, cridat per la le. En primer 110c,
aquesta, volia contextualitzar i fer un profund estat de la qüestió sobre la situació actual
de la conversió del partit catala en un partit comunista. Comorera havia visitat la URS S
entre gener i mary de 1938 per tal d'obtenir el reconeixement del PSUC per la le. Aixo
no ho aconseguí, pero preserva el PSUC del la sucursalització en front del PCE. El preu
que exigí la IC fou convertir el PSUC en un partit comunista.
Comorera, com ja he citat en les linies anteriors, va ser cridat a Moscou al maig de 1939
(el segon viatge que feia a Moscou en menys d'un any). Així fou com el Kornintern
havia respost a la petició del PSUC d'entrar a la IC com a partit independent. Tot i que
el PSUC havia demanat enviar-hi una representació formada per Comorera, Del Barrio i
Miret com a executius, Benejam, Durán Rosell i González per el Cornite central i tres
aitres delegats més seleccionats del partit. El que el PSUC pretenia era fer una
presentació formal del partit a la URRS, davant del Kornintern. Pero el Komintern tenia
ciar que no admetria el partit catala a les seves files gratultament, i els seus dirigents
encarregats de l'afer PSUC, Dirnitrov i Manuilski, sabien que seria moit més facil
convencer un sol home que a tota una delegació. Com podem comprovar, el PSUC volía
adherir-se a la Internacional Comunista per sobreviure, pero a l'organització
internacional, el que li interessava del partit catala era la seva subrnissió. 60
Es convoca per tant, el -19 de juny del 1939 una reunió del Secretariat de l'IKKI.
Comorera ara hi participara en tant que secretari general del PSUC. Comorera havia
aconseguit fer-se un petit espai entre els més a1ts dirigents de la le. El PSUC finalment
acaba mereixent un petit apartat de la reunió, des de la seva primera visita. En aquesta
sessió el PCE volgué tractar les accions negatives que estaven exercint M. Serra Parnies
i 1. del Barrio per als interessos de la linia de conversió del PSUC en partit comunista.
El partit espanyol reclama, i la lC accepta,
cridar als camarades del Barrio i Serra
Pimues per participar en la discussió de l' afer sobre el Partit Socialista Unificat de
Catalunya.,,61 L'organisme internacional decidí cridar a Moscou a M. Serra Parnies i J.
Del Barrio, justament cinc dies abans que el Secretariat de l'IKKI abordés la qüestió del
reconeixement del PSUC com a secció oficial de la le.

"e ..)

Consultar la biografía a l'annex biogrMic.
Martín Ramos, J. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUC 1939-1947. Ed. Edhasa. Barcelona 2002.
f:.62 .
. ] Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pag.44-0 e>..tret de CRCEDHC. Fons 495, circuffiscripció 18, cas
núm. 1285: Reunions de! 19 de juny... , Op. Cit., p.2.
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Una segona reunió del Secretariat d,e l'IKKI, celebrada del 22 al 24 de juny ens perrnet
apropar-nos a aquesta qüestió. EIs protagonistes de la trobada van ser pnkticament els
mateixos que en la reunió del 19 de juny de 1939: D. Manuliski, O. Kuusinen, P.
Togliatti, E. Gero, P. Gulaiev, Stepanov, Krushkov, Kolarov, Florin, i set membres del
PCE que estigueren presents en la reunió anterior. L'únic canvi havia estat la substitució
de K Gottwald 62 per S. Blagoeva.
La reunió es va articular al voltant d'una ponencia de J. Comorera, i els disset membres
reunits en el Secretariat de l'IKKI conc1ogueren "(... ) reconeixer el Partit Socialista
Unificat de Catalunya com a Secció Catalana de la rnternacional Comunista, amb dret a
tenir representació directa dins 1'IKKr'. 63 La decisió havia estat presa unanimement. El
dogma leninista un estat un partit, s'havia trencat.
Comorera va demanar també que la rc formés quadres dirigents del PSUe. A destacar
que A. Vilella, el destinatari de la polemica carta crítica de M. Serra Parnies del 20
d'agost de 1938 que la direcció de la rc havia exculpat de qualsevol implicació en les ja
citades crítiques ja que el considera un simple receptor que no s'hi havia identificat, va
ser un deIs dirigents acollit a la URSS i va esdevenir un membre actiu de les escoles per
a republicans.
El PCE no va acceptar plenament aquesta decisió i quan J. Comorera, el 18 de juliol de
1939, va redactar un artic1e amb el títol: "Catalunya unida, es redreyara" la direcció del
PCE es va negar a publicar-lo. Tres setmanes després es va acabar publicant l'artic1e de
J. Comorera gairebé sencer, pero sense inc10ure el terme "secció catalana de la re. ,,64
El PCE no havia acceptat el reconeixement del PSUC com a secció oficial de la re.
Dimitrov, maxim dirigent de la rc, va dir a Santiago Carrillo abans marxés a America
que expliqués als membres del Buró Polític del PCE "que si el ejecutivo del Komintern,
violando su principio -un Estado, un partido- había reconocido al PSUC como sección
catalana de la rc era porque otra cosa hubiera terminado con el rompimiento de
Comorera con el movimiento comunista. Pero aún así confiaba poco en el secretario
general del PSUC,,65.
Mentrestant els esdeveniments es preclpltaven a la capital sovietica durant el mes
d'agost de 1939, quan el Secretariat de l'IKKI situa el partit catala com a subjecte d'una
profunda revisió. La reconstrucció d' aquestes sessions és possible gracies a dues fonts
diferents que perrneten acabar amb el buit historiografic que existia sobre aquesta
tematica, de la qual ja se n'havia lamentat M. Caminal fa uns anys ja que "(...) al juliol
acabaren les reunions realitzades a Moscou sobre la guerra d'Espanya, les quals resulten
dificils d' analitzar per la falta de documentació directa". 66 Les fonts en qüestió són les
següents: En primer lloc, i com a principal, l'extensa acta en llengua russa que realitza
la rc sobre aquestes reunions, pero amb l'anomalia d'estar manuscrit i, arnés, per un
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catala o espanyol que no tenia e,l rus com a llengua matema67, la qual cosa ha
representat una dificultat addicional a l'hora de traduir-Ia; i, en segon l1oc, un parell de
materials elaborats per 1. Del Barrio, un deIs tres protagonistes directes del PSUC en
aquelles jomades. A saber, les seves memories, encara que el contingut subjectiu fa que
les haguem de valorar amb una certa distancia68 ; i una carta adree;:ada a la direcció del
partit el 30 de mare;: de 1942 com a resposta a la decisió de separar-lo del Comite
Central, que també recull un seguit de dades autobiognHiques. 69

Comencen les sessions a Moscou
Tots els historiadors es queixen que no se sap del cert res del que va passar en aquelles
reunions de Joan Comorera, Josep Del Barrio i Miquel Serra i Pimues amb el
Komintem. La primera reunió va ser el 14 d'agost del 1939 que va comene;:ar amb una
intervenció de Comorera, la tercera davant del Secretariat de l'IKKI, sobre les causes de
la derrota republicana i el present i futur del PSUC. A continuació Del Barrio també
explica el seu punt de vista del problema que passava per la desqualificació del homes
que el PCE teniadins el PSUC i de les que ja havia parlat a 1'inici de la guerra amb P.
Togliatti i S. Minev. Les tesis exposades per Comorera i Del Barrio foren objecte d'una
l1arga discussió durant sis sessions posteriors, des del 15 fins al 20 d' agost del 1939.
EIs fons documentals sovietics permeten afirmar quins van ser els protagonistes deIs
debats. El període compres entre el 15 i 17 tingué com a actars principals a Comarera i
Del Barrio, pel PSUC, a la "Pasionaria" i a Hemandez, pel PCE, i integrants del
Secretariat de 1'IKKI com Dimitrov, Manuilski, Pieck, Florín i E. GenS.
La segona sessió, que es realitza des del 18 fins al 20 d' agost, es feu amb l' exclusió de
Miquel Serra i Parnies, segons Puigsech comprova a les actes de les reunions.
Aquest és un altre deIs episodis que queden per resoldre: com es va jutjar a Serra i
Pamies. És molt cIar que tan Miquel Serra com el seu company a la banqueta deIs
acusats, Josep Del Barrio, van arribar a Moscou amb la sentencia ja dictada. Pero
mentre Del Barrio explica les seves intervencions en les sessions del 18 al 20 d' agost,
Martín Ramos considera que arran de l' acusació a Miquel Serra i Parnies de pertinene;:a
als serveis secrets francesos, aquest queda irnmediatament apartat de les "converses" i
fou enviat a la cornissió de control de quadres on va haver de suportar les enquestes de
Blagoeva; un procés inquisitorial. 70
Martín Ramos escriu que "Serra i Parnies nunca dio detalles" d' aquests interrogatoris.
Aquí apareix la contribució més important del meu treball, la de divulgar les cartes de
Miquel Serra i Parnies sobre aquest tema. Pero també aportar les declaracions de Rafael
Miralles Bravo.
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Els historiadors diuen que Serra i P~es no va ser present en el seu judici, basant-se en
que no s' ha trobat l' acta del judici. Miquel Serra, per contra, afirma que sí que hi va ser
present, i anteriorment ja he donat els detalls d' aquesto Es pot pensar en la possibilitat
que la citada acta no hagi encara estat posada a l' abast deIs historiadors.
De testimonis que en parlin només tinc constancia d'unes declaracions de Rafael
Miralles Bravo recollides en un article de Francisco Lucientes, al diari "La
Vanguardia" , del 12 de febrer de 1946, "Andanzas y probable muerte de El
Campesino"71, que en fa una pinzellada molt esbiaixada:
"...Uno de los deseos de La Pasionaria era terminar con el Partido Socialista Unificado
de Catalunya, rama regional del Partido Comunista español, grupo catalán, que disponía
de relativa autonomía dentro de la férula comunista. El jefe de los comunistas catalanes,
Comorera, fue convocado a Moscú por La Pasionaria, quien lo instaló suntuosamente en
el Hotel Lux, donde claudicó ante el ultimátum de La Pasionaria, pese a las protestas de
Miguel Serra Pamies, secretario del Partido Socialista Unificado de Cataluña. La
Pasionaria y Comorera acordaron quitar de en medio al estorbo vociferante que suponía
Miguel Serra Pamíes, e idearon un proceso de responsabilidades políticas por la pérdida
de la guerra comunista española."
També ens parla de "La Pasionaria" i els seus plans el mateix Rafael Miralles:
"Centralista por temperamento y con un corazón emponzoñado por sus desgracias
personales, la "Pasionaria" odiaba todo cuanto a su lado respiraba capacidad propia y
personalidad. El Partido Comunista de España, decadente y débil hasta la guerra de
1936, había visto aumentar su prestigio como la espuma del mar, gracias a la poderosa
fusión hecha en Cataluña de los partidos marxistas que se denominó "Partido Socialista
Unificado de Cataluña".
En Rusia, la "Pasionaria" y sus más allegados vieron que era el momento de destruir un
partido cuyo espíritu nacionalista constituía un obstáculo insalvable para los planes de
sometimiento a Rusia que el comunismo español estaba construyendo a la sombra del
Krernlin. Se desencadenó entonces la más tenaz persecución contra los hombres
honestos del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que por encima del marxismo,
tanto amaban a su patria chica, a Cataluña. El primer paso de la "Pasionaria" fue
decretar la muerte del comunismo catalán y establecer la absoluta hegemonía
centralizadora del Partido Comunista de España.
Queriendo desprestigiar al catalanismo, los jefes del comunismo español, con la táctica
de los stalinistas rusos, crearon en Moscú la farsa de una Comisión encargada de
depurar los errores de la contienda civil. Esta Comisión, compuesta en su mayor parte
por elementos adictos en absoluto al Partido Comunista y a Dolores Ibárruri, falló,
como era de esperar, que toda la culpabilidad en la pérdida de la guerra recaía sobre los
marxistas catalanes. Uno de los más culpados de éstos, Serra PiLmies, fue considerado
responsable máximo de la derrota política y militar del P. S. u. C. Un grave ataque
nervioso, que estuvo a punto de terminar con su vida, salvó milagrosamente a Miguel
Serra Pamies de ser convertido en un Zinoviev catalán.
Después de este proceso, la "Pasionaria" ordenó suspender la hora radiotelegráfica que
en la emisora moscovita dirigían los catalanes, en su idioma y para su patria. Cuando el
secretario general del Partido Socialista Unificado, Juan Comorera, estuvo en Moscú,
un grupo de miembros de este partido, que quiso visitar a su jefe en el hotel Metropol,

il
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donde se hospedaba, recibió de la dictadora comunista la orden terminante de no ir a
verlo, ya que, según sus frases, "en Moscú no había más partido que el español."n
Ja sabem doncs perque Josep Del Barrio i Miquel Serra Pclmies van ser cridats a
Moscou, per ser eliminats de la política, pero el meu treball també aporta indicis que
era també per ser eliminats fisicament.
Oficialment Comorera els va cridar a Moscou dient-los que tot anava bé, que el PSUC
ja havia estat practicament admes a la IC, pero que era necessari que alguns membres
del secretariat hi anessin per acabar de resoldre algunes formalitats. Així ho explica Del
Barrio:
"(...) todo estaba resuelto. Que los acuerdos ya estaban tomados y la línea política
establecida. Que el objeto de nuestro viaje no era otro que el de esclarecer algunas
acusaciones de carácter no grave que nos hacían los camaradas de PCE (...). Su criterio
era que en la· primera entrevista todo quedaría resuelto y que en muy breve
,
' to d
regresanamos
aF
rancIa
os 'Juntos. ,,73
Pero Serra i Pclrnies no ho acabava de veure clar, i escriví a principis de juliol a Ruiz
Ponsetí:
"Sembla, per notícies rebudes, que el PSUC ha estat reconegut com a Secció Catalana
de la IC, pero desconeixem els detalls. Ara bé, també sembla que Del Barrio i jo correm
el peril1 de ser retirats de circulació. Ja ho veurem. ,,74
.
També escriví a Joan Morgades, que en una carta a Serra Moret de 22 de juliol de 1939
diu: "Serra i Pamies: Cridat "allcl dalt". M'ha escrit una !letra despedint-se laconicament
de la que faig aquest extracte: "Sospito que la meya estada allcl sera llarga i la meya
substitució·definitiva."',75

El tresor del PSUC.
Abans que del Barrio i Serra Pamies marxessin cap a Moscou es va discutir que es feia
amb la caixa del PSUC, que sumava la no gens menyspreable xífra de sis milions de
francs. Com ja he contat abans, Miquel Serra i Pamies n'era l'encarregat ja que havia
estat nomenat Tresorer del PSUc. Josep MarIés era partidari d'ingressar-los en el Banc
Comercial de la URSS, pero tant Josep Miret com Sena i Pamies, ambdós mayons,
pensaven que era millor ingressar-los a la banca francesa per mitja del ministre de
Finances, Paul Reynaud. Pensaven que així es garantia la independencia economica, i
també política, del PSUC, ja que si els diners es dipositaven al Banc Comercial de la
URSS es posaven, de fet, sota el control de la Internacional Comunista, i el seu ús o
72 Martín Ramos, 1. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUC 1939-1947. Ed. Edhasa. Barcelona 2002.
p.66. ex:tret d'uns apunts manuscrits d'una reunió, de Evarist Massip. Arxiu Comorera-Massip, CEHI
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recuperació potser es canalitzaria a través del PCE, que era en aquells moments l'úIÚca
secció reconeguda per la Komintern a Espanya. Les fortes tensions existents al final de
la guerra entre tots dos partits refermaven aquesta posició. Va prevaler l'opinió de Serra
i Piunies i de Miret, encara que no tots els diners van ser lliurats a Paul Reynaud, La por
de perdre la independencia económica va fer oblidar el perill a que s'exposaven els
diners en un jJaís tan insegur com Franya en aquelles circumstancies. La qüestió és que
es van perdre?6
Aquesta sera una de les acusacions que Miquel Serra sentira en el seu judici a Moscou
que narraré a continuació.

Judici de Miquel Serra i pamies.
Ja arribats a Moscou, els dos membres del PSUC van veure que les coses no eren com
se'ls havien plantejat. Les sessions del Komintern comenyaren el 14 d'agost amb la
participació activa de Dimitrov, Stepanov, Marty, Manuilsky i la presencia també de
José Díaz, Dolores Ibárruri i Jesús Hernández, els tres principals dirigents del PCE. Per
part del PSUC, membre des del dia 24 de juny de la lC, hi assistiren per primera vegada
tres delegats, Comorera, Del Barrio i Serra i Pamies.
Sembla que hi hagueren, a partir del testimoIÚ de Del Barrio, acusacions del PCE al
PSUC per la responsabilitat en la perdua de la guerra a Catalunya. 77 Puigsech explica
bastament la defensa de Comorera sobre aquestes acusacions, a partir de les actes de les
reuIÚons de l'IKKI.
A Del Barrio se l'acusa d'anticomunista (episodi en que explicaré més detalladament).
Peró qui realment va teIÚr problemes va ser Miquel Serra i Pamies, el qual fou acusat
segons diverses fonts, d' anticomunista, de trotskista, de responsable de perdre els fons
del PSUC (segons Puigsech), de mayó (segons Josep Serra), de responsable d'incomplir
les ordres de volar Barcelona (segons ell mateix en una carta), de perdre els arxius del
PSUC (Puigsech i Martín Ramos), de ser membre deIs serveis secrets francesas (Martín
Ramos), i de ser el principal responsable de la perdua de la guerra espanyola (Rafael
Miralles Bravo).78
Per altra banda, Miquel afirma que hi va ser present, i descriu el judici en una carta
transcrita d' aquípoques linies. Aquesta versió la recolza Josep Serra i Francisco
Lucientes.
Primer transcriuré la segona part de l' artic1e de Francisco Lucientes a "La Vanguardia"
del que ja n'he transcrit un fragment anteriorment:
"Serra Pamies, al estilo de Bujarin, Zinovief, Radek y tantos otros, fue recluido en los
sótanos de la Lubianska, madurado y un día se le trajo a proceso público donde ante la
ínfima categoría del inculpado no actuó Andrei Vichinski, ahora diplomático en
Londres por la O.N.U. y en otros días fiscal verdugo en la eliminación de tantos
revolucionarios prestigiosos enemigos de Stalin, como los aludidos Bujarin, Zinovief y
Radek. Miguel Serra Pamies tuvo por fiscal a un esbirro que designó Carrasco, alias
Caminal, M., loan Camarera. Comunisme i naclonalisme (1939-1958). Volum ¡JI. Ed. Empúries.
Barcelona 1985. p.37 e>..1Iet d'una entrevista amb Josep Marlés; Perpinya, 3 de mar~ de 1979.
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Korsakoff, pero el procesado llegó ~ la vista de su causa tan consumido que, oyéndose
acusar de ser el principal culpable de la pérdida de la guerra comunista española, sufrió
un terrible ataque de nervios del que quedó entontecido para siempre y a un pie sólo de
la tumba. La liquidación de Serra Pamies envalentonó a Líster79 y Modesto en su
largamente reflexionada conjuración contra Valentín González El Campesino.,,80
Diversos autors coincideixen en dir que a Rússia, Miquel Serra i Pamies va sofrir
aquesta paritlisi facial:
"Maí no he sabut exactament el que hi va passar (a Moscou), a part de llargues
discussions esgotadores de dies, la cosa certa, o més exactament, per mi observada, és
que Serra va tornar-se amb paritlisi facial i després d'haver passat un temps internat en
una clínica, tot a causa de la tensió, deIs disgustos i per la indiscutible por que hi degué
passar,,81
Del Barrio també diu: "Quan l'octubre de 1939 ens envien a Xile via Vladivostok, Serra
Pamies, que era una esfinge i que no va obrir boca en tot el viatge, va dir-me entrepitjar
terra japonesa, que des d' aleshores lluitaria amb tota la for~a contra el partit, el PCE, la
URSS i la Internacional Comunista"82.
Tots pero, atribueixen el fet a un atac de nervis que va sofrir al sentir les acusacions que
se li feien. En canvi el mateix Serra i Pamies assegura que la seva paralisi facial fau a
causa de les baixes temperatures a les que estava sotmes a la capital sovietica. També
Martín Ramos fa referencia a aquesta deplorable situació deIs calabossos de Moscou:
"-Durante nueve meses (...) de la celda de castigo donde te desnudaban hasta que te
helabas. Entonces te aplicaban aire caliente a más de sesenta grados, hasta en los
interrogatorios, bajo los focos durante horas sin dormir, sometido al lavado de
cerebro. ,,83 .

Carta de Miquel Serra i Pamies al seu germa Josep.
Ara transcriuré la, ja citada diversos cops, carta de Miquel Serra i Pamies, al seu germa
Josep Serra:
"Quan vaig arribar a Mexic, com saps fotut i sense ni cinc, la meva presencia, venint
d'on venia, i renegant d'allo que havia vist, provoca tota mena de comentaris i en
general una remarcable curiositat.
Amb altres arnics publicarem un manifest polític, a quin ideari encara m' entenc. Entre
la premsa catalana d'America (s'editaven unes la o 12 revistes- no de refugiats-) tingué
una acollida unanime. Els comentaris tots foren favorables.
La premsa comunista s'aixeca contra la nova posició i ataca despietadament. Ho
classiflca com una nova rama d'una escissió trotzkista. Ho classifica com una doctrina
nacionalista-petit burgesa-trotzkistitant.
Des d'aquest moment van iniciar, els comunistes, una persecució intel'lectual i fisica.
La seva premsa no callava mai. Jo, mancat d'elements materials i de suport coHectiu,
vaig comen~ar callant i encara segueixo el mutisme.
Consultar la biografia a l'annex biografic.
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La propaganda la feren ells mateixo~. No tan sois en parlaren constantment en la premsa
americana, sinó que encara en parlen a Franya.
Poc més tard de l'escissió, una empresa americana (EE.UU.) em demana el que podríem
dir-ne unes memories deis Set mesas a Rússia. Vaig comenyar a escriure i quan ja quasi
es podia donar per acabada la descripció, un remordiment de consciencia em va fer
tornar enrera. L' original el vaig destruir. AnuHarem el contracte, pel qual havia de
cobrar cinc mil dolars i el 10% del valor brut de la venda.
Poc temps més tard, els EE.UU. entraren a la guerra al costat deis qui tant jo combatia i
segurament, per raons d'Estat, fins haurien recollit l'edició.
El meu procés de set mesos -tan boxornós, com poc divulgat- va tenir diferents facetes.
L'acusació central era de que jo vaig minar la resistencia civil de Catalunya, ésser el cap
organitzador d'una escissió del PSUC. El reconstructor de l'aburgesada Unió Socialista
de Catalunya. No puc contar-te en que basaven les acusacions i com les formulaven,
perque seria una tasca llarga que en una lletra no és adequada. Pero sí et vagi a contar
una fase emotiva i que vaig defensar amb tot entusiasme.
Quan semblava que les sessions del Tribunal ja arribaven a la seva fi, en una reunió
molt concorreguda de vocals, on assistien entre altres Pick, el president del Partit
Comunista alemany, Dimitrov, actual cap de Govern de BUlgaria, i Kolarof, actual
president de la República Búlgara, el fiscal em féu preguntar per l'interpret:
"Cómo, y por qué no llevó a buen término la destrucción de Barcelona?"
Si no fes un parentesi, no podries comprendre el que significa la pregunta.
El Partit Comunista d'Espanya, sense fer cap excepció deIs seus dirigents, sentien i
potser continuen sentint un odi ferotge a Catalunya. Els russos, l'Estat Major Militar rus
aplicava la consigna de terra cremada per l'enemic i en tota la retirada militar de
Catalunya aplicaren la consigna en lo possible. Aixo suposo que ho sabeu millor els que
un vareu quedar que no els que varem sortir.
L'Estat Major Militar, quan les forces contraries estaven al riu Llobregat, acordaren
defensar Barcelona; pero unes hores més tard s' acorda evacuar la ciutat, aHegant que la
població civil no estava disposada a col·laborar.
Aleshores hi hagué una reunió del PCE i el PSU i els militars de demolicions per tal de
destruir en lo possible Barcelona. La majoria deis militars eren de la Brigada Líster i
s'acorda comenyar la destrucció de fabriques, totes les instal-lacions del Port, La
Barcelonesa del carrer de Mata i la terrnica de Sant Adria i, finalment, volar els túnels
del Metro.
A Barcelona, segons els tecnics, hi havia uns milers de tones de trilita, suficients per
portar a tei-me les demolicions proposades. Al Metro hi havia a milers les tones de
municions, especialment d'artilleria. Asseguraven que amb la voladura del Metro es
destruiria una quarta part de Barcelona.
Els reunits estavem astorats de la magnitud de l' empresa, pero tots assentien a les
ordres.
Jo vaig tenir un cop d'audacia: vaig dir que havia d'ésser un home civil i de
responsabilitat política el que havia de decidir el moment. Tothom va estar d'acord i va
comenyar la preparació.
La meya tasca, en aparencia entusiasta i decidida, va ésser dilatoria. La reunió deis
tecnics era una reunió constant. Errors d'adreces i tot el que et puguis imaginar. Mentre
em jugava la vida no es destruia res o ben poca cosa; els nacianals no acabaven d'entrar
mai, fins que per fi arribaven. Quan ells estaven a la playa de Catalunya nosaltres encara
estavem a l'Hotel Ritz. Barcelona no era destruida.
En el procés vaig fer-me carrec de la responsabilitat d'haver contravingut l'acord de la
destrucció de Barcelona. Vaig dir que si vaig demanar ésser el director de la destrucció
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era per frustrar-la, cosa feta a consciencia. Vaig al, legar que la destrucció de la quarta
part de Barcelona, ocasionant la mort d'uns dos-cents mil ciutadans, era un crim civil i
no un acte militar. Vaig defensar aquest fet per espai de tres hores. BIs que m'havien de
jutjar no es van atrevir a contestar-me. Varen consultar la superioritat (Stalin) ies van
convenir que la matanc;a civil hauria provocat un acte de repugnancia internacional en
prejudici del Pe.
Tu creus que si els barcelonins sapiguessin, coneguessin, aqueix episodi em tindrien un
agrai:ment? Jo, que podia perdre la vida a Barcelona en les meves dilacions i
contraordres, primer; i a Moscou després, en el procés. Creu, tu, que un deIs vei'ns, que
inevitablement els esperava una mort segura, em donaria les gnicies?
No, germa Josep, els pobles s'obliden deIs perills que han passat i viuen el presento Si
alguna gesta recorden són les barbares. No són les humanes.
Si un dia, com espero, tornem a Barcelona, jo seré combatut per uns i no seré defensat
per ningú. Pel poble seré un fracassat, un derrotat, amb sort: un home gris.
Tindré les maximes dificultats per guanyar-me les mongetes, perque se'm tancaran
moltes portes.
Al Trust d'electricitat de Mexic, filial de la SOFINA com fins ara era La Barcelonesa,
hi treballen refugiats fins de filiació comunista, peró en Serra Pamies, quan va intentar
trobar-hi treball, no el van admetre por "ser hombre peligroso". No saben el que vaig
fer perque no fos destruIda la termica del carrer Mata. Si ho sapiguessin em
desconeixerien.
Per aixó no escric, per.aixó callo i per aquesta actitud encara sóc viu.
Tu potser no opinis igual, potser intentaries popularitzar episodis i actes notoris
intentant una popularitat personal. Jo sé que, momentaniament rebria uns aplaudiments
deIs que no estan amb mi o, més ben dit, que jo no estic amb ells.
1 el dia que la normalitat imperi, la gent estara de festa i, si ho fes relluir, el comentari
de la majoria seria sarcastic; el que menys, diria que busco una plac;a de guardia urba.
Potser la bella Barcelona, que un dia en vaig evitar la destrucció, sera destrui'da per
bombes atómiques. Desitgém que aqueix dia un altre catala anónim ho eviti. No sé com
acabar aquesta lletra; he caigut en escriure coses passades. Dic que no vull divulgar-les i
el fet de comunicar-les, encara que sigui per primera vegada, demostra que en tinc ganes
i em traeixo jo mateix.
Tots tenim dots naturals, jo no tinc el d'escriure amb claredat i és el dot que més voldria
posseir; que vols que hi faci si estic despossei't d' aquesta qualitat?
No podem fer les coses contra natura, hem nascut així i de la mateixa manera morirem,
com tu dius "genio y figura ...". si aquesta lletra la llegís l' amic Ricard, segurament faria
plans fantastics de reivindicació ... , després no faria re·s. Jo no puc dir la veritat a mitges.
S'ha de comenc;ar des del principi, no s'ha de perdonar cap feblesa. Al meu concepte i
deixant-me portar. pels fets, ni un home se salva d'haver complert amb el seu deure, ni
com a catala, ni com a home público Tots, absolutament tots, sorri responsables de la
tragedia del nostre poble. L'únic que jo podria demostrar és que no he estat un covard.
Si hi ha censura, i el censor no és un home intel'ligent, estic segur que no deixara arribar
aquesta lletra a les teves manso Si és huma, sí la deixara arribar. Jo li prego que faci
arribar el primer i el segon full'. .
Salut imolts records a tots, que plogui forc;a i que el nostre poble 'contil en el pervindre.
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Fugida cap a America.

Pero les incognites no s'acaben aquí. Als dos consellers del PSUC semblava que els
esperava la pitjor de les sorts a Rússia, pero els van preparar un viatge per anar al' exilio
És desconcertant, 'no se sap que devia passar perque Del Barrio i Serra es lliuressin
d'una execució, perque ni tan' soIs haguessin de complir una condemna. Segons Martín
Ramos: "Recuérdese que Codovila identificaba a un grupo anticomunista especifico y
proponía en consecuencia al Komintern que se retuviera en Moscú a Serra Pamies y a
Del Barrio para, en ausencia de esos y libres por fin de su resistencia, proceder a
cambiar la dirección del partido y con ello su orientación.,,85
Consta que Del Barrio va ser expulsat del PSUC el 8 de gener de 1943 per les
acusacions d'actuar contra el partit i la IC, voler fragmentar la unitat interna del PSUC i
enverinar les relacions amb el PCE i l'organisme internacional: deserció dels llocs de
treball assignats pel partit, actes de sabotatge, practica d'una intensa campanya de
provocació i de desprestigi del partit catala, manifestació d'actituds petitburgeses,
practica de la demagogia, i utilització de tactiques i metodes trotskistes. 86
El mateix J. Del Barrio ho atribuí a una conspiració sota l'excusa d'unes critiques que
havia fet del manifest de la Unió Nacional elaborat pel PCE el 23 de setembre de 1942,
pero que en realitat formava part d'un complex projecte que tenia com a cap visible a J.
Comorera, i com a cervell gris a V. Codovila i el Buró Polític del PCE. Així mateix ho
recollí tres anys després d'aquells esdeveniments:
"(oo.) ni siquiera me expulsó directamente del grupo de "dirigentes" que aparentemente
tiene a Juan Comorera como jefe. Ese grupo se limitó a supeditarse, como lo hacían ya
desde hace mucho tiempo y como han seguido haciéndolo después, a los hechos
consumados que les presentó la camarilla que firma el B. P. del P.c.E., camarilla que
tiene como mentor, como orientador indiscutible e indiscutido, a un gran aventurero
italo-argentino de nombre Vittorio Codovila.,,87
Fins l'any 1946 Del Barrio no acusa directament-a Codovila d'uns atacs queja el 31 de
maig de 1939 el ja citat V. Codovila, va escriure en un informe a la IC en el que critica a
Miquel Serra i Pamies: "este comerciante ha conseguido crear un sistema financiero por
medio del cual puede ejercer una presión sobre los miembros de esta dirección (PSUC)
y sus amigos."
Acusa a Miquel Serra i Pamies de: "Intentar eliminar del sello del PSUC los emblemas
de la IC y el subtítulo de "adherido de la IC". Utilizar en su favor su control de las
finanzas y dejar morir de hambre a quienes no compartían su posición política.

ss Martín Ramos, J. L. Rojos contra Franco. Historia del PSUC 1939-1947. Ed. Edhasa. Barcelona 2002.
p.65
86 Puigsech i Farras, 1. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939. Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005 p. 578, e>..1Tet de l'acta original de l'expulsió. CEHL Fans Josep
Marlés: Resolució d'expulsió de Josep del Barrio, (febrer de 1943).3 pago (Capsa 5 (2), al (3).
Sí Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005 p. 579. e>..1Tet del CEHI. Fons Josep del Barrio: Al señor director de
"Lluita", (28/11/46), p.9. (Capsa 3 (1) a V).
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Tener vínculos con elementos del ~'Deuxieme Buro,,88, 10 que explicaría que hubiera
sido detenido eh París y estado a solas con un jefe policial." No l'acusa, pero, de ma9ó,
afer del qualja se'n va encarregar P. Togliatti. 89
Increlblement, després de ser jutjat per tals fets, J. Del Barrio diu que se l'havia d' enviar
a Mexic a refer el PSUC, país que més tard fou canviat per Xile. La ruta no suggeria pas
una destinació al' America central, doncs comen9ava amb un viatge en tren per la gelida
Siberia en aquells mesos d'hivern.
Del judici de Miquel Serra no se'n sap res més del que ja he narrat, pero després de tan
importants acusacions se l' enviaria a fer un viatge amb Del Barrio a Xile per
reconstituir el partit catala? No, evidentment l' explicació de Serra i Pamies no
coincideix en res amb la explicació que Dimitrov, en presencia de José Díaz comunica a
90
Del Barri0 . Serra i Pamies explica un episodi molt més coherent i creible:
Segons Serra, i com veurem més tard, se'l va enviar a un "viatge sense retorn" en tren
per Siberia, com tants altres durant les purgues stalinistes.
Possiblement, a Del Barrio el van enganyar per estalviar-se problemes. Tothom descriu
aquest home com un comunista conven9ut i totalment entregat a la causa. Per tan, no
devia ser gens dificil de fer-li creure que la Internacional Comunista li assignava tal
missió.
Respecte el viatge en si, no hi ha gaire informació. Al fons de Josep Del Barrio no hi ha
cap document fent referencia a aquest viatge, pero sí que tenim la transcripció que Josep
Serra i Pamies va fer del que el seu germa li conta sobre aquest. Així ho narra tot:
"El meu genna va dir-me, en alguna de les cartes d'ell rebudes, que, solament de
paraula, si algun dia tornavem a veure'ns, podria explicar-me la darrera part de la seva
accidentada fugida de Rússia. Em dona a comprendre que, de facilitar-me més detal1s,
hauria compromes a1gú. El cas és que respecte a l'etapa compresa des de la frontera
russa cap a l'exili, no em comenta el seu horrible periple de fugida de pas pel Japó i
Xile, fins arribar al país mexica: per de primer residí a la capital, després diversos anys a
Guadalajara i darrerament altra vegada a Mexic-Capital, on morí (any 1968).
Tanmateix, puc dir que el seu fill Miquel (en una visita a Barcelona, de dos o tres anys
endarrera) em comenta coses horribles de les "fugides de Rússia" (fa1sament
autoritzades) i d'uns martiris que s'aplicaven a caprici del dictador. El meu nebot ho
havia sentit contar al seu pare i també a la seva mareo Pero a mi, la veritat, d'una banda
em sembI<:i més bé no recollir fets d' orientació indirecta, per tal de salvar el perill de
possibles deformacions que m'interessa molt d'evitar. 1, d'altra banda, perque ja estic
cansat de provocar en els 1ectors la visió de tants horrors i complicacions. Malgrat tot,
em conhorta recordar que el meu germa aconseguís desfer-se de la perfida amena9a
d'aquells "viatges oficials sense retorn" organitzats per l'Estat gegant i poderós de la
UR. S. S.. Pero no puc deixar d' exposar -per tractar-se d 'una notícia important de
procedencia directa- que quan devien creure liquidat el meu familiar, la seva esposa,
que continuava a Bordes acompanyada d'una tendra filleta, va rebre l' extremarnent
Pe! que fa a l'acusació d'espia francés que rep Serra i Parnies per part de Codovila, només es pot
contrastar amb els mateixos arxius deIs serveis secrets francesos. Així doncs m'he posat en contacte amb
el ministeri de l' interior frances que m' ha enviat un dossier amb les referencies de tots els arxius referents
a la guerra civil espanyola, per tal d'enviar-me aquells que soHicités. En aquest moment estíc esperant la
resposta de la ínstitució francesa, per tant no faré especulacions sobre aquesta acusació i em limitaré a
. citar-la.
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peIV'ers missatge del Krernlin que, l'assabenta del traspas de Miquel Serra Pamies
"ocorregut en una clínica del mateix Krernlin, on havia estat curosament ates i donant
ell grans proves de ferma fidelitat a la causa del proletariat i de la Rússia amant deIs
pobles lliures." Mentida! El meu germa continuava viu. 19noraven que se'ls havia
escapat.
Un més gran refinament en la maldat no hauria estat possible.
Encara, pero, podré donar unes notícies interessants. Després d'haver transcorregut
alguns anys de la postguerra d'Espanya, diversos amics del meu germa i nostres, de
. Reus, integrant un grup tecnico-comercial, van visitar Mexic-Capital. l, com a "amigos
del pueblo" foren obsequiats amb un apat familiar celebrat a la llar de l' ex-conseller de
la Generalitat. 1 es veu que, llargament, canviaren impressions sobre la guerra
d'Espanya. Conseqüentment, en retornar a Catalunya, un d'aquells amics em va contar
quelcom del que el meu germa no m'havia pogut comunicar per escrito Heus aquí part
de les notícies que, de paraula, em foren retransmeses: Quan Miquel Serra Pamies i un
seu company de viatge (el nom del qual ignoro) anaven en un tren exprés que e1s havia
de portar fins a la frontera, es van adonar, molt preocupats, que els estaven vigilant,
cosa que, naturalment, per a ells fou causa de creixent intranquiHitat. Pero, de sobte,
ben inesperadament, establiren dialeg amb una jove que els sembla haver-la coneguda
en algun lloc de moment no recordat. Tot seguit canviaren unes paraules i la cosa
s' ac1arí amb uns detalls tan sorprenents com providencials.
Es tractava d'una xicota russa que durant la guerra civil espanyolá havia donat uns
cursets a Barcelona. Certament, a Barcelona s'havien vist i parlat i, per tant, no era gens
estrany que es recordessin. És c1ar: el meu germa i el seu company van confiar-li que
ells se suposaven vigilats. l llavors la russa els advertí, segons aquestes paraules del
reusenc retornat de Mexic:
Si és que us vigilen, em sembla tot molt perillós. Procuraré d' esbrinar alguna
cosa, pero no oblideu que ens trobem a Rússia. No us estranyeu de·res - afegí -.
Solament tornarem a veure'ns en el cas, improbable, de poder-vos ajudar.
Finalment, després d'un temps que els dos viatgers consideraren inacabable, va
apareixer la xicota russa, la qual els advertí amb gran energia i un aire de vera
preocupació:
Aproximadament d'aquí a un parell d'hores arribareu a un gran encreuament de
ferrocarrils... Deixeu aquest tren amb tanta pressa com us sigui possible.
L'interessant és que deixeu el tren! Bona sort!,,91

Exili a Méxic.
Després d' aquest viatge tan dificil de descriure per l' escassa informació de la que es
disposa, Josep Del Barrio i Miquel Serra i Pamies són fora les fronteres russes. Després
de passar peI Japó, els dos catalans arriben a Los Angeles, EUA. Aquí, Miquel Serra i
Pamies fa una telefonada a Ruiz Ponsetí, que ja esta instal-Iat a Mexic. Continuaran fins
arribar a Xile, per tal de "reconstruir el PSUC", com havien manat des de Moscou.
Passen per moltes penúries i Miquel Serra i Pamies decideix reconstruir part deIs carní
per tal d' acabar el viatge a Mexic el dia 25 de juliol de 1940. Del Barrio, pero, es
quedara a Xile, on més tard veura que no hi te futur i demanara contínuament a la
direcció del PSUC a Mexic, que li facilitin l' entrada al país centre-america.
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Per que Miquel Serra i Pamies vol ~bar a Mexic? La resposta esta en la telefonada a
Ruiz Ponsetí. Durant el mes d'abril de 1939, Comarera i Serra i Pamies organitzen un
innovador sistema per mantenir el control sobre les finances del PSUC: Encarreguen a
l'enginyer Estanislau Ruiz Ponsetí, organitzi una Comissió Tecnica d'Estudis i una
editorial.
La Comissió Tecnica d'Estudis, havia de servir per aprofitar tot el coneixement sobre
coHectivitzacions i sistema industrial que tenien els membres del P SUC per tal de
establir empreses que poguessin ocupar tots els exiliats arreu d' America.
L' editorial volia aprofitar també els coneixements deIs afiliats en el món de la
comunicació escrita per poder formar persones quepossibilitessin, en algun moment, el
retorn deIs exiliats i el partit, en immillorables condicions, cap a Catalunya.
En aquells mesos d'abril i maig de 1939 les reserves de tresoreria del PSUC havien de
servir per constituir aquesta editorial que tindria el nom d' Atlante.
Abans he explicat la versió de Marlés sobre el destí deIs diners del PSUc. Puigsech i
Martín Ramos han estudiat la qüestió i sembla que els diners, uns 9 rnilions de pessetes,
54.000 euros (un enorme patrimoni en aquella epoca), es van dividir en dos comptes: un
sota el control del ministre frances de finances, Paul Reynaud, anomenat "compte
Haydée", que hauria de servir pel sosteniment deIs refugiats a Franya. L'aItre meitat va
ser dipositada en la Banque Cornmercial pour l'Europe du Nord, un banc controlat per
la URSS. Amb els diners d' aquest compte s'havia de constituir la ja esmentada editorial
Atlante. Com que Comorera i Serra i Pamies van haver d'anar a Moscou, els diners van
quedar sota l'administració de Ruiz Ponsetí. Aquest, envia Joan Grijalbo cap a Mexic
amb una quantitat de 6.000 lliures esterlines. Les restants 10.000 lliures que hi havia en
el compte, Ruiz Ponsetí no les pogué transferir a Mexic, ja que aquest compte va quedar
bloquejat durant el primer mes després de la declaració de guerra de Franya a
Alemanya. Ruiz Ponsetí va deixar a Miret i Muni un taló signat abans que ell i la seva
familia marxessin cap a Mexic, per organitzar-hi l'editorial. Aquests dos, van utilitzar el
taló quan l' ambaixada franquista a Franya va aconseguir bloquejar el "compte Haydée".
Les escriptures de constitució de l'editorial Atlante tenien a Miquel Serra i Pamies com
a soci principal, d' aquí el seu interes per viatj ar tan rapidament a Mexic.
Tota aquesta estrategia només tenia una finalitat: la independencia económica del
PSUc. Només call1egir els comentaris de Dimitrov en el seu diari respecte als diners de
la República espanyola:
"24/5/39:
-Legros [Maurice Tréand] afirma que esto le ha hecho sospechoso a ojos de [losJ
agentes del "Segundo Bureau".
- Legros informa:
1. El gobierno republicano ha entregado al aparato de Legros [la Compañía France
NavigationJ objetos de valor en propiedad por valor de 400 millones de francos, por
venta y almacenamiento. La transferencia se ha llevado a cabo en tales circunstancias y
de tal forma que el gobierno no sabe lo que ha transferido.
2. Nadie, excepto Legros, conoce dónde se han almacenado estas propiedades y de qué
forma se procederá a su venta.
3. Sin las apropiadas instrucciones del secretariado del PCE, Legros no puede tocar un
solo céntimo.
4. Aún en el caso de que la transferencia se haya realizado sin verificación ni
conocimiento del contenido de las cajas, es posible calcular sin miedo a equivocarse que
el valor oscila entre 150 y 200 millones.
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5. Si fuera posible, ¿a qué reservas d~ben dirigirse los fondos y cómo puede disponerse
de ellos?
- Los impuestos requeridos por las autoridades aduaneras ascienden a unos 1S millones
de francos ¿Qué se debe hacer con este dinero?,,92
Es .pot comprovar dones, que Miquel Serra va fer bé de no voler deixar els béns del
PSUC en mans del PCE, ja que aquests no sabien ni que n'havien fet deIs seus.

.Miquel Serra i Pamies s'instaHa a Méxic.
El Novembre del 1940, Miquel Serra i Pamies juntament amb Fronjosa, Miquel Ferrer,
Felip Barjau, Ángel Estivill i Ramon Fabregat, arribant aiXÍ als 31 militants, signen un
manifest contra la direcció del PSUC. Reivindicaven que el PSUC, no havia nascut per
la integració de tres partits en el moviment comunista, sinó per la fusió deIs moviments
socialista i comunista. Conseqüentment seran expulsats del partit catala.
Miquel Serra i Pamies encara no havia conegut la seva filIa, Maria Rosa, que com
anteriorment ja he explicat, va néixer mentre ell era a Moscou. La seva dona Teresa
Puig, va quedar-se a Orleans on la policia francesa havia confinat a Miquel Serra i
Pamies després de detenir-Io i d'interrogar-Io a París i haver patit dos registres a
l'habitació de l'hotel.
La declaració de guerra entre Franc;a i Alemanya, va provocar que Teresa Puig tingués
la seva filIa a Franc;a i patís la repressió deIs serveis secrets espanyols que li impedien
sortir del país. Ro va intentar en sis ocasions per via marítima, pero la policia la feia
baixar deis vaixells. Finalment, Teresa i la seva filIa, amb documentació falsa pogueren
arribar a Nova York. Els contactes entre Miquel Serra i la seva dona foren inexistents,
només gracíes als serveis de la Creu Roja, que publica una llista de refugiats a Nova
York i a la perseverancia de l1egir diariament les publicacions d'aquestes llistes,
pogueren retrobar-se. Un autocar va dur a Teresa Puig i la seva filIa fins a Mexic, on el
1946, va poder-se retrobar la parella. Aquesta creixeria i seguiria residint al país centre
america fins avui.
Miquel Serra i Pamies morí d'una pneumónia el 14 juny de 1968 a l'edat de 66 anys i
fou enterrat al Panteón Español.

n B~~AC, 1. The Diary ofGeorgi Dimitrov (1933-1949) Ed. Yale University, 2003. Cit.
http://blogia.comlcomunismo/index.php.
1vo Banac és el coordinador de la traducció al 'angles deis diaris de Georgi Dimitrov. La part alemanya
ha estat tradurda per Jane T. Hedges, la russa per Timothy D. Sergay, i la búlgara per 1rina Faion. Aquesta
edició anglesa no publica la totalitat deis diaris de Dimitro\'. 1vo Banac selecciona els dies que creu més
interessants. El desconeixement del cas catalél fa que no publiqui les activitats de Dimitrov durant el mes
d'agost de 1939.
He pogut consultar l'edició bulgara deis diaris amb l'ajuda d'lnna 1vanova. Així podem e;.,."posar el
pensament de Dimitrov sobre el cas catalél amb més precisió.
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CONCLUSIÓ
Aquí acaba aquest treball de recerca, un treball que com ja havia explicat a la
introducció pretenia omplir un buit familiar i, recordar un personatge important de la
historia de Catalunya i de la Guerra Civil espanyola.
Estant satisfet al veure els objectius irucials complerts, també v·eig que la meya recerca
no només ha donat aquest fruit: He conegut a fons un deIs episodis més importants de la
nostra historia, i a més, he sigut capa y d' aportar nova informació sobre aquest, tot
realitzant un treball inedit.
En el treball s'obren moItes hipótesis i incognites, i ben pocs es resolen, ja que en la
maj oria de casos fins que no es permeti l' accés deIs historiadors a deterrninats arxius,
continuaran sent un misterio Altres qüestions que queden per resoldre, potser mai es
podran tancar perque no han estat escrites i els testimonis directes ja no hi són.
Tot i les dificuItats que he tingut per aconseguir informació, i contrastar-la, he pogut
desmentir una per una les acusacions que Miquel Serra i Pilmies va rebre, i també
demostrar la culpabilitat d'aquel1s que tan l'acusaven.
Abd doncs, aquest treball explica la historia de Miguel Serra i Pamies, Conseller de la
Generalitat durant la Guerra Civil, processat a Moscou i exiliat a Mexic. Sera narrat des
de l'objectivitat i amb la més estricte voluntat de no caure en l'anecdota i de contrastar
totes i cada una de les fons informatives que s' han utilitzat.

Amb aquest treball no soIs he aportat un nou capítol a la história, sinó que també m'ha
servit per formar-me en diversos aspectes: He apres a organitzar-me el temps i les idees
per tal de realitzar un estudi d'una extensió i una profunditat que mai havia fet encara.
La principal diferencia entre aquest treball i la resta deIs que he fet, és, que en aquest,
trobar la informació necessana és una de les més grans dificultats i, per tant, m'he vist
obligat a coneixer noves fonts on buscar, i a aprendre noves maneres d'aconseguir
aquesta informació.
Com ja he dit anteriorment, aquest treball volia contrastar tota la informació per tal
d'evitar caure en explicarmentides, aixo m'ha comportat haver d'acumular molta
informació, part de la qual m'he vist obligat a no inc10ure per tal d'adequar-me a la
pauta que he hagut de seguir. L'acumulació de tanta informació m'ha comportat haver
d'aprendre a tenir en tot aquest material (majoritariament en forma de llibres,
fotocopies, documents originals... ,) en el més estricte ordre.
La valoració global que faig sobre el Treball de Recerca és molt bona, ja que com he
dit, permet aprendre a fer una recerca a ¡'autor, formar-lo en la seva organització tant
del temps com de les seves idees, i l' obliga a coneixer a fons algun terna tan important
com interessant.
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GLOSSARI D'ABREVIATURES I ACRONIMS
ACR: Associació Catalanista Republicana.
CNT: Confederació Nacional de Treballadors.
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya.
IC: Internacional Comunista.
IKKI: KOMINTERN (m Internacional Comunista).
JSUC: Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya.
NKVD: Narodny Komissariat Vnutrennij Del (Cornissariat del Poble per Assumptes
Interns. Policia secreta sovü~tica.)
PC: Partit Comunista.
PCC: Partit Comunista Catala.
PCE: Partit Comunista d'Espanya.
PCF: Partit Comunista de Franya.
PCI: Partit Comunista d'Italia.
PCOE: Partit Comunista Obrer Espanyol.
POUM: Partit Obrer d'Unificació Marxista.
PSC: Partit Socialista Catala. (Que acabara derivant en l' actual Partít Socialista de
Catalunya. )
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya.
UGT: Unió General de Treballadors.
UR: Unió Radical.
URSS: Unió de Repúbliques Socialistes Sovíetiques.
USC: Unió Socialista de Catalunya.
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ANNEX 1:

ANNEX GRÁFIC
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Fotografia deis dirígents del Komintern a Moscou, 1935; asseguts, de esquerra a dreta,
G. Dimitrov, P. Togliatti, W. Florín, V. Min; d'en peus, O. Kuusinen, D, Manuilski, K.
Gottwald i W. Pieck.
Aquest secretariat sorgeix del VII Congrés, celebrat el 7 de setembre de 1935.
Manuilski era el responsable deIs paIsos l1atins i el Departament de Quadres. Togliatti
ocupa el tercer l10c del Komintern, convertint-se en suplent de Dimitrov, que era
responsable de l'Europa central. El vertader tercer poder, pero, era "Moskivin" CM. A.
Trilisser), l'home de la NKVD, encarregat de Polonia, paIsos baltics i, de les Finances,
de la OMS i de l'administració. En un segon cerc1e, al frances André Marty li
corresponia l'area anglosaxona i el "Socorro Rojo". El finlandes Kuusinen
s'encarregava deis paIsos orientals i la KIM, el txec Gottwald tenia el Departament de
Propaganda i Organitzacions de masses, el xines Wan-Min la America central, a
l'alemany Pieck li corresponien els Balcans, i al, també alemany, Wilhem Florin, els
paIsos escandinaus. La qüestió sindical tocaya a un trio format per Dimitrov, Togliatti i
· k 93
Plec.

E:-'Lret de Elorza, A i Bizcarrondo, M.. Queridos camaradas. La Il1lernaciona! Comunista y España
1919-1939. Ed. Planeta. Barcelona. 1999. pago 113.
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Ill'l"

Fotografies publicades el 3 O de juny de 1937, a "La Vanguardia", del nou Govern de la
Generalitat. Lluís Companys, president; Antoni M. Sbert (ERC), conseller de
Governació i Assistencia Social; Joan Comorera (PSUC), conseller d'Economia; Josep
Terradelles (ERC), conseller de Finances; Josep Calvet (UR), conseller d' Agricultura;
lVúquel Serra i Pamies (PSUC), conseller de Prove"iments; Carles Pi i Sunyer (ERC),
conseller de Cultura; Pere Bosch Gimpera (ACR), conseller de Justícia; Rafael Vidiella
(PSUC), conseller de Treball i Obres públiques.
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D' esquerra a dreta; Dolores Ibárruri, José
Díaz i Palmiro Togliatti.

Miquel Serra i PilmÍes.

Govern de la Generalitat del 1937. Miquel Serra i P¿mies el primer del fans comen9ant
per l'esquerra, com a conseller provelments.
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Fotografia de la carta de migració de Miquel Serra i Pcimies. Hi podem llegir a la part
esquerra la seva condició d' exiliat polític i dues fotografies seves. A la part dreta hi
trobem una precisa descripciá d'en Miquel.

Portada del passaport diploméltic de Serra i Pélmies.
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Fotografia del passaport diplomatic de Miquel Serra i Pamies amb tots els segells de les
duanes a partir deIs quals podem saber exactament els seus moviments per les fronteres.
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ANDRÉ MARTY (1886-1956)
Politic frances, membre del Partit Comunista Frances pel que arriba a
diputat del Comité Central del Komintem. Al 1919 protagonitza el citat
"motí del Mar Negre" que li valida l' amistat personal i la confianya
d' Stalin id' altres prohoms sovietics. Al comen~ar la guerra civil
espanyola es va adherir a la causa republicana, sent enviat per la rc per
organitzar i dirigir el reclutament de les Brigades Intemacionals, de les
que fou el seu principal mentor i cap, intervenint, amb escassa fortuna,
en algunes operacions militars. Amb el sobrenom per la seva duresa de "le boucher
d' Albacete" (el carnisser d' Albacete), es guanya nipidament les antipaties deis seus
companys. Al 1937 coopera no poc en la defensa de Francisco Largo Caballero en el
comandament del govem republica. Sospitós d'estar acusat d'un desfalc, després de
l'esfondrament del front republica de Catalunya, fugí a Franya i poc després a la URSS.
El 1953 fou expulsat del PCF. Morí el 1956. 94

l'

DIEGO MARTfNEZ BARRIO (1883-1962)

.

Fill d'obrers, molt jove s'afila al Partit Radical. Es mostn'! oposat a la
dictadura de Primo de Rivera i s'introduí al 1930 en el Comite
Revolucionari, fet que li va e star un curt exili a Rendava i a París a arrel
de l'aixecament de Jaca. Després de la proclamadó de la república fou
nomenat ministre de Comunicacions i més endavant de Govemació. El
19 3 ocupa la presidencia del consell de ministres. Du ant el bienni
cedista funda la Unión Republicana. A les eleccio s de 1936 va obtenir el triomf en la
candidatura del Front Popular a Madrid. El 3 d'abril fou elegit president de les Corts. Al
pronunciar-se l'aixecament del 18 de juliol, Azaña li encarrega formar govern pero
després d'infructuoses negociacions amb tots els aixecats renuncia al carrec. Durant la
guerra presidi les Corts. Després de la caiguda de Barcelona passa a Franya. L'any 1940
passa a Cuba i després a Mexic. El 1945 fou nomenat president de la república a l'exili
establint-se a París fins la seva mort el 1962. Fou destacat membre de la mayoneria
encap¡yaIant la "revolta simbolista" del Gran ürient Espanyol. Fou Gran Mestre
95
d'aquesta i també del Gran Consell Federal Simbolic .
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DOLORES IBÁRRURI GÓMEZ "LA PASIONARIA" (1895-1989)
Dirigent comunista nascuda a la conca minera próxima a Bilbao. Des de
molt jove participa en les lluites obreres del País Base. InstaHada a
Madrid a causa de la proclamació de la república aviat escala als més alts
llocs de la direcció del PCE convertint-se en un deIs puntals maxims de
l'organització Elegida diputada per Astúries el febrer de 1936. El 18 de
juliol del 1936 des deIs micrófons d'Unión Radio Madrid es dirigí a les
masses de treballadors perque defensessin la república. Va anar afirmant
el seu lloc al cap darnunt del comunisme espanyol. Al novembre de 1938 pronunciara
un emotiu discurs de comiat a les Brigades Internacionals. En els últims dies de la
guerra oferí a Negrin el recolzarnent del PCE a canvi de prosseguir la lluita fins veure si
les tensions internacionals propiciaven un canvi de rumb, pero el cap del govem,
partidari en un principi de tal idea, preferí posar fi a la guerra després de l'aixecament
de Casado. A primers de mar9 del 1939 sortí d'Espanya en avió direcció Oran. Després
es trasllada a Marsella i posteriorrnent a París. Per últim s'instal·la a Moscou. Durant
l'exili prosseguí les seves activitats politiques sent elegida secretaria general del PCE.
El 1960 fou nomenada presidenta del citat partit i 1 1961 doctora honoris causa per la
universitat de Moscou. A continuació, el presidiun del Soviet Suprem de la URSS li
concedí [' Ordre de Lenin i el Premi Internacional de la Pau. Al 1977 torna a Espanya
resultant ser elegida diputada per Astúries. Morí al 1989. Forma part de la ma90neria
estant dins el Frente Antifascista del la Gran Logia Espanyola. 96

ENRIQUE LíSTER FORJÁN (1907-1994)
Comunista espanyol. Als onze anys emigra a Cuba, durant la dictadura de
Primo de Rivera fou perseguit per les seves activitats polítique i
sindicals. Toma a Cuba i COmen911 a militar en organitzacions
comunistes. De 1932 a 1935 va estar a la URSS. Al seu primer retom a
Espanya el PCE li encarrega la propaganda entre les forces annades. Al
comen~ar la guerra civil fou cap del [arnós Se Regiment. Conv rtides les
milícies en unitats regulars passa a ser la la Brigada Mixta de l'Exercit Popular, i Uster,
un deis caps militars que disfruta de més prestígi en la zona republicana. Participa en
totes les batalles importants de la guerra, Jararna, Guadalajara, Brunete, Belchite i
Ternel, al comandament ja de la famosa 11a Divisió, autentica for9a de xoc de l' exercít
republidl. Ascendit a coronel per merits de guerra, en la batalla de l'Ebre fou el cap del
Se Cos de l'Exercit. Després d la caiguda de Catalunya, Líster torna a la zona centre
sud. El 7 de man;, després de I'al~ament militar del coronel Casado abandona Espanya
per via aeria. A la URSS seguí els seus estudis militars combatent en la segona guerra
mundial a les files de l' exercit sovietic on arriba a general. Al mateix temps participa
en la política interna del PCE en l' exili sense massa encert. En el IV Congrés celebrat a
Praga al 1954 accedí al Buró Polític fins que el 1969 vota en contra de l'expulsió de dos
deIs seus camarades per desviacionisme. Fou expulsat en una reunió del comite central

96

hltp./l\vww.gucrracivil19 6.galeon.coml

48

del PCE celebrada al setembre de 1970. El 1972, després d'enfrontar-se amb Carrillo es
va fundar el PCOE (Partido Comunista Obrero Español). Morí l'any 1994. 97

FEDERICO ESCOFET ALSINA (1898-1987)
Capita. de Cava1leria. Fou condemnat a roort pels successos d'octubre de
1934 í va ser indultat de la seva pena després del triornf del Front Popular
en las eleccions de febrer de 1936. Al comenc;ar la guerra civil exercia el
carrec de Comissari General d'Ordre Públic a la Generalitat de Catalunya
des del qual juga un important paper en la victoria contra l' alyament
militar del 19 de juliol a Barcelona. Poc temps després fou acusat per la
FAf de ser un enemic de la República (acusació basada en que havia ajudat a fugir a
l'estranger a uns religiosos). El govern catala el va enviar a Franya. A11937 va tomar a
Espanya i després de ser ascendit a comandant intervingué en les operacions de
Belchite, Llevant, Teruel, etc. Nomenat per Companys ajudant seu i cap del Mossos
d'Esquadra, acompanya a aquest fins el derrocament total del front catala. Exiliat a
Franc;a, va estar en el camp de concentració d' Argelés, instaHant-se després a Belgica i
xercint carrecs politics en els diferents govems durant el seu exili. A l'instaurar-se la
monarquía torna a Espanya. Forma part de la mac;oneria a partir del 1932. Fou membre
de la logia democracia al costat de Pozas Perea. 98

GERÓ ERNEST MORISOVITX (1898-1980)
El nom autentic d'aquest protagonista de les relacions PSUC-IC era Gero
Emest Morisovitx, i el seu cognom Zinger. Nascut a la localitat de
Terbeguertz, el 8 de juliol de 1898. La confusió sobre el seu autentic
nom i cognom ha desorientat durant anys la historiografia. Primer,
perque eH mateix va fer servir diferents pseudonims per a les seves
activitats politiques, com Xiklosh, Anatoli, Edgar o Pedro (aquest darrer,
quan actuava a Espanya amb el nom i cognoms de Pedro Rodríguez
Sans). Segon, perque el 1925 es va veure obliga a canviar el cognom real pel seu nom,
ja que des de 1928 se l'havia identificat en la seva participació a la revolució comunista
hongaresa, dirigida per Béla-Kun, i aixo s'havia convertit en un estigma no només per a
eH, sinó per a tota la seva familia.
Gero tingué de de ben jove una activa i compromesa vida política amb el moviment
comunista encapc;a1at des de la capital sovietica. Així, tot just quan acaba de fer viot
anys, es convertí en rnembre del Partit Comunista d'Hongria i el Kornsomol des de
1928, al mateix temps que participava activament en la revolució hongaresa d' aquell
mateix any. El fracas revolucionari el conduí a l' exili austriac, pero rapidament es
desplaya a Txecoslovaquia, tot seguint les ordres del PCH, i el 1920 torna
clandestinament a Hongria. Quatre anys després va ser enviat a la URSS, on compagina.
e trebaU en diferents fabriques, amb diferents estades polítiques a Franya. Entre 1929 i
1931 va ser un deIs integrants de l'Escola Internacional de Marxisme-Leninisme de

49

Moscou, des d' on ascendí a la categoria de ponent de 1'IKKI el juny de 1931, i pocs
mesos després a la de membre del Secretariat del mateix organisme, carrec que ocupa
fins que patí un deIs molts processos estalinistes de depuracions el 1941.
Durant aquests deu darrers anys, la seva trajectória política transcorregué per diferents
parts d'Europa (per exempIe, el primer ten; de 1932 a Fran¡;a, o de maig de 1932 a
desembre de 1933 a la capital alemanya), peró on realment adquirí el seu principal
bagatge polític va ser a l' estat espanyol. Aquest procés es dugué a terme en tres etapes
diferents: En primer lloc, entre 1933 i 1934 fou envíat en tasca de prova, i en qualitat de
membre de la delegació de l'IKKI. Aquest fet li proporciona el primer contacte amb la
realitat espanyola, fet que també aprofita per establir els seus primers contactes amb la
realitat catalana99 ; en segon lloc, entre 1934 i 1935 la rc ti renova la seva confian~a, i
per aquest motiu realitza una segona estada, també en proves, de deu mesos més, fet que
li permeté assolir un bon coneixement i domini de la Uengua castellana, peró no de la
catalan~ i, finalment, entre agost de 1936 i novembre de 1938 fou enviat novament a
Espanya, ara ja en plena Guerra Civil, fet que ti serví per progressar a marxes foryades
en el coneixement i domini de la Uengua catalana , ja que ell havia estat l' ese Hit per tal
d' especialitzar-se en l' ev lució del principat. lOO

GEORGI DIMITROV (1882-1949)
Lligat a la Uuita social des de mol jov , ja el 1923 fou un deis líders
d'un aixecament comunista a Bulgaria. Detingut a l' Alernanya de
Hitler, la seva brillant defensa davant un tribunal nazi que e· va veure
forerat a absoldre'l, el convertí en llna celebritat. Dinútrov, acusat amb
Van Der Lubben de incendiar el Parlament alemany (1932), va eompareixer de nou
davant un tribunal naz~ alya el puny, es va proclamar lleial a la URSS i es defensa com
marxista leninista. Va temr diseussions amb el mateix mariscal Rerman Goering,
president del Tribunal i del Reichstag. r fins fou absolt i expulsat de la seva patria, de la
que resultaria líder. Es condemnaria, peró, el seu company d'acusació.
Fou nomenat Secretari General del Komintern. El seu informe al VII Congrés de la
Internacional Comunista, consagra la nova directriu sovietica d'unitat antifeixista. Els
Fronts Populars foren la maxima expressió d' aquesta nova orientació del moviment
comunista internacional.
Després que l'Exercit Roig conquerís Bulgaria, Dimitrov dirigí, fidel a les ordres de
Moscou, el nou estat comunista búlgaro La política exterior búlgara obeira a partir
d'aquest moment les indicacions del govern sovietic.
Dimitrov morí al 1949 en un sanatori prop de Moscou. 101

Puigsech i Farras, J. El PSUC i la Internacional Comunista durant la convulsió de 1936-1939: Crónica
d'una incomprensió. Barcelona 2005. pago 63
100 Caminal, M, loan Comorera Guerra i revolució (1936-1939). Volum n. Ed. Empúries. Barcelona
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OAN COMORERA ¡SOLER (1895-1960)

==

Polític comunista. Al 1932 era secretari general de la Unió Socialista de
Catalunya a la qual donaria un notable impulso Conseller d'Economia i
Agricultura de la Generalitat, participa en la revolta catalana del 6
d'octubre de 1934 per la qual fou processat i empresonat. Després del
triornf del Front Popular el 1936 fou posat en llibertat. Iniciada la guerra
civil va integrar la Unió Socialista en el PSUC, del que fou un deis
fundadors i primer secretari general. Durant la guerra va ocupar diverses carteres en els
governs de la generalitat presidits per Tarradelles i Companys. La seva actuació valida
l' amistat del poderós moviment anarcosindicalista catala. Perduda la guerra, manca a
Franya, i el maig del 1939 ana a Moscou. L'any següent col, labora a Méxic amb el
govern de la república en el seu exili i el 1945 torna a Franya. Acusat de "titistan foti
expulsat del partít l'any 1949. Va tornar clandestinament a Espanya el 1950 sent
detingut a Barcelona el 1945 i empresonat fins la seva mort. 102

OSEP DEL BARRIO
"Josep del Barrio havia estat sempre un horne molt independent i
poc amic de seguidismes. La seva astúcia tenia el contrapes de
l'audacia que l'anuHava. Anava amb el pit al descobert, sense por.
Tenia la bella inconsciencia revolucionaria que mou les
muntanyes. Allibera els arbres i fa volar les flors. Era capay
d'aixecar-se enmig d'un núting del Bloc Obrer i Camperol, meotre
l'auditori escoltava fidelment Joaquim Maurín, i comenyar a interpeHar-Io, o formar
una columna de valent militants del PCC i dirigir-se a la defensar la República catalana
quan els escamots de soldats assetjaven el PaIau de la Generalitat el 6 d'Octubre de
1934. Era el responsable de la política militar.
La seva manera molt personal d'actuar li va portar forya dificultats, malgrat comptar
sempre amb el suport de Comorera. Tenia la duresa de convicció i de caracter que li feia
prendre les actituds més contundents contra l' infantilisme anarquista. També era sever
amb la falta de conscienciació a la reraguarda en relació amb les necessitats de la
guerra, i va arribar a intervenir molt agressivarnent en algun pIe ampliat del Comite
Central del PSUC sobre aquest tema. Era capay de notificar a Negrín la renúncia a
l'ascens que se li concedia si no eren reconeguts els oficials del seu cos d'exercit. Josep
del Barrio sempre va tenir un taranna protagonista, pero sincer; no es mossegava la
llengua. Sempre va formar part deis corrents més radicals dins del PCC, i en el PSUC
mantingué la seva actitud ¡destaca per les seves critiques contra el PCE. EH estava
d'acord amb la transformació del PSUC en un partít comunista, bolxevic, pero
defensava la seva originalitat fundacional com a partit nacional i independent del PCE.
La seva responsabilitat i estada al front no li permeteren, pero, una presencia continuada
a Barcelona i minvaren la seva influencia política. Fou un deIs principals promotors del
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Comite Central d' Anvers cel brat després de la caiguda de Catalunya, on defensa la
identitat histórica del PSUC com a partit unificat, nacional i independent. Estaria
d'acord amb la bolxevització del PSUC, malgrat que aquesta paraula tenia un significat
ben diferent per a eH que el que va prevaler. 1 seria una de les víctimes de la
"bolxevització" quan fou expulsat, el 1943, per oposar-se a la renúncia del restabliment
de la legalitat republicana com a forma política i jurídica del retoro de les llibertats
democratiques a Espanya i a Catalunya."I03
El 18 de juliol de 1936 organitza una columna de militants de la UGT per fer front a
I'al¡¡;ament militar a Barcelona. Negocia amb Durruti formar les Milícies Antifeixistes
de Catalunya, agrupant els elements armats de la CNT-FAI i de la UGT. Forma la
columna Karl Marx que es dirigira a Osca, mentre la columna de Durruti es dirigeix a
Saragossa.
Consultant el fons personal de Del Barrio, al Pavelló de la República, es constata que va
ser un deis maxims dirigents de la UGT. Després de l'assassinat d' Antoni Sesé (encara
no prou investigades les coHaboracions deis agents de la NKVD) es veu obligat a
deixar el front de guerra per conv rtir-se durant uns mesos en el Secretari General de la
UGT a Catalunya. Tan avíat com pot torna al front de Balaguer, on comanda la 27a
divisió.
S' enfronta amb els dirigents militars del PCE perque no secundaren la seva proposta de
concentrar les forces a Catalunya i Aragó aprofitant la cobertura francesa deIs Pirineus.
Els membres del PCE pensaven que volia constituir una república pirenaica
ind pendent.

KLEMENT GOTTWALD (1896-1953)
KIement Gottwald (Dedice 1896 - Praga 1953) Descendent de pagesos,
va treballar com a fuster i es va afiliar al Partit Socialdemócrata el 192 L.
Mobilitzat per l' exercit austríac durant la Gran Guerra, deserta. El 1921
es va adherir al nou Partít Comunista Txecoslovac i va dirigir el seu
primer órgan de premsa. Secreta' gener 1 el 1927, dos anys despré fou
elegit membre del Parlament. El 1935 fou membre del presidium del Vil
C ngrés del Komintem. Després de l' ocupació nazi de Txecoslovaquia, es va refugiar a
1 URSS. Vice-president del Govem txec a l'exil~ quan va tornar a Praga l'any 1945 va
continuar ostentant el carrec en el Gabinet d' Unió Nacional. El juliol de 1946, després
del triornf electoral deIs comunistes, es va onvertir en cap del Govern, carrec des del
qual va preparar l'establiment del regim comunist . No va acceptar el Pla Marshall i el
febrer de 1948 va dirigir el cop d'estat de Praga. Elegít presiden de la República
després de la dimissió de Benes, treballa per convertir Txecoslovaquia en un Estat
socialista. Va morir poc després d'assistir a les exequies d' Stalin. I04
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...

.. LLUís COMPANYS i JOVER (1882-1940)

==

Una de les maximes figures de la política catalana. SortÍ legít conseller
en les municipals de 1917 per la coalició nacionalista catalana
d'esquerres. Es va encarregar de la Comissió de Govern municipal en
l'ajuntament de Barcelona. Diputat al 1921, durant la dictadura de Primo
de Rivera fomenta la Unió de Rabassaires sent detingut en diverses
ocasions. El mary de 1931 s' agruparen totes les tendencies republicanes
catalanes en la dita Esquerra Republicana de Catalunya, Companys fou elegít president
del Parlament catala. El 14 d'abril, recolzat per altfes consellers, ocupa lUoc d'alcalde
i proclama la República. Votat l'Estatut de Catalunya, Companys és elegít president de
la Generalitat després de la mort de Francesc Macia. Per la seva postura revolucionaria
l'octubre de 1934 és detingut i empresonat. El 16 de febrer de 1936 després del triornf
electoral del Froot Popular és posat en llibertat. Després de l'aixecament del 18 de juliol
té el seu primer enfrontament amb la CNT-FAI pero acaba pactant amb ells i incloent
per primera vegada en la historia de l' anarquisme alguns deIs seus elements en el
govern de la Generalitat. Amb la derrota del Front Catala, Companys es refugia a
Franya pero és detingut per la Gestapo el 1940 i a l'agost, entregat a Franco. El 15
d'octubre, en el castell de Montjulc fou afusellat. Fou membre de la mayoneria dins la
logia Lealtad des de 1923. 105

PALMIRO TOGLlATTI (1893-1964)
(Genova 1893 - Yalta 1964) embre del Partit Socialista Italia, va
col·laborar amb Avanti i Ordine Nuovo, fundat per Gramsci. Després del
congrés de Liorna (1921 , es va separar del Partit Socialista Italia per
fundar el Partlt Comunista Italia. Detingut en varies ocasions durant el
feixisme; el 1926 fugí a Franya. Secretari General del PCI des de 1927,
va ser un deIs secretaris del Komintern, actuant a Espanya sota els
pseudonims d' Alfredo i Ercole Ercoli. L'any 1 40 es va establir a Moscou, des d'on
emetia per radio a la resis encia italiana. El 1941 va tornar a Italia, formant part del
Govern Badoglio (1944). Ministre de Justícia en els governs de Parri i de De Gasperi
fins la seva exclusió, el 1947. Un any més tard va sofrir un atemptat del que n va sortir
¡Hes. El 1950 es va enfrontar a Stalin, que pretenia fer-li presidir una Kominform
renovada. Tot i que va recolzar la intervenció sovietica a Hongria, fou el prime
comunista oc idental que va propiciar la conquesta del poder per mitjans pacífics. Va
morir mentre es trobava de vacances a la URSS. 106
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RAFAEL VIDIELLA RUBIO (1890-1982)
Politic catala que milita a les files de la CNT i del PSOE i que el 1936
ingressa a! PSUC del qua! en fou un deIs fundadors. Durant la guerra
civil presta suport a la causa republicana ocupant entre 1937-1939 el
carrec de conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya en
representació de 1 UGT, malgrat la seva afiliació comunista. A l'acabar
la guerra es va exiliar a diversos paISOS estrangers tomant a Espanya
després de la mort del general Franco. Fou membre de (a mayoneria, el maig de 1933
crea la logia Karl Marx de Barcelona. 107

SEBASTIÁN POZAS PEREA (1880-1946)
Militar de Cavalleria. Va tenir una activa participació en la guerra del
Marroc aconseguint diversos ascensos per merits de guerra i una medalla
militar individual. En plena dictadura de Primo de Rivera ascendí a
generaL El febrer de 1936 era director general de la Guardia Civil i
davant la victoria del Front Popular, Franco es va posar en contacte amb
en perque dec1arés l' estat de guerra. La fidelitat de Pozas al govern
republica va tenir considerable influencia en 1 fracas de l'aixecament en algunes de les
més importants ciutats com Barcelona. Nomenat ministre de la Govemació en el govem
format el 19 de juliol de 1936, Pozas, per decret del 29 d'agost, reorganitza la Guar ia
Civil que passa a die-se Guardia Nacional Republicana. Davant l'avany de les tropes
nacionals cap a Madrid, Pozas fou designat cap de ('exercit del centre. Posteriorment
prepara l' ofensiva del Jarama. Participa també en la batalla de Guadalajara. Quan va
comenyar a Barcelona l' enfrontament del maig del 1937 Pozas fou nomenat cap de
l'exercit de l' st amb seu a Barcelona. Aleshores ja era membre del PCE. A ('agost del
1937 Pozas prepara l' ofensiva que culmina amb la conquesta de Belchite participant en
la liquidació de les coHectivitats anarcosindicalistes i issolvent el Consell d' Aragó. El
fracas de Belchite i la ineficacia de la sagnant batalla de Ternel van portar a Negrín a
ubstituir Pozas. Queda al marge dones, de l'activitat bel'lica durant la resta d 1
guerra. P rduda aquesta es va exiliar a MeXÍc on morí. Forma ~art de la mayoneria sent
membre de la logia democracia al costat del comandant Escofet. 08

I08lillJU/\\ ww.guerraci\ilI9J6.galeon.com/
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TEPAN MINEV IVANOV "STEPANOV"(1893.1959)
Comunista búlgaro És conegut com a Stepanov o Moreno, algun cop també usava el
nom de Chavaroche. Des deIs anys vint havia tingut un important paper en el
desenvolupament de la política espanyola.
ForrOll part del secretariat d'Stalin, més tard del de Dimitrov i el de Manuilsky. Va
sofrir una greu malaltia que el va incapacitar durant la n Guerra Mundial, després va
treballar a l'institut de ciencies económiques de la URSS. I09
Aquí mostro la seva fitxa d'ingrés a la Internacional Comunista extreta del !libre
Queridos camaradas de Elorza i Bizcarrondo. 110
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__•• ALENTí

GONZÁLEZ "EL CAMPESINO" (1909-1985)

Nasqué a Extremadura, fill d'un jornaler d'idees anarquistes. Va estar a
la presó, se'n desconeixen més detalls tal coro s'ignora en quina epoca
ingressa al PCE. El juliol de 1936 mana un batalló en el sector de
Somosierra el que demostra que havia destacat en els primers combats i
havia mostrat tenir qualitats per manar. A finals d'any se li atorga el
comandament de la brigada mixta "E" que es convertira en la lOa brigada
mixta. Combat en diversos fronts madrilenys i, a 1 s ordres de Modesto, en la batalla de
la carretera de La Corunya. Participa després en les batalles del Jarama i de Guadalajara
integrat en la lla Divisió Líster. El juny del 1937, al crear-se la 46a Divisió, se ti dona
el comandarnent i combat a Brunete on sofreix bastantes baixes. Encarregat a Ternel de
la defensa de la ciutat acabada de conquerir, es manté en peu fins l'últim moment. La
incompatibilitat amb Líster que prové de rivalitats rnilitars, polítiques i temperamentals
influeixen en la seva carrera militar i en el seu posterior destí. Al' exercit de 1'Ebre la
seva divisió és inclosa en el 5e Cos d'Exercit i el seu conflicte amb Líster fa que «el
Campesino" abandoni el comandament de la 46a Divisió i la seva carrera militar. Al
concloure la guerra aconsegueix escapar a Oran i d'alla a la URSS. Les seves relacions
conf1ictives amb el PCE, que l' ataca i el denigra, enfosqueix encara més la seva historia.
Visqué retirat probablement a la ciutat francesa de Metz pero poc abans de la seva mort
torna a Espanya i s'instal·la a Madrid on mor l'any 1985. 111

VITTORIO CODOVILA (1894-1970)
Vittorio Codovila fou un dirigent comunista italo-argentí que,
habltualment, usa el pseudónim de "Medi a". Des de 1933 va estar a
Espanya participant en els assumptes del PCE. Intervenir en la unificació
de les Joventuts Socialistes í Comunistes, en la constitució de les
Brigades Internacionals i en la caiguda de Largo Caballero. mte ti!.
fusionar el PCE amb el PSOE infructuosarnent. A finals de 1937
abandona Espanya. Il2
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LA MAC;ONERIA
La mayoneria és una secta secreta. Tot i que hi ha moltes teories sobre la seva aparició
(teoria megalítica, teoria egípcia...) la més acceptada és al teoria que situa el naixement
de la mayoneria al S.XVIII. Al ser una societat secreta (o discreta, com altres li
prefereixen dir) se l'hi atribueixen moltes maneres de fer i molts orígens que no coneix
ningú, ni els mateixos mayons.
La mayoneria és la societat secreta més influent i poderosa de la historia. Durant els
seus, com a mínim, 300 anys d'activitat, ha tingut seguidors tan importants com,
Giacomo Girolamo Casanova, Cagliostro (important figura de l' ocultisme), Guillotine,
Benjamin Franklin, Voltaire, Danton, George Washington, Napoleó, Lluís Felip
d'Orleans, Louis Blanc, Napoleó lII, Garibaldi, Cavour, Victor Manuel (rei de
Piamonte), Joseph Smith (fundador deIs mormons), Charles Taze Russell (primer
persident deIs Testimonis de Jehova), Kerensky, G. V. Plejanov, V. 1. Lenin, 1. 1.
Mechnikov, P. N. Milyukov, importants dirigents nazis com, Walter H6rstmann, Dr.
Heinz Rüggeberg, George C. Frommholz... i un importantíssim nombre de republicans
espanyols i catalans com Lerroux, Azaña, Companys...
La mayoneria creu en un Arquitecte creador de tot l'univers, en la llibertat, l'igualtat i la
fraternitat. La mayoneria es divideix en logies o tallers, que són organitzacions locals de
no més de 30 membres, normalment. Aquestes logies s'agrupen, per palsos o nacions,
en Grans Logies o Grans Orients. Aquests es reuneixen en l' Associació Internacional
Mayonica. Cada agrupació té el seu Gran Mestre. La mayoneria esta gerarquitzada en
graus: del grau 1, el més baix, l'aprenent, fins al grau 33, el de Gran Mestre.
Hi ha un seguit de normes mayoniques: "Escofet ens explica a BmsseHes que, quan ell
fou jutjat en consell de guerra, el general Pozas Perea -mayó- no hi féu cap vot en
particular i el condemna a mort com els altres militars, cosa que no podia fer un mayó,
almenys en teoria.,,1l3. Pero com molta gent pensa, el vot d'obediencia mayonic no
existeix: "Anotem també que practicament en cap ocasió els diputats mayons no votaren
units: hi predominaren, com és logic, les directrius de partit i les posicions personals; el
vot "d'obediencia mayonica" només va existir a la ment deis professionals de
l' antimayoneria. ,,114.
Miquel Serra i Pamies havia estat mayó, com ja he explicat. Es va iniciar al 27 d'abril
del 1932 a la logia Cosmos. Al 31 de desembre de 1932, sol-licita la baixa de la logia
Cosmos per entrar a la logia Democracia, ambdues de Barcelona. Aquesta baixa es
concedeix el 12 de desembre del 1933, pero no consta que ingresses en cap altre logia,
podria ser que abandonés la secta, com també podrien haver-se perdut els documents.
Miquel Serra i Pamies escriu en una carta des de Moscou al seu company Ruiz Ponsetí,
datada del 2 d' agost de 1939:
" (...)Consulteu els 2 noms, cm el camarada que pot ésser Pena, previ presentació de la
corresponent biografia i aprovada fer quadres d'Org. Si fos mayó i estes disposat a
deixar en absolut la secta aixo no seia inconvenient. Aquesta es la decisiá del
camarada. "
Quan parla del "camarada" es refereix a Comorera. Aquesta carta doncs, reforya la
hipotesi que Miquel Serra va abandonar la mayoneria el 1933, ja que ell mateix
Ji3 Sanchez i Ferré, P. La ma~oneria en la socierat catalana del S.l'{" 1900-1947. pago 166 Ed. Edicions
62. Barcelona 1990.
.
jj4 Sanchez i Ferré, P. La mar;:oneria a Catalunya 1868-1936. p. 137. Ed. Edicions 62. Barcelona 1993.
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comunica que Comorera exigeix que els seus companys de partít no forrnin part de la ja
citada secta. lI5
.

Gran mestre vestit amb la seva
indumentaria.

Simbologia ma~ona.

115 M'he de limitar a contar tan escassament aquest tema ja que la disponíbilitat de la
ínformació sobre la secta és practicament nuHa. Per aconseguir la que tinc em vaig
haver d'adre~ar a la biblioteca Arús del Passeig de Sant loan, que esta especialitzada en
aquest tema, tot i així la major part dels documents formen part d'arxiussecrets dels
mayons i són inaccessibles.
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28/0911935

I

Modificació del comite executiu de la USC: :Miquel
Serra i Pamies nomenat vicesecretari
17/0511936
Elecció del comite executiu de la USC, :Miquel Serra
i Pamies és nomenat tresorer i Pau Cirera secretari
general.
23/0711936
Fundació del P SUC
:Miquel Serra Pamies esdevé membre del comite
. executiu per la USC juntament amb Pau Cirera.
Comorera es nomenat secretari general,
Pau Cirera secretari de cultura i esports i
Pamies secretari agrario
Pocs dies després del juliol 1936 Pau Cirera és expulsat del PSUC als pocs dies de la
fundació per una denúncia de la FAl que deia que
ocultava el seu oncle que era capella.
:Miquel Serra i Pamies és nomenat secretari
administratiu.
29/0611937
Serra i Pamies és nomenat conseller de Provefment.
Togliatti considera :Miquel Serra i Pamies
"elemento francamente negativo de la dirección del
PSUC" en una carta pel govem central.
Primer viatge de Comorera a Moscou, en el que
Gener193 8-23 mar y 1938
assistira al procés contra Bukharin, un comunista
depurat per Stalin.
Miquel és nomenat conseller d'Obres Públiques 1Hl .
Gener 1938
Víctor Colomer, darrer alcalde de Barcelona, va ser
dels signants del manifest de Mexic, del qual es
parla en aquest estudio
Ampliació de 6 mesos del passaport.
28/03/1938
21/0611938
Entrada per la Jonquera (segell frances i espanyol i
comissariat especial.)
Ampliació del passaport fins el 18 de juliol del 1938.
18/06/1938
Sortida pel Pertús (comissariat especial)
3/0711938
Ampliació del passaport per 6 mesos.
24/0911938
Visa diploméltica per 3 mesos per l' ambaixada
26/0911938
francesa a Espanya.
Sortida pel Pertús (segell de la duana de la
27/09/1938
Jonquera).
Sortida pel Pertús.
611011938

116 Puigsech i Farras, 1. Nosaltres, els comunistes catalans. El PSUC i la Internacional
Comunista durant la Guerra Civil. Ed. Eumo Editorial. Vic 2001.

p.84.
Es tracta d'una carta de Mique1 Serra i Pamies a Vilella on e~:plica la seva lluita per rnantenir l'autonornia
del PSUC davant del PCE.
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Novembre 1938

24/1111938
26/1111938
9/1211938

1811211938
24/0111939

26/0111939

4/0211939
7/02/1939
10/02/1939
11/0211939
Febrer 1939

I
! 14/0211939

Miquel Serra Parnies i Comorera impedeixen una
conspiració per part deIs agents del PCE dins el
PSUC per tal de for'tar la dirnissió de Companys i
col,locar Comorera de president de la Generalitat.
L'objectiu d'aquesta conspiració era que el PCE
abolís el PSUC i, per tant, deixar la presidencia de
Catalunya sota el seu control.
Ampliació del passaport fins el 24 de desembre del
1938 per un sol viatge.
Visa diplomatica de l'ambaixada francesa per 3
mesos.
Segell de la duana de la Jonquera, segell de sortida
de la Jonquera i segell d'entrada pel Pertús
(comissariat especial).
Sortida pel Pertús i entrada per la Jonquera
Membres del govern de la Generalitat i del govern
central (que aquells dies residia a Barcelona,) surten
de Barcelona en direcció a Portbou amb dos carnions
amb l'arxiu del PCE i un camió cisterna amb l'arxiu
deIPSUC.
Tot estava organitzat per un espia sovietic anomenat
Kotov, per Valdés, per Pere Canals, per un militant
del PSUC anomenat Casteló, pel diputat comunista
frances Venoa i un membre del PC frances.
A les quatre de la tarda marxen de Barcelona,
Miquel Serra i Pamies, Comorera, Tona, etc., són els
últims en marxar ja que el govern de Companys ja
havia marxat feia dies, el 20 de genero
Reunió a Agullana del Cornite Executiu ampliat a
membres del Cornite Central (Marlés i Pere Canals
afins a Togliatti, també present i Josep Miret i
Beltran Súria afins a Serra i Pamies també present),
no hi pot assistir Del Barrio.
Es nomena una Direcció Provisional.
Ministre de la Governació: Autorització per sortir
d'Espanya fins el 4 d' abril del 1939.
"Vi a Perpignan le 7 février du 1939 bon pour entrer
a France".
A la tarda creuen la frontera pel Pertús. (Segell del
rninisteri de I'interior frances en el passaport).
Primera reunió a Franya, concretament a Perpinya,
de la direcció provisional encara sense Del Barrio.
Sortida per la Jonquera.
Comorera i segurament Serra i Parnies viatgen a
París, també Mije del PCE.
Després Comorera retoma a Toulouse on es reuneix
amb la direcció provisional i coneix la protesta de
Del Barrio sobre els acords d' AQUllana.
I Els arxius del PCE i del PCE són en un camió.
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2/03/1939

5/03/1939
22/03/1939

9/04/1939

13/04/1939

abandonat davant del Camp de concentració nO 15 (
o 13) de Sant Cyprien després de ser intervinguda la
caravana amb els documents per part de les
autoritats franceses.
Les autobiografies deIs que eren militants del PSUC
són cremades. Hi havia 300kg de plata i títols
(accions i obligacions) valorats en 2 milions de
francs.
Sembla que aquestes quantitats les recupera el PC
frances, pero a setembre de 1939 la Internacional
Comunista encara no tenia els diners.
Potser el PSUC va aconseguir desviar-ne una part
per finanyar la seva estructura al' exilio
Reunió del que es conegué com Comite d' Anvers,
pero que fou una reunió del Comite Central per
escollir el Comite Executiu al Chateau de Glatigny a
París, sota l'organització del PC frances. Presents
per part del PCE Míje i Antón, substituint Díaz i
Pasionaria.
Togliatti va retornar a Espanya i el substitueix
Codovila.
Míquel Serra i Pamies és el responsable de la
comissió de depuracions.
El comite Executiu queda així: Comorera, Serra
Piuníes, Del Barrio, Míret i Muni; També Marlés,
candidat proposat per Míje del PCE i en
compensació Felip Garcia "Matas" proposat per Del
Barrio.
El coronel Casado es revolta a Madrid i pacta la
rendició a les tropes feixistes.
Comorera encarrega a Ruiz Ponsetí l'organització
d'una Comissió Técnica d'Estudis per la
supervivencia material del PSUC a l'exili.
Serra Pamies escriu a Ruiz Ponseti encarregant-li la
constitució d'una Editorial que s'anomenara Atlante
amb seu a Méxic.
La Comissió Tecnica d'Estudis (els seu objectiu era
crear fabriques agraries, anomenades colonies,
aprofitant tota l' experiencia de coHectivitzacions) es
crea a Chartres on residia Ruiz Ponsetí. Pero no
arriba a funcionar ja que els seus membres fugiren
cap a la República Dominicana.
Alli muntaren una colonia agraria de catalans.
A la República Dominicana hi arriba la dona de
Comorera amb la seva filla que havia recollit en un
internat de Bordeux un cop va tornar de Moscou (on
encara hi va restar el seu marit) fins que pogueren
marxar a Buenos Aires (agost 1939).
IReunió del Comite executiu del PSUC on no pot
assistir Miquel Serra i Pamies perqué está retingut a

i
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Abril 1939

Maig 1939

31/0511939

19/0611939

22/06/1939

Orleans per ordre de la policia francesa que 1'havia
seguit a París i detingut i registrat dues vegades al
seu domicilio
En aquesta reunió Comorera proposa "recollir la
bandera de Macia" .
Mije demana la substitució de Miquel Serra i
Pamies.
Declaracions de Miquel Serra i Pamies al Buró
polític del PC frances sobre responsabilitats en la
perdua de l' arxiu. Miquel va dir que mai hagués
enviat en un mateix camió cisterna els arxius i els
valors economics, aixo era responsabilitat de Valdés
i Casteló.
Serra i Pamies diu que tenen algunes economies
pero no reben ajusts de la le.
Comorera marxa a Moscou.
A la Banque Cornmercial Pour l'Europe du Nord
controlada per la URS S hi ha 4,5 milions de pessetes
i francs francesos.
Se'n fan dos talons, un de 16.021 en lliures
esterlines i un altre de 141.543 francs francesos que
Ruiz Ponsetí ingressa en un compte seu.
Hi ha una quantitat semblant de 4,5 milions de
pessetes lliurada al ministre frances de finances Paul
Reynaud, ano menada "compte Haydée" que la
direcció del PSUC administrava pel funcionament
del partit a Franya.
Codovila escriu un informe a la IC criticant Miquel
Serra i Pamies: "éste comerciante ha conseguido
crear un sistema financiero por medio del cual puede
ejercer una presión sobre los miembros de esta
dirección (PSUC) y sus amigos"
Acusa a Serra i Pamies de:
"Intentar eliminar del sello del PSUC los emblemas
de la IC y el subtítulo de "adherido de la IC".
Utilizar en su favor su control de las finanzas y dejar
morir de hambre a quienes no compartían su
posición política. Tener vínculos con elementos del
"Deuxieme Buro" lo que explicaría que hubiera sido
detenido en París y estado a solas con un jefe
policial".
No l'acusa de mayó.
El secretariat de la IC es reuneix amb Comorera per
analitzar la conversió del PSUC en partit comunista.
Els del PCE demanen que la IC cridi a Del Barrio i
Miquel Serra i Pamies.
Miquel Serra i Pamies escriu a Ruiz Ponsetí
acceptant la col'laboració a l'Editorial Atlante de
Manuel Sánchez Sarto, director de l'Editorial Labor
I durant la guerra civil, de Leonardo Martín
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24/0611939
I

1/0711939

7/0711939

1/0811939
14/08/1939

15/08/1939

17/0811939

20/08/1939
23/0811939
3/09/1939
15/09/1939
25/09/1939

26/09/1939
Octubre 1939

I

Echevarria i de no gaire bon grat, de Joan Grijalbo
(que havia estat a 1'Editorial Gili) ex-vocal del
Consell d'Economia en representació de la UGT i
darrer Director General de Comery.
La IC reconeix el PSUC amb una llarga intervenció
de Comorera.
La sessió de la IC comenya el 22 de juny i s' allarga
fins el 24.
Constitució provisional de l'Editorial Atlante amb
Miquel Serra i Pilmies com a representant del capital
fundacional (PSUC).
Miquel Serra i Pamies escriu a Ruiz Ponsetí que
l'han cridat a Moscou.
També escriu a Joan Morgades: "sospito que la
meva estada alla sera llarga i sera la substitució
definitiva" .
Arriben a Moscou Del Barrio i Miquel Serra i
Pamies.
lnici de les sessions amb la IC amb Manuilski,
Pieck, Gottwald, Florin, Kolarov, Raimon, Díaz,
Dolores, Hernández, Comorera, Del Barrio, Serra i
Pamies, Stepanov i Gero.
Dimitrov escriu que l' 11 d' agost es va organitzar
una escola de forrnació política per 120 espanyols
dirigida pel Dr. Koslov.
Continuació de la situació del PSUC, Serra i Pamies
i Del Barrio es defensen davant l'acusació de la le. I
Continuació del judici, segons Dimitrov hi
intervenen Del Barrio, Comorera i Gero. Miquel
I
Serra i Pamies ja no hi és presento
Ultima sessió le.
Signatura del pacte Gerrnano-Sovietic.
Franc;;a i GB declaren la guerra a Alemanya.
Informe del Buró Polític del PC frances cap a la IC
amb la declaració de Miquel Serra i pamies.
Juan Grijalbo arribat a Mexic constitueix l'Editorial
Atlante amb les 6000 lliures (1,5 rnilions de
pessetes, 150.000 pesos) que li va lliurar Ruiz
Ponsetí.
Prohibit el PC frances.
Ruiz Ponsetí arriba a Mexic i intenta que li
transfereixin des de París les 10.000 lliures restants.
Abans de marxar de Franya, Ruiz Ponsetí deixil a
Miret i Muni un taló signat per import de 9.872 amb
la finalitat de que en fessin ús en cas de problemes.
Miret i Muni van fer ús d' aquests diners ja que per
pressions de l' ambaixador espanyol a París,
Lequerica, es va bloquejar el compte del PSUC
anomenat Haydée, que deuria tenir el ministre
Revnaud.
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N ovembre 1939
9/01/1940

Abril 1940
19/0511940

Maig 1940

Juny 1940

14/0611940

25/0611940

Primers d' agost 1940

8/0911940

9/0911940

18/09/1940

N ovembre 1940

i 26/10/1940
I

Comorera deixa Moscou amb Jesús Hernández, del
PCE, per anar a Oslo, via Estocolm.
lnici del viatge de Del Barrio i Miquel Serra i
Pamies cap a Xile.
Fan escala a Los Angeles i Miquel Serra i Pamies
escriu un telegrama a Ruiz Ponsetí.
Del Barrio escriu des de Santiago de Xile a Marlés
(que resideixja a Mexic) que vol anar cap a Mexic.
Ruiz Ponsetí envia una carta a Miquel Serra i Pamies
a Xile.
Per tant, ja haurien arribat allí.
Comorera i Hernández retornen a Moscou cridats
per la le.
Irnmediatament Comorera viatja a Mexic per
Vladivostok i els Estats Units (resideix a
l'ambaixada mexicana).
Marlés ha anat fent passar el temps per tal que Del
Barrio no arribi a Mexic dient que tenia dificultats
amb el visat.
Finalment, al mes de juny, li diu que ha de quedar-se
a Xile per organitzar els exiliats d' alla.
París cau a mans de Hitler.
Els exiliats catalans veuen molt lluny el retorn a
casa. Desmoralització general.
Miquel Serra i Pamies arriba a Mexic
S'entrevista amb Lozano, de1egat d'hisenda a
Barcelona durant la guerra, que sera qui acollira
Comorera quan aquest arribi.
Comorera arriba a Mexic amb el nom de José
Comas. Gracies a Joan Grijalbo regularitza la
situació i s'instaHa a casa de Lozano.
¿Que'havia de fer el PSUC per a ser un partit
mereixedor de la Internacional Comunista? 12 punts
exposats per Comorera a l' arribar a Mexic.
Josep del Barrio escriu un article seguint a
Comorera: "Missió histórica a complir pel PSUC".
Amb l'acord de Mique1 Serra i Pamies se separa a
Ruiz Ponsetí de l'Editorial Atlante.
Abel Martín Echevarria, actuant de testaferro del
PSUC, recompra la meitat de les accions .
Comorera és empleat per 1'Editorial Atlante
Miquel Serra i, Pamies, Fronjosa, Miquel Ferrer,
Fe1ip Barjau, Angel Estivill i Ramon Fabregat
signen un manifest contra la direcció del PSUe. En
total 31 signants entre ells Tisner.
El PSUC no havia nascut per la integració de tres
partits en el moviment comunista, sinó per la fusió
deIs moviments socialista i comunista.
La Revista Catalunya órgan de comunicació del
PSUC anuncia l'expulsió de Miguel Serra i Pamies.
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I

Mar~1941

15/04/1943

9/06/1943

Novembre 1944
Finals 1944
14/06/1968

Manifest-programa fundacional del Moviment
Social d'Emancipació Catalana d'on sortÍ el PSC el
1942.
Josep del Barrio que no era deIs signants (residia a
l' Argentina), és expulsat del PSUC per ser un
suposat agent trotskista, per coincidir amb Serra
parnÍes.
Dissolució de la lC per:
Consolidació deis partits comunistes a nivell
mundial.
Mostra de bona voluntat als aliats en la II GM.
Miret és assassinat a Mauthaussen per un oficial
alemany, que després seria decapitat.
Miquel Serra i ParnÍes es fa militant PSc.
Mor Miquel Serra i Pamies a l' edat de 66 anys a
Mexic.
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ANNEX5:

DIARIS DE GEORGI DIMITROV117

J]7 EIs diraris de Georgi Dirrútrov originalment estan escrits en búlgar, la traducció parcial d' aquests a
l'angles és a carrec de lvo Banac al seu llibre: BANAC, 1. The Diary ofGeorgi Dimitrov (1933-1949)
Ed. Yale University, 2003. La resta de fragments els ha tradui't lna h:anova.
Aquests diaris permeten descobrir l' activitat deis agents sovietics a Espanya i les relacions deis partits
comunistes amb la lC.
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TheDiaryof

Georgi Dimitrov
1933- 1 949
Introduced and edited by

Ivo Banac
German part translated by Jane 'T. Hedges,
Russian by Timothy D. Sergay, and
Bulgarian by Irina Faion

Yale Universiry Press
New Haven &: London

I939

111

,t aggression. We are wil1ing to conclude the appropriate pacts
I basis of reciprocity, but we are conducting and will conduct our
Jdependent lineo
.. regard the conclusion of the Anglo-Polish and Anglo-Turkish
lS positive developrnents.
itvinov was furnishing explanations, but J. V. [Stalin] found
.msatisfactory (he made sorne ironical rernarks about Litvinov,
s a "specialist" on international affairs considered the Politburo
ciently inforrned on these issues!).
[ ... ]

29 MAY 1939
[ ... ]

mer has been received from two Macedonians iri Sofia, via the
)irectorate of the Red Arrny (Proskurov),224 containing a pro
to re-create a foreign center for Macedonian operations. Who
~y ("Apostle" and Arthur)-I sent for answers from Vlahov 225
romov. 226
[ ... ]

8

]UNE

1939

Dli [Togliatti] and Sergeev [Kolev].
¡sed Spanish conference work with Ercoli [Togliatti] and Díaz.
norera 227 raises the following issues:

ehief of intelligence adminisuation at the Red Army general staH.
Dimitar Vlahov (I 878-19 5 3), Macedonian revolutionary, born in Kukus
,in Aegean Macedonia; a founder of the ImernaJ Macedonian Revolution
¡anization (Unired), or IMRO (United), the pro-Communist wing of the
lnian nacional movemenr (I 9 2 5)' He was in the USSR from 19 35 to 1944,
cted ro the presidenc)' of the Amifascist Counci1 of People's Liberarion of
lvia (AVNOJ) in 1943, and was acrive in rhe Macedonian branch of KPJ
944 on. Depury in Yugoslavia's Federal Karional Assembly and írs vice
Ot; presidenr of the People's Fronr of Macedonia.
Vladimir Poptomov (pseudonyms: Gromov, Tomov, 1890-1952), Mace
revolutionary from Pirin Macedonia; a founder and polítical secretary of
[Unired) from 1925 ro 1933; councilman of AYNOJ (I943); member oErhe
POlitburo (I944); minisrer of foreign aHairs of Bulgaria (I949). Whereas
opted for Yugoslavia and Macedonian idemiry, Poptomov opted for Bul
id Bulgar idenrin·.
loan Comorera'(I894-1958), Catalan Socialisr, later Communisr; presi
the p:onationalist Socialisr Union of Catalonia (USC), the largest compo

4. TeJlerpaMa )1.0 MOCKBIlH:
"ITonO)KeHHeTO Ha LIeXOCJIOBaIliKaTa KIT ... *
H Ha caMH51 fOTBan.n... ** e IBB'bHpe.nml CJIO)KHO
H Te)KKO. He06xo.nHMO e C'bC C'bBeTH.na HM ce
OKa3Ba rroMOm rrpH BC.lu:a CT'bIIKa. 3aTOBa Tp.lI6Ba
6'bp3a, rrp.lIKa II MHoro ceKpeTHa Bp'b3Ka. KaHan'bT
Ha <PplI.npHX .nane'i He e )J;OCTaT'b'ieH. AKO rro
HRKaKBa rrplI'iIIHa Ha ArreJIT He ce y.na)J;e )J;a rrpHC
nlrIfe CKOpO, ToraBa TaM cneIlIHO Tpíf6Ba )J;a ce,
1I3rrpanI HaIli 'iOBeK."

5. TeJIerpaMa.a;o MOCKBIIH, 3a IloHoMapboB:'
"KaK ca pa60nne C'bC crrlIcaHlIeTo? BHe
Tpíf6Ba aKTHBHO .na rrOMaraTe Ha pe.naKr:(HífTa, pec
rreKTH:BHO Ha KyycHHeH. EH 611JIO MHoro rrOJIe3HO
.na ce rry6JIHKYBa B crrlIcaHHeTO 06IliHpHa CTaTHíf
3a 3Ha'ieHHeTO Ha 1I3Y'iaBaHeTO Ha IICTOplI){Ta Ha
BKIT(6) 1I306mo H oc06eHO 3a Me)K)J;YHap0)J;HOTO
pa50THH'ieCKO .nBIDKeHlIe, KaTO )J;06pe ce H3rrom
BaT rry6JIIIKYBaHIITe B "ITpaB)J;a" YBO.nHII CTaTIIII."

6.

TeJ1erpaMa .a;o MOCKBIlH, 3a KpllJIOBa:
"I-brrpaTeTe KHlIraTa."

7. 3eMIlI ce B'bpHa:

3a 30rpa<poc H rpbU[KIITe] pa60TII. ITo
MOIU 3a rp'bU[KHTe] )J;pyrapH. Mo6HJIH3aD;I1.lI Ha
rp'bD;[KaTa ] eMlIrpaD;H51.
3a KlrocnaBCKaTa pe30JIKlUHíf.
3a Bpb3KHTe C 6bnr[apCKaTa] rrapTII51.
B) IlIlCMO )l;0 TIoHOll-tapboa:
Aa rrpe)J;aBa rro TeJIeepoHa pe3KlMe Ha TeJIe
epOHHHTe C'b06rueHlIíf OT ITpara H ITapmK.
, Aa 11HepopMI1pa KaKBO CTaBa B CeKpeTapH
aTa [Ha MKKI1] H arrapaTa.
Aa CJIe.n1I Herrocpe.nCTBeHO H3.naTeJICKaTa
.ueHHOCT II pa60TaTa B H3.uaTeJICTBOTO.
Aa no Mara Ha pep:aKU¡U1Te Ha crrHcaHlIeTO.
Aa ce rrop:6epaT HaH-Ba)KHUTe p:oKYMeHTH
(cTaTHH, 3aífBJIeHHíf H T. H.) B'bB Bp'b3Ka C "MKlH
xeHCKOTO C'brJIaureHlIe", rr03HLílHITe H p:efrcTBH
ífTa Ha HalliHTe napTHH II rret.¡aT, Ha COUlIaJI[I1CTH
'ieCKHTe] rrapnm 11 rrpeca, Ha JIífB06YP)K[oa3HI1] H
.ueMOKpaT[H'lilCKII] .uef'ID;H H BeCTHUD;H 11 T. H.
XpOHHKa Ha C'b6HTII51Ta OT Ha'iaJIOTO Ha
'ieXOCJIOBaUIKaTa Tpare.nIl.R .uo rrOCJIep:HO Bpe
Me.

"Te6ep.na" OTrra)J;a KaTO M51CTO 3a Nachkur
- JIOUIO BpeMe, mmca Ha eJIeMeHTapmI y)J;06CTBa
II T. H.
ITepcrreKnIBaTa e "MyxanaTKa" B KpIIM!

7

OKTOMBpH

1938.

1. ITOJI;f'iII ce npaTKa N 23.
2. I-13npaTlIx naKeT N 5:

r)*

Aa H3rrpama D;eml){ "Kpacm,Ifí TACC" 103 •
.IJ,a H3rrpaTH KHHraTa "AHTIIKOM[HHTepH]".**
.IJ,a H3IIparua eppeH[CKH){] "I.:Humanité" I1
aHrJI[Hf'¡CKUíf] "Daily Worker".

8

fp'b[UKII5lT] .up[yrap] 30rpaepoc.na ce CWI
Ta 3a BpeMeHeH rrpe.ucTaBHTeJI Ha UK 3a Bp'b3Ka
Ha rrapTH){Ta C I1KKI1 H 3a pa60Ta cpep: rp'bUKaTa
eMHrpaUH51; )J;a MY ce oClIrypH H3p:pb)KKa H p:a ce
omycHaT.uo 1000 3[JIaTHH] p[y6JIH] rroMOIn: 3a
napTH51Ta.
fIHCMO OT aJI6aH[CKHíf] .upyrap 30HH'ieB
(crrpaBKa B HKB.IJ,).
.
<PHHaHCHp[aHe] Ha KOMHTeTa 3a 'T"
leJIMaH 10'-.
KaMrraHH){ B rr om a Ha C'b B[eTCKHíf] C'bKl3
rrpOnIB C'b3p:aBaIUH){ ce 6JIOK Ha repM[aHCKH51] 1I
HTaJ1[HaHCKH){] epaIliH3'bM C HMrrepHan[IICTH'ieC
KaTa] peaKUII){ B AHrJIlI51 H <PpaHUH51.
fOrOCJIaB[ CKaTa] pe30JIKlUH){ B 06ruH JIH
mm e IIpaBHJ1Ha.
6) llUCMO .!lO Mapelc

1938.

OKTOMBpn

- ABaHa.ueceTa, rrOCJIe.uHa Hap[3aHoBa] 6aH51.

a) ITlIcMo .no MOCKBIiH:
Aa ce 1I3rrpaTlI 'iOBeK rrpH EomaHoB B ITa
PH)K, 3a p:a rrpep:a.ne HOBllll 6'bJIr[apcKIl] UIU
cpbp.

IlucMo.no KpllnoBa:

1. IloJIyqu ce npaTKa N 24.
2. fIpI1CTI1rH3 CTeJla OT MocKBa B ,,,[(eCJiTI1JIe
TIle [OKTíf6p){]".

3. ITpHcTlIrHa CepreeB OT EceHTYKI1 B ,,)J.ecífTIIJIeTHe" .

I-

3arrOl.fHa rrO)J;rOTOBKa 3a "MyxanaTKa".
(BarOH'bT 3a BJIaKa e H3rrpaTeH OT MocKBa.)

- EKHrra)K'bT Ha "PO)J;IIHa" (fpH30)J;y60Ba, OCH
rreHKO, PaCKOBa) Ha n'bT 3a KOMCOMOJICK.
fIpHBeTCTBHe OT UK [Ha BKfI(6)] H COB
HapKOMa, OT CTaJIUH - MOJIOTOB.
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OKTOMBpH

1938.

- 3aB'bpUlBa KHCJIOBO.a;CKOTO

JIet.¡eHHe l

1. TeJIerpaMa OT MOCKBIIH:
"Ep"oJ1 u c'bo6IUaBa, t.¡e ilLHpOl\O ca 06Cb
P:I1JIH B ITOJIIIT6fOPO [Ha UK Ha l1KH] D;HpeKTHBH
Te Ha CeKpeTapHaTa [Ha l1KKI1] 3a I1cnaHH51 11 ca
3anOt.¡HaJIU M05HJHnaUI1.lI Ha napTB51Ta H )J;pynITe
CBJIH 3a T.lfXHOTO 113!JbJIHeHl1e. nCYK H KOMope

3a fypHH II rrOJIrOT[OBKaTa] Ha rrpe)J;
.r¡OIK[eHHeTO] no anáaH[CKHTe] pa60TH.

. * B Opl1nlHalla 3anpácK3HO KonoaOTO 'lHCnO ,,161 ".
H
B OpllrI1H3..'Ja 3a!ipan:3Ho Ko.:roaOTO 'lIICnO .. J 5 J ".

14ó

* B OpHnlHaJla norpewHo
*" CT3a3 nYMa 3a KHHrna

"a".
Ha T. AnaMxaiiT "llepae
HaTa apM11R, 'lepaeHaTa cseToaH3 peaOm-oUJlR H 'lepseHlI- .
RT

I1MnepH3nH3"bM". H3LlalleHa Ha HeMCKH e3l1K 8 fepMa

HflR npe3 ¡ 935 ronHHa.

M

la C'bmO ca rrpHemI 6e3 3aTpY):(HeHI'lJI KpHHIKaTa

ce

[):(HpeKTliBaTa; B pe3ynTaT OTHOrnemUiTa C rrCYK

TpaHcn[c

laCTH'iHO 3Ha'-lHTeJIHO ca ce rro):(06pHJIH. I1omnH'

B

reCKOTO rrOJIO)f\eHIfe B HCrraHIU! CM>ITa 3a Y):(OB

- ,[J:H
TlfropCI

:a C HOBan Me)K):(YHapo):(Ha 06CTaHOBKa H Bb3MO

10

:i--..

KeH HaTIfCK OT CTpaHa Ha aHrJIH}rCKOTO H cPpeHC

- tic
l.IT
2. TI

cJIa6a.

:aTO cJIa60, EpKOJIH CM>ITa 3a Heo6xo):(HMO ):(a ce

):(Ba .ue

'CKOpH rrOMOmTa OT "Bc~KaKbB BH):(".

KaKTO J
Mep>IB;

¡eHHOCT cbo6pa3HO T~X. WBYKpaTHO maCYBaHe

pOCli:

cpemy

'enéTBO.)** MenJIopa6oTHIfrJ:HTe B I1apHiK ca

meCTBO

KbcanH cnopa3YMeHIleTO 3a If3BbHpe.ueH Tpy):( H

xeH H

brrpeKH pemeHHeTO Ha orropTlOHIfCTHt.IeCKaTa 'faCT

rrpoJJ:oE

:a pbKOBO.n;CTBOTO rrpOBe)K):(aT Mo6liJIHnrJ:H5I Ha

JI o J!(eHl

:pOepCb103HI1Te MaCH. CTeHHTe Ha ITapU)K Ha mpBH

HHTe] .

'KTOMBpH ca 6HJlH nOKpHTH C rrpOTeCTHH rrJIaKanr

3. T

T "I1pH5ITeJIHTe Ha CCCP" cpell.\Y opHeHTal(H

,

Ta KbM pa3KOJI. ,Up. Tope3 ype)K):(a cpell.\a C :>Kyo.

IJ;HOHa.

KOHepepeHUllllTa Ha rrpe):(CTaBHTemne Ha

rrpOTH
pHJIbO

EpaYAbp

HtIeHO BpeMe."
TenerpaMII .uo MOCKBIIH:
a) "feH):(I1H cbo611.1aBa, '-le crrope):( ):(OCTOBe
~H H3TO'lHRK TpOUKHCTKli rpymr B qexOCJIOBa

iR ca )laJIH YKa3aHH>I Ha CBOHTe t.IJIeHOBe ):(a
IH3aT B KOMYHHCTWieCKHTe opraHH3arJ:HH H ):(a
!):($IT

B T>IX 6op6a 3a "HCTRHCKa, JIeHHHCKa, pe

IJIlOrJ:lioHHa JIHHIfR." T p5I6Ba .ua ce rrpe):(yrrpe)lu
TOBa rOTBaJI,U.
6) "Ha ):(eceTH 3aBbpIIIBa KypCbT Ha JIetIe
'eTO B KIfCJIOBO):(CK. ITo nperropbKa Ha JIeKapHTe

..

~;-.

....

/..

.t.;\T

}

.

V

'·.~i

. .~"

',,'"

"'~

lt

"

<(j.' .;r' ;,;,"'~'~~ ., ....,

TeJlerpaM3 OT CeK:peT3pll3Ta [Ha

I1KK!1J:

nYCKaHe Ha rrapnáMeHTa.

B

OTrOBOp EnYM 3a

5lBlfJI, '-le B TaKbB cJI)"{aíl Ha H360pHTe COllHaJIHC
HITe me

2.

_

r S'vC.
..

",UaJIaJJ:Ife IIIaHTa)KHpa CbC 3aUJIaXa 3a pa3

3aMliHaBa OT I1apR)K Ha ):(eBeTH li

[oJ!(e ,D;a rrpe6liBaBa rrpH Hac caMO MHoro orpa

. ,"

rrperoDV!"'.. _. __ ~

4.

arrpaBJIeHRe.

f'

.j'

:pOTliB pbKOBo.u~lTeJI5!·Ha <ppeH[CKOTO] rrpaBIf

a60TaTa CR ce opIfeHTHpa KbM roperrOCOtIeHOTO

,'r

3a6aBH

'Ka3aHmna, cbo6maBa, t.Ie Te pa3rpbmaT CBona

aIllHTe rrapnnr, Ha KO>ITO npHCbCTBa If EpKOJIR, B

t"'!-....._

;~.

--- _._

OueH>IBaH:KH BoeHHOTO nOJIO)KeHIfe

Tope3 *, rrOTB'b p)K)laSaHKH rrOJI)"{aBaHeTO Ha

j.

::..,.~.

OK1

:OTO rrpaBIfTeJICTBO. I10JIO)f\eHIfeTO C rrpO):(OBOJIC

1Horo

,

CbC Cep

¡eTBopliTemw, HO npe.n;BIDK.IJ:a TpynHOCTH BbB BpM

'BHeTO e Te)KKO, 3Ha'-lHTeJIHaTa rrOMom e ome

i;

.¡

-~

H3JI~3aT

B 6'irOK C KOMYHHcTIfTe, KoeTO

03Ha'faBa )KeCTOK YJJ:ap BbpXY paJJ:HKaJIRTe. Ha
ytlaBaHKIf TOBa, JJ:aJJ:OXMe YKa3aH!I~, t.Ie aKO COLlJ'I
anHCTHTe ca rOTOBH JJ:a ce 60pHT rrpOTRB .D:anaJJ:H
e, ToraBa KOMrrapTH5ITa Tp>I6Ba Lla CMeK'iH CBO>ITa
KpHTHKa K'LM T51:X, KaTO C'LCpeJJ:OTO'iH OrbH>I Bbp
xy rrpOTHBHHrJ:HTe Ha HapO):(HH>I <PpOHT BbB

Ir

HHTepHar.UiOHaJI, oco6eHO BbPXY nei16bpRCTHTe."

5.

TenerpaMa .uo MaHYlIJlCKU, KyycuHeH,

MOCKBIlH:
"MHoro Cb)KaJI>IBaM, 'fe H5IMa ):(a Mora .D:a ce

H3JIeh)'BaHeTO me e B KpHM. 3aHarrpe):(, 3arrOt.I

BHM C SpaY.D:bp. MoníI JJ:a MY rrpeJJ:a.neTe JJ:Pyrap

fIKH OT ):(Hec, H3rrpamaihe rrpaTKHTe B "Myxa

CKH T103):(paB.

TKa". B

KHCJIOBO):(CK TeJIerpaMH H3rrpall.laHTe

e.uHHa¡:¡eceTH OKTOMBpH."
B) "MOAA ):(a OÓbpHeTe BHHMaHHe BCI1'-lKH
UH TenerpaMH )la 6bLlaT IIIH<ppOBaHR rrO-BHH

I1pH 06Cb)f\):(aHeTO Ha BbrrpOCHTe C Spa
Y):([bp] Tp>I6Ba cepH03HO ):(a ce OTlfeTaT CJIY'iHJ1H
Te ce Cbll.leCTBeHlI rrpOMeHH B Me)K.nYHap[O):(HO
TO] rrOJIO)KeHHe CJIe):( pa36ollHH'ieCKliíI crOBOp B

TeJIHO, TbH KaTO Bet¡e H>IKOJIKO rrbTH ce ):(orryc

MlOHxeH H B pe3)'JITaT Ha Cb3):(aBamHíI ce aHTH,[le

, HeRCHOTH a rpeWKH."

MOKpaTII'-leH, KOHTpapeBOJIKlrJ:110HeH 6JIOK Me)Kn:y

- ROJIapOB rrpHcTHrHa OT "Te6epLla". Bpbma

repMaHCKH5I H HTaJll1aHCKI1>I ¡paUIH3bM H l1:MnepH
3.JllICTI1'-leCKaTa peaKUIU! B

AHfJlIUI H <PpaHUH>I.

BoE Bpb3Ka C Te3H npOMeHI1 [H] TeXHHTe rrocne
;, B OpfirJlHana 3a;¡paCKaHo KO;¡OaOTO ~Ilcno'" 119".

;,. B

opllfllHana cpelJ.()I T0311 TeKC¡ (a noneTo) e
iCJHO: •. nOJ1y~eHo, nonpaBeHO'''.

,IlHUH I1pH rrpe.uCTO>Ill.\IfTe C'LÓliTH5I B EBpona H B
MeJK.1YHapo,::¡eH Mama6 orpOMHapOJl5I rrana Bbp

xy C'be.u[HHeHHTe] waTH J1 Bbpxy T:1XHOTO paÓOT
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8 arrpuJI 1939.

. '\, ,;,

.r'.
,I

-

C:......._

p5iT] Ha 13[fO,UIKeTHaTa] K[OMHCHR] CYKapeB.

j .... 

j

1

l., l .

! t t. f

¡...,~,~,

r

CJt.·-Z.

113npaTeHa e TeJIerpaMa .no ITene (,[lHac),

VIY

l1cnaHH5i H C rrOKaHa ,.Qa rrpHCTlirHaT TYK ,[l0.'10
pec, EpHaHnec, KOMopepa li EpKOJIH.

ce

IBaT
)Tli
IKHa

L

-

,UOJIopec H ,r:¡:p. C B'Onpoc 3a cnY'!RnOTO ce B

liTe
i

i

Ll(MTnpHH]

o:e
¡Te.

,

6fO.'J,IKeTa:

M[aHYRJICKH], f[eopnr] ,[l[UMHTpOB] - ceKp[eTa

~xa

.;;;. t·· ;'"'
,

Pa3rJI[eIK,r:¡:axMe]

e3

leM
peK
'¡;:Ha

'

9 arrpuJI 1939.
- BI{))l.ll'eTbT.
- 3ace,r:¡:aHue no YHrapCKH5i B'Onpoc.
PeWH ce .na ce rrpepa60TH pe30JIfOur1RTa Ha
KOMHCH5iTa. '

10 arrpuJI 1939.
- BI{))l.ll'eT'bT.
- 13ece,.Qa C JIeBJIHeH.
(113BeCTeH Harrpe,.Q'OK B [HopBe)KKaTa] rrap
TUR!)

urxa,
enHO
[Ta e
LBR,

- IIapTRHHo c'06paHHe [B Kl1] 3a

- bfO,.QJKeT'OT.

lCRTe

- TpaXTeHOepr - B'OnpOCH Ha aMep[HKaHCKa-

Ya]
npaBIl:lIHa n0311lJ,I1X

lIV

v ... ~_______

KaTa] XYHTa. Haa-rOmiMaTa cna60CT 6ewe, -qe
MHaxa H ,.Qp[yrHTe] u no-paHO 65ixa CKpHTH 3aro
BOpHIl:I1,H H ,.QeHCTBaxa KaTO TaKHBa.
Te ce ),Kpenllxa B Manplln, KoraTO 60eBe
Te ce BO,.Qexa B KaTaJloHH5i.

I

Ma,.Qpll:,.Q CTaHa )l.pyr!
}{OMYHUCTIITe nponYCHaxa TOBa.
l1cnaHcKHTe KOMYHUCTIl: ,.Q06pe nOKa3axa

KOHr

11 arrpHJI 1939.

a

3amO
B3eMe
) [H,.QC-

XVIII

peco ,[loKJla,.Q Ha MaH[YHnCKH].

napTH51 R JIaT[RHCKa] AMepHKa.
IIOpb'leHlle - ,.Qa ce opraHH3Hpa rrpexB'Op

JI51HeTO Ha IIcn[ aHCKH] .n06pOBOnl.\r1 B C'be.n(HHe
HHTe] ~anr H JIaT[HHCKa] AMepHlca.

12 arrpuJI 1939.
- OTH.lI.OXMe Ha Pa)l.HonYHKTa. (Cne,r:¡ I1yw
KHHO - H5iKOJIKO KHJIOMeTpa!).
HaropHoe (rrO'!HBeH ,r:¡OM Ha CJIY)K6aTa 3a
Bp'b3Ka).
OT ,nOMa Ha rrpaBHTenCTBOTO ,r:¡o HaropHoe
C aBToM06un

1

'1ac JI

10

MIIH.

13 arrpHJI 1939.

KaK Tp5i6Ba,.Qa ce BO~li 60p6a cpe~y Bpara H
HaTpynaxa orpOMeH orrliT.
Te He MOIKaxa ,.Qa nOKaIKaT KaK Tp5i6Ba ,.Qa
ce ,.QaBa Bnacrra, ,.Qa ce OTCT'OnBa.

6epr, C EpOJI.lI.Il (<I>peHcKa KIT).
(Ha Epo}mIl: cneUHanHO 65ixa ,r:¡a.neHH YKa

Tp5i6Ba,.[la ce CBIUca * C'OBemaHRe Ha Hcn[aH
CKHTe] KOMYHHCTH 1i .na ce H35iCH5iT BCHt¡KH Te3H

pa3rneJK,Ila OT.lI.emlO OT BKI1(6), ,nRMHTpOB KaTO

B'OrrpOCH, 3a ,.Qa ce H3BJIe'!e ypOK H 3a npyrH're
napnm.
Tp5i6Ba .na ce Ba.nRT nOYKH H OT OTplll.\aTeJIHIUI Onl!T.
TIo nOBon 06RCHeHIleTO B rrl1CMOTO Ha Ep

I

Koml, t¡e He ca Mormf

~a

CBanRT XYHTaTa nopa.ruI

TOBa, '-le He e MO:iKeJIO .na ce OTKpue cjJPOHT, CTaJI[HH] pa3Ka3a CJIY'-laR ape3

1918

r. B CTaJlHHrpan

(LLapl1I..\[RH]), KoraTO HaWliTe 6HJIII 06Kp'b)KeHH
OT BCH'!KH cTpaHH, a B rpa.'J,a KOHTpapeB[OfrfOl.\H
oHepliTe]

B,.QT1rHanl1

B'OCTaHHe.

CTaJI[HH]

Il:

BOp[OWRJIOB] B3eJIU no 70 .nYUlIl OT BceKn nOJIK JI
nOTywHmr B'OCTaHl1eTO.

- IIocne,r:¡Ha 6ece,.Qa C JIeBJ1lreH,'c TpaXTeH

3aHH5i ,.Qa ce nOnpaBI1 rpewKaTa "BOJK,.Q" Ha KM.)
-H TpllMaTa JaMHHaxa!

I -

IOJIIlYC OCTaBa Ha pa60Ta B"PYH,Uruay", HO
rro,r:¡ Ha6JIfO,r:¡eHReHa rrpe,r:¡cT[ aBI1TenR] Ha l1KKl1

KneMaH.
- YJI6PllXT - KaTO 'te JII1 OT HKBA e B'b3JIOIKe
HO ,r:¡a ce ,r:¡aBa HHepopMaI..\H5i 3a Hero (3Ha'!H "C'OM
HHTeJIeH" eJIeMeHT).
- l\1apaT (Bp'03KHTe C TypCKaTa rrapTllR).

14 arrpIlJl 1939.
- fOTB3.'l1l., CaHTo, IlhlepaJ1., lOJIll}'C.
B'03nO)l(11 HM ce .ua H3Y'iaT B'Onpoca 3a oc
B060)K;:¡aBaHeTO Ha Pa ~o W Il H na BHecaT KOHK
peTHH npe.IV10)KeHHR.,

170

Kl1 ,r:¡a ce

9

15 aBrYCT 1939.
- IIpo,rrbJI:¡¡.;eHlle Ha 3ace.rr8HlleTO no KaT[a
JIOHCKaTa] 05[e,UrlHeHa] COl.1,[HaJII1CTH4:eCKa] rrap
TH>1:.
.neJI bapRO - Cepa I1aMec gaBaT 06>1:CHeHH>1:
(B nOMa Ha rrpaB[HTeJlCTBoTO)).

H

1

16 aBrYCT 1939.
- I1pogbJl)l(eHHe.
Auac, AOJIopec, EpH3H,rrec.

01

17 aBrycT 1939.

Ha

1]

- I1pOn'bJIlKeHHe (B nOMa Ha rrpaB[RTenCTBO-

.
I
TOJ).

Ha

neJI bapHo, KOMopepa, fepbO.
- IIpnCTllrHa MapTIl!

12

18 aBrYCT 1939.
- neH Ha aBl1al.1,H>1:Ta.
TYWIlHO!

13 aBrycT 1939.
- Pa60nlX BKbLl.\H (Mew'fep[rmo)).

14 aBryCT 1939.
- 3acenaHHe no f;:aTaJIOHCI;:IlH Rbnpoc H Ka
TaJIOHCf;:aTa o6en[HHeHa] cÓU;[HanHCTHqeCKa] na
pTHH (B nOMa Ha npaBHT[eJICTBOTO]).
TIpHcbCT[Baxa]: MaH[YHJICKH], nHK, [01'
B[ann], <fIJIOp[HH), KOJIap[OB], PaUMOH, )J.Hac, no
JIopec, EpHaHnec, KOMopepa,
bapHO, Cepa
ITaMec, CTenaHOB, [epbO.

.nOKJIan Ha KOMopepa.
(I1ponbJI)l(eHHe -15 aBrycT 1939.)
- TIOJIyqeHO e nOCTaHOBJIeHHe Ha Opr6Klpo Ha
~K [Ha BKIT(6)] OT 11 aBrycT 1939 3a HcnaHCKa
Ta WKOJIa:
,,1 . .na ce npHeMe npenJIO)l(eHHeTO Ha CeK
peTapHilTa Ha HKKH 3a OpraHJüHpaHe Ha cneU;H
aJIHa lliKOJIa3a npHCTl1rHaJIHTe B CCCP 'lJIeHOBe
Ha HcnaHCKaTa KOMYHHCT[H'feCKa) napTH5L
2. OnpeneJI51, qe WKOJIara ce HaMHpa B He
nocpenCTBeHo nOn'fHHeHHe Ha JtbnbJIROMa Ha Ko
MHHTepHa H CJIywaTeJIHTe B IIlKOJIaTa nepCOHaJI
HO ce orrpenemlT C peweHHe Ha CeKperapHaTa Ha
HKKH.
3. ITponbJI)l(HTeJIHOCTTa Ha 06ytleHHeTO B
WKOJIaTa na 6bne e,UHa -rOnHHa H nOJIOBHHa, a
6pOíl:T Ha CJIywaTeJlHTe - 120 'uYIlIH.
4. )J.a ce YTBbpnH npenCTaBeHH>1:T OT CeKpe
rapHara Ha HKKH )"{e6eH nJIaH Ha lliKOJIaTa.
(BHIK npllJI[OlKeHHe] 1.)

.neJI

5. .na ce 3a,rrbJI)l(H B~CITC na rrpenaJJ:e Ha
I1KKH rrOMeIlleHHeTO Ha rrOqaBHH.>i ,'¡OM N 15 B
XHMKH 33 HaCTaHíl:BaHe Ha IIlKOJIaTa.
6. .na ce )'TBbpnH npe,rrcTaBe HHP.T 6fo.!IIKeT
3a pa3x.0'¡HTe !lO H3,!J,p'b)l(Ka Ha lliKOJ1aTa B pa3Mep
Ha 2 259 435 py6JIlf. (BIDK npHJ1[olKeHlle] N 2.)
7. .na ce )'TBbP!IH 3a 3aBeiK,!lau¡ lliKOJIaTa
,!lp. K03J10B, B. M."
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19 aBrycT 1939.

.

HH<!JopMau;rur OT MapTlI.
.:.... KyycIHleH ce BbpHa OT oTnycK!

20 aBrycT 1939.

- 3ace,rraHue Ha Ce1'peTapnaT8 [Ha HKKH]
(B KOMI1H[TepHa)).
ITpO,U'h.JDKeHHe Ha 06C'b)l(.rraHeTO Ha Bbrrpo
CHTe Ha 06[enHHeHaTa] COl.1,[HaJIHCTH4:eCKa) nap
THíl: Ha KaTaJIOHH>1:. bellIe C'b3,Ua,!leHa ROMliCHíl: 3a
penaKTl1paHe Ha nOKYMeHTHTe.

21 aBrycT 1939.
- Pa3JlOrOB HH<!J0pMHpa 3a TelKKHTe CII rrpe
IKHBll:BaHH>1: B [TeaTbp) "TaraHKa".

22 aBrYCT 1939.
- 3ace,rraHue Ha Ce1'peTapn3Ta [Ha MKKI{].
nHpeKTHBa .no napnmTe rrQ.·nOBoi\ nperOBO
pHTe Me)l(ny fepMaHli>1: H CCCP.

23 aBrycT 1939.
- PllGeHTpoIl e npH,UpY)l(aBallIl1 ro mlu;a npHC
THrHa B MocKBa 3a nperOBopH 3a naKT 3a HeHana
neHHe.
- bece.na C Be3eMaKep 3a rrOnOlKeH¡¡eTO B
XOJ1aH.n[ cRara]. KOMnapTH>1:.

I-

24 aBrycT 1939.

I1y6nI1KYBaH e nOrOBOp'bT 3a HeHanalleHHe
MelKll:Y CCCP H fepMaHHíl:.
(CHHMKa B "ITp[ aB,'¡a]" Il "IbaecHe,q" - Ma
JIOT[ORj, CTaJIIIH - PIl6eHTpoIl, rayc~)

25 aBrycT 1939.
- 3acellaHI1e Ha CeKpeT[apllara Ha HKKH] no
Bbnpoca 3a lIaKTa 3a HeHarra;:¡eHHe.
bewe 1f3rOTBeHa H 1l3npaTeHa ,[(llpeKTHBa

I

no rrapTHIíTe.

26

aBrYCT 1939.

- 3ace.naHlle Ha IIpe31I1UIY~la [Ha I1KKI1] 3a
llHTepHaU[llOHaJ1HHTe] 6pHra;:¡:l1.

r
f

t

1 HHyapn 1940.
- I10KaHHxMe rrpH: Hac p,el..\?Ta OT p,eTCKH:~ LlOM
",QOM MaJIhlX LleTefi" 3aeLlHO C TeXHHTe Bb3rrliTa
TeJIKH.

2 HHyapn 1940.
- Pa3rJIep,aX H IIOflpaBHX repMaHCKaTa H YHf
rapCKaTa pe30JIl{)I..\Wl.
- EeceAa cne 3aMHHaBalllJiTe apJKeHTHHCKH: LlPY-.
rapH - POApHrec, MaHopra, MHpaHJJ:a.

3 HHyapn 1940.
- Eece;:¡;a c BpeTJlIfHr (lliBeLlcKata KIT) - HH
epopMal..\Uíl 3a rrOJIOJKeHHeTO B CTpaHaTa- H LleH
HocTta Ha rraptHHa.

4 fIHyapn 1940.

·,L

.

(KOH'laJI[ OBCKIi], <I>poHIlleHH, MaHopoB, By
CaJIOB.)
,Q-p COKOJIOB B3e KpbB (250 rp.)
- DOJIeH.
- (COpKHH rrpH MeH.)
- TIpnCTHrHa Kypnep OT XOJIaHAHJl.

16 51Hyapn 1940.
- DOJIeH.

17 RHyapH 1940.
,QOIUIa.n Ha ,QJKOY EHJIaií 3a KHT[afICKaTa]
KOMIl apTH5I.

18 RHyapH 1940.
- EeHO H XepTa y Hac.
(MHTíl ce pa360JIíl.)

- 3aceAaHH:e Ha CeKpeTa:pHan tHa I1KlG:I].
,QOKJIaA Ha BpeTJIHHr 3a IllBeqHJl:.
I1HepOpMaI..\HJl: Ha KOneqKH3a IIrEleI..\H~.
IIJ:aTbT Ha anapan [Ha l1KKH]. KOHcrrHpa
q[l1~n] B anapan.

19 RHyapn: 1940.

6 5lHyaplI 1940.

20 RHyapH 1940.

- Tope3 c JKeHa CH n .neTeTO y Hac.
CbIllO BbJIKO, fleHa H .neqan.

7 HHyapH 1940.
- lbllpaTHx rrHC¡";W Ha .np. CnJIIm 33 TaKTH
-q[eCKaTa] rr03HqHíl Ha fepM[aHCKan] KOMrrapTHíl.

8 HHyaplI 1940.
- Pa3rJIe.naXMe rrpoeKTa 3a YKa3aHHJl: 3a IlIBe.n
[cKaTa] KOMnapTHíl.
i.

- OOJIeH.

- 3ace.naHHe Ha I1pe3HAHYMa [Ha I1KKI1].

- 5IKoBlleB (reH[epaneH] KOHcyn [Ha CCCP] B
I1para).
I1HepOpMaI..\HJl: 3a trexocnOBaKHíl.
BbllpOCbT 3a OCBo60JK,r¡aBaHeTO Ha ApTYp.

5 HHyapll 1940.

14 51 Hyapll 1940.

15 51 Hyapn 1940.

- I1HepopMal..\IU¡ Ha To60co.

. j':

I

Ha mlCMOTO JJ:O .np. CnJIHH 3a TaKT[ H'leCKI-ITe]
nocTilHOBKH Ha fepM[aHCKaTa] KOMllapTH~.

_-

3ace.naHHe Ha I1pe3H.nUYMa [Ha HKKI1].
TIpo.nbJIJKeHHe Ha .nOKJIa.na Ha ,Q)I(OY EHJIaH.
.uOKna,u 3a JKeHCKOTO .nBHJKeHHe B KHTaH.
11360p Ha KOMRCH:51.

-Sece.na C PYM[bHCKIDl] .npyr[ap] BJIa.n, 3aMH
HaBaw. 3a PYMbHHJl.
- TIRcapeHKo - Bbnpocn Ha ,JI:eJIOBO)J;CTBO".
- COpKHH - BbnpOCH Ha C[nYJK6aTa] 3a B[pb3
Ka].

21 RHyapn 1940.
- 3aceAaHne Ha KHTaiícKaTa KOMHC[H:51].
I1HepOPMaUfl51 Ha Bapra.
H3Ka3BaHe Ha OKaHO.

9 HHyapn 1940.
- bece.na C )J:eJl Eapno, CepaI1aMec H XHop
JIa, 3aMHHaBaw;n npe3 5friOHH5I 3a AMepHKa.
- 113npaTHx IInCMO Ha .np. AH.npeeB no nOBO.n
Ha BaJI)'THníi6l{),i:vKeT - He06xo.nHM e aBaHC 3a
1940 - 400 000 3JI[aTHn] p[y6JIH].

10 HHyapn 1940.
- bece.na C BpeTJIHHr.

11 HHyapn 1940.

1

J

.1\ nI\
t;';i•..
t~.

I

[

1

- bece.na C fepho H YHr[apcKHTe] p,pyrapH 3a
YHrapH:51 H PaKOillH.

'l.

12 HHyapn 1940.

:a

[

- ,Q)I(oy EHJIaii H qJKbH JIu C JKeHUTe CH y Hae.
(BbriKo, JIeHa n .neuaTa.)

·0

13 HHyapn 1940.

B

- beceAa C KOIlJIeHHr H fOTBaJW: (3a pa60TaTa
Ha KOllJIeHHr)_

1

I -

:a

IbllpaníX ITHCMO Ha JJ:p. ManoTos - KOIlHe

188
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ANNEX6:

NOMENAMENT DEMIQUEL SERRA 1
PÁMIES COM A CONSELLER DE
PROVEIMENTS l18

i18
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ANNEX8:

ARTICLES DE F. LUCIENTES 120

1:0 La Vanguardia, la i 12 de febrer del 1946. E>..lJlica unes declaracions de Raíae111iralles Bravo sobre
11ique1 Serra i Pamies.

84

,:

,.

,.

:~

::-.";'.t:.=:..

<;)c_

..i{.

r:¡¿ .•

~€o. ;~t: --t.z:.

ro

:;¡rj::;:.

'[t

:t'("jlJ~' tI~· C' .,,~: !' ~':'"_"!··'I!J· ~.::::-:7"':;::=

• ~: l.~H:: :'¡~..:rl:

~.

r

•

;
•••,.'''"..- .,•.......i

~O:;';'f" 'o:..l;.r:E ~iE!' .....PAP.I':..'~'t\~ D'r' ¡;:r.~!-~~r...}-¡~ 
~~:'S':'j:::::r

-:.:.=::. t::.::-~=;zi...r{

~:":;.~f;:C"·::!~

D~ ~;:!''';;':¿;:

.

:=::.. 1::

i~::'-::J

;¡ (;~':;S::..~.:..."'!

.

.

;3.~~j:,3~E::::~.::~::'~ ¡:¡:f~~~2::.~.I:C'", F:?:':'!;:~~;': ~:; ~~

..

~-.....---=-.J. ~.~ ......,.-::"~.."..._ ,,-+ . _ __.
===~---~=-':~}-..l...

:_~~=~
::._._,.:~.\:~~

-

!-.L::;}

..

f.!:;"il_~:-: (:_S:.~~~:..::::-_)

= -; . ~~..::::.:... :-:~~-~.;.:...,.---.-~ ..... _ .....

;_..

. _.::

::~;~=_=::..:~
: --: ':-:-_"':.-.:

-_::;-:'::~.".

,..

-~ y:.~: :.~<~

.

:--. ~' ..

.. ::: .;. ~ _. r

~

:. ::-:

-:_.,....:.:;~=..
;;:ll.,
.~.

¡

, \ . ",

,

:_--:----------.

.. ,,~.

'::

'..'~

~

,

ANNEX9:

CARTA DE MIQUEL SERRA 1 PAMIES A
RUIZ PONSETÍ 121

12i Es tracta d'una carta que Miquel Serra i Pimies va escriure a el seu company Ruiz Ponseti des de
Moscou el 02/08/1939. El document original es troba al Fons Personal de Estanislau Ruiz i Ponseti.
Pavelló de la República.
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ANNEX 10:

ARXIUS.MA<;ÓNICS DE MIQUEL SERRA 1
PAMIES 122

12: Es tracta d'una copia d'arxius que les tropes franquistes van incautar a les logies ma¡;:oniques i que es
troben a l'arxiu de la Guerra Civil a Salamanca. En aquests documents es pot comprovar que el 1953
encara s'investigava a Miquel Serra i Pimies des deIs serveis secrets franquistes.

89

r'~
,"

.

..

i

J" :"

¡',' .

.i'

.

/

-

\~.

J'

,;('"
\

1~,
.....

'E~---.

__

/

.~,

,"1·'0·

('V ./
1-'./

¿l'

PI ;J
S~BhA

1ogi& ------ JJam08.
51mb ----- 2riQTcit.
G·rc:¡do -----

,p~:,

lQa

¿S' ":;.~'~~:

2oúla<..;i ÓO ---- .¡)b.l'i:.:61ooa.
:-"'

~\;.:

":'

'\,

.::,

.

',rO,

\~.

la
Li 32 I di r1 5 i do 'OOy'
.,

Ver escrito d8

Logia Cosmos &

l~

Logia

DeillouI~cib,y ~Ud

su dTchiva en el

----------

8L

1,:

·r· j ':·-

...~.:.: .

.;. . : :. .: :.é· .:;~. /.~ ...;:*~: :.(~:. .~i. . ~~!.>, .:~

'.

'1} lR;E CG'fON,GiENE:RAlmE

'. . . ... .~-.~:..;,;~~.~;.:;~~.~~;.~;.'~ :'~"~'~:¿'?'

~'.

", :'{,;' .

1;

::"'

~;. ::''';:i~'' :~'!' x:~:.

'. '.

.

S;EGlnRl DA(f

::;.;:,.:\:~~:" ~::",;¡::.'
••.

.

,

,

N.o.•.•;.•

..

-:~ ~

..- .•. ••;_•.•••

.

: .... ".:

:

······1

'.~

'-

~ :.~

',,,i-;... .. .._L...
.. ,(

(del expedient~)

COMiSARIA GENERAL

~'

;.

. .;¡

~.

DE

INFORMA CION

'.", :" ··r,

. S ~'::~.~

'''',:'

__.

Loii~"
. [n i

_.:

_:.:~

¿i 8 dQ .. (ln

~
Si t~a ~i6.[\ e [1
,

. _r~Tig (ve 1

.

00'

••••••••••••••

:ºS ~ ,',; :)3' ;--j.e.

.,..",

J8

"

.~!

(nombre)'

.na cúf el" "i:::'7:'d éeri);f.~;:·.;I)9:b2~:.~·:

••

.
j

(apellidos)

."

," ¡

'j',',:,"

:::'.~.~.~..~
.

-'~. :. ~;' f. ":;":L}:~/~¡'~~

M JI SO NI tQ

ARCHIVO
.

~.

.:...":'-

~., de~~_::".2:L ~st ad o-._

~.-.-.~~.- -.-.~:
••

• • • • • • • • • • _ • • • _.::.__ • . : .• • _ - . - • • • • _ . _ . _ . - • • • • -

:~·.3..r.r;L~t.;¿D.5

:~.l~,_.:.: ~

,

de jLIli() de

r

T9 3 6

, : ~

,

,

+

~

,

:..

- - • •- : : .

.1

.

..:.s-G-l~t:e-r.'o···;~~·,i; ::".,~ ,'r'i~p~';1

:~

. _• • • : • • • • •

:·

~

••••••

_~_1--._

:

_.._~~~ __~...; -.,;

L..: :'.. ....;.j

L::

:.." : ,:.............]
: ,

-

_:

~ ~r,;,.

..,:-..:-_..

.

'.

'", . . ..:,..

:.-:.-. !1
1I

lH~.· sido Sáncibti8do?-.,;::..:.:.~.:.-.;.- ;_.:...:..

:: :

,..:.::

ji
'Ii

;

+..:..~_~,:. .' Íi

c•••••••••••••:.;

~:~::p~:':~;~g,::i~:: 1.-~::::::::-~=::::::=-:=:=:'::::::=_:_::::2=j:: .5)
~:A'- ~l''¡'''-':'1

.¡......,
cq.nsv2
... eJ..L _:C".

.¡..',.., '_.U.
D 8VJ:::'

-11"!

.

"

n-,l'
''JG
J.:'
.. "·,,,t-=_.w . -r, . '8

1
J ••

-,

R:-.L''':T'OCr''ir"'l''''
~
,

(J-P""

•.

,';"

'1"lel",
'".·-r;rT·'"
\..
o',

11"'-1.1.... ';)

•

rl.~l:,....id~'.1f
;).

"., .. -,,;;'.

/; f

•

. ' .

-

-

.'

•

•

j

_

":
$...Jf
..>/",

\\,
)\!\

.......,

........

~

::'l

',':

-.~
•..
.•
•..
••

••'"
~

•
~

••
.

..
•
•.-

••

••

•..
••
.

..
..
.

.
•••
••

••

••
•••

•

: .~, / ..:
. ,;,,-

. . ,-,
. , ~;.. ,..'

"'1'

"'/,

"

;.
:

~

. '.'

. . . .,;
~:

.

~

..

.

..... ":,.

'.. ,¡~ ,

r~~"r~EnJ:rJ~~1

CJ ,

MINISTERIO DE ,LA aqBEIl.NAClqN 1", r\ \ L'" V\::;.~,
~\
~ W
I ~1~..J'.):

, 1
,
01 R E e e ION G li!"'rI'§'~.I~-;l,Ti0 DE S lA L ~

...

~

DE

[¡

División de

--

Brigada

11

¡-" urn

~~

'"=F

,,~

g....~

T-:l

,-:"1

~
~

~

;;.¡ i
~

._.2.-,._,t .-.~L
. _- .---- .,
Investigacrrrn-Saé'ru'F~~""""'--~~~.~

SEGURI~~'X'~:~-¡

¡ if.
f:;'i

Ilmo.~ ~~~:r.:-~.: """:".:'~:;
'~" !

,!

n

~,

1:'

~~J~::;.";,, ',,~.:'~';¡/ j~j
tt~'~~l''': 16 E'ÑE i9S4 r1

Central

J~gª.~. !J~F ..•.....Y §P:'c º•
¡,~":'~~:::~~_.. ' '''''::~?'
RUE!go a V. l. se digne dar i~s órde
nes oportunaS a fin de que sea remitida
a este Centro directivo, COPIA de cuan
Exu. 31.655. tos antecedentes masónicos existan en
=~========== los archivos de esa Delegación de su dig
no cargo, referentes a MIGUEL SERP~ PA
~
~l1tQ. antº.
MIES, nacido el 17 de enero de 1902 en
~n.as6nicos
Reus, soltero, empleado, domiciliado en
-fie MIGUEL
Barcelona, Zurbano e. y, en caBO negati
.'~PPT-l
S'..J..._... t p 1J 1'{[-P~ o
vo, documento ~ue as1 lo haga constar~
Dios Euarde a V. l. muchos ajos.
Madrid, '19 de c1ici6T.'lbre de 1953.
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ANNEX 11:

DECLARACIONS DE MIQUEL SERRA 1
PAMIES AL PARTIT COMUNISTA FRANCES
SOBRE LES DETENCIONS QUE HAVIA
SOFERT I SOBRE ELS DINERS DEL PSUC A
FRAN<;A 123

123 En diverses ocasions Miquel Serra i P3.m.ies va ser detingut per la policia francesa que també en
algunes ocasions va regirar el seu domicili a Fran((a durant el seu exili a aquest país.
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Il dlt entre autres·:

Il '7 a quelque temps, A peu pr~s un

n

Bn,

11 '7 eut

des rumeur~, parml le personriel qul trava111altAls: Consel11erle d'Ecónomle,
réglepar Comorera, que celui-él ava.lt piaca unegrosse quantité d1argent A·
1 1 étranger au nom de sonaecréta1re p artlculler, Vlllarubla.·

CllS

rumeurs

¡::nrvlnront .jusqu'au· se1.ll. du .Partl loquel, dlaprAs Serr·a ramles, l:Jó.: demanda
den ex"llcatlcns· aConi6r~rB..
: ......
". :..
.

.'

'

.

.

Celul:'.:l d~clllI'aqu'.11 s'aglssal....t d 1 environ.
.

.

. '

¡.,;- 015 cants m1lle· francset huit cants L1VFes xterling

i ."

__..-

: '. --"

,... . .. ..•....

.':'c. _.'."". _

_:... -'-

'

qu~las

anarchistes"

o·

, alors qu 11s éta1ent 4m3 cet~e Conse111er1e, avli.1ent plac~sal'étranger
l

sane en passerles écfl t~es

sur~es l1vres et quelu1"(CoÍ!lorera)

,e:rin de

récupérer cette sornme,avB.it.envoyé son' secréta1re ! Parls· qul s'était merveÚ-,·
le-ts e¡;¡erit ac qu1 tt é decette démarch(t ét qu' 11 ne manque:1t plus q~é··de·fe.1re
.

.

rentrEir cette quantité danil la ca1sso de lB. Conse111er1e,cequiaerait fait
dáris quelques jours. ·En etret, peu de temps "aprfls, Comoreradéci~a que tout·
.¡;" •

étalt arrarÍgé.
Les mols s' éco"ul¡)rent et personne nes 'occupa plus de cette affaire •
I

I
i .....

.....1s; dans 1 'ém1gi'.at10n, et· A ·1'occas1ori de a 'étre réun1es quelques .femmes
de. d1.r1ger.ts .dU h

dans un h'dtel de Perplgnan, elles commentÚent les rumetirs

qu1 courra.1entsur un éventuel chang€ m ent· dans la. dir·ecÚ.oD du.'P:. qua.nd la
feme de Serra Pam1es s

'~·~clama:

"-Et bieri,

slciDdé~lá.ce in~n miirl~

Ji, ne

sa1spas ~e que nous all~ns t:1angerJ~, et ·.la fenune de Vl11arub1a réporidlt:
".,. Oh, mol cela na me tracass~ pas.Ll:on J1arl possede beaucoup de fioancs dana
.

.

une banque fran<;aise". Naturellement,. cela provoca

~e.v~r1table di:! c~sion

parm1 les femes. parveniUlt Jusqu.'! ladlrect10n du p~' qu1 d6·clda appeler
V111a:rubl,a á.f1n qu l 1l s'explique.Il serefusa

t ~.:,¡

O"

.';.,

présentef, et 11 .se ca;;;"

.cha'msme,•. On leretDouva un Jour A Par1:r- dU, deux /camarades l·'attenchient

ti

"

la. porte d'une Banque, car!la avalent su qu l l1 d-evait ·-r-oa.ller. Ils parait
.. ; ....,.. ,
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qu'11s le menacérent et parvlnrent.a le conduire en ~ présence de Comorera
i¡ remit cent trente mille r.r~ncB, se re!.,:s8.l].~.. :P~.~,_,~:~_s~_~~ents,
¡lauqUel
'rec:ettre '~~~~~~,t~~~- .'
~ais

a

l' affaire ne· rinit pas ic·1. Deux Jours aprh ~ le ma tin trés de bonne

heure, quatre ho=es ouvrirent

v10).er.1Ir.~nt

la porte'de la chambre qu'hab1tait

.3erra Paril1es dansun hotel. tls se dis'aient polic1ers et venaient, soit-disant
.

.

perquisi t10nner la .chambre pour 1'. chercher le plis tolet avec lequel on .ava.i t
:.. _.Iacé Villarub1Í1. A la porte de la. Bsnque. Serra. Pamies se tAcha. Hs' échan

e;eren~ de gros mots ll:!.ais, enfiri, les npo~ic1ers11 pa,rtirent. apre?ss. avolr tout
fouillé et n'av'oir r1cn trouvé, non sans menacer durement Serra Pe.mie:a, lui
avoir dem:mdé ses CiocÚlT1ent:s par lesqúels 11s purerit se renselgner que 5erra

Pam1~s deva1tpartir 'le lendema1n

a Orléans,

par dlspos1t10n de la Préfecture

de Poli ce.
L t aprés-mid.1 de'c.e m~me jour, Ser~a Paro1es regut un av1s de' la Préfec
tu.re de Pollée l'invlta.nt

a

passer sous quatre Jours, c'est-A-dire, trols

j6,Írs aprés la datequ1 lul'ava1t été signalée pour sortir de Parls. Cela
1 parutanormal et le lendema1n mat1n11 se présenta A la Prétect1ire pour
se rense1gner aquel ordfe ildev~it s'attenir, i ~ ~ au prem1er ou au

s~corld~

A la Préfe'cture 11S en turent tous surpriS et aprés une rapide 1ni'or

matlon ;¡our savo1~ qui. avo.lt
pii envoyer ],e. ae:::ond ordre, on lu1 d5clarll:
.
"-11 nous

9.

été tmpoáslblo de savoir qu1 vous a envo1'é cela, mais cela n test

toutef01s pas

.

.

..".

extraoI'd.1Ílairec~ 11

l' a beaucoup d'agents 10'1, en Franca, de

Franco qulpar af1nlté d 1 ldées o~ pour de. l'argent s~ntaidés par d~s poll
ciers rran ya18. Nous conservona cepapler aflnde taire un?enquéte plus compH
.

.

te. B1en entendu, nous vous recomméndons de partir 1Im:rilidlatement Il. Orléans
ct de .b1en faire attentlon, caro on veut vous provoquer."
Pendant que Serra Pe.miSB· tia

a

trouv~itd la Prér~otUr&, 'se chembre ~t

nouveau vi~lée et compldtement toullllie.
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Dura~t cette~émeconversatlon, et Versant surnotre travall, je lui

falsait volr le besoln demonter .im: han apparei,l d 1 lnfo,':matlon qui servlralt
,

'

,

d'orlentatlon au P. 'et serait une alde énorrne pour notre trava11 .. il répondlt:,
"-Non, je ne sule pas partis?:nt de

ce~,a, pUl;qUlcelano~ co1teralt

eher et:que cela servira1t blen pltia

a d'autres

trés

qu'Anous-~émes~ S l 11e le

veúlent, qu'ils le piú.e~t (ll';oulait parlerdel'I.C.¡".
~

,"De piue, ~d1t-l1, 11 me semble que e test PI.C. qu1 deVralt payer tout

ee,t~a:vo.ll, eo::uneelle le pa~eaUP'G.E~, carÚnedoltpas sefalre que
tout

-en

éÜnt un ,Pa.rt1" cmIlrI1e ce dcrnier ét ad..'1érés A 1 'I.C.comIne lul, nous

devons tout payer dú fait que' nous possédons qUelqms éc,ondmles"
fnltéspar de grands s ncriflces, tandls qu'! eux ou leur

p~le

qu:i

ont été

toutca.r, 8lltre

ment, d'ou pt:.lsent-lls 1 'arg~nt pour le trava1.l púiS Q U'if-8 n 'av~l~ntpresque',
pas

tied~,..1scs

nous~

ct

q~lÜs tou~hent a préseht

eha.cUn diem¿ 'pluS que eJiacUn de

nyec, un aprarel1 1mmense.
Je Vtl~S, fc.~~e ce t,u.l sul.t,-contlmic...,t:"Ü-. Demander

un teeb.n1c1en pcur 'ce 'travall et' qu. i 11'no= 'd1s e comr.rent

~r

et qu' que'

1 rI.C. ,drenvoyer

notts

devons travall

nous,devonsflll.re.Ble~entendú,·no~sne:te:¡.o~ que
c~~rendre'que

no tul , s er.Jblerl'l., r.Jals ee s era la fac;on de. leurtaire'
lent avoir d6a1nfor:::ations' lls dolvent
p&1e:- au ¡'.C.S.

a

tf

en

ce qu'll
s' l1s veu

pajar lese~:v-t:ce eo=e 11s le
.......
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ANNEX 12:

CARTA DE MIQUEL SERRA 1 PÁMIES A
VILELLA 124

124Carta que Miquel Serra i P3.mies Ya enviar a el seu campany A. Vilella e130/081193S.

104

Barcelona, 30 d'Agostdel 1938
,/

P~icu1ar

.Am1c Vilella:

germa.

• r He rebutuna l.letra teva per m1tja delt~
Fas al.lu6J..o en la mate:lxs. de que vares rebreuna lleva de Con
sellar. Exacte,. Un tia de moJ.'t de treba.l.1, molt. fatiga't 1iambé.
molt de mal humor 1 també d'Ü1tell8O& ataca cardíaca. vaig treu
,re tm de davan't una pila de cartea particulare Qontestant-lea ~
meoanogrde. de .la Secre'ta.-i.a., par cen 1IlOlt 1n~l.llgezrt, pero

no, -eoneix el grau d' amistat 1
am1state 1 suposades am1stab
Perdona-m..

-

",

,

\~

1 deaaf'ecte de 188 meves '
continnament m"acb:'eoen cartee.

~cte

que

DonF' á 'llegb- la teva~a al' secretar1 aeneral
del PFtj.t. Sera en compllment;d'untram1t. Jo cree ql)e: DI,) ae'a
d"

"treura res.

, ''

'-.J"

"

_

, '
'!e1gcom tu. la JiJi't¡1acló genera1 ,de, la. 84 B•••• 18.
d,e la Divis10, , la del. Cos d'Exircit, 1a dela amics Del :Barrio.
Mates, Ferre.ndlz, e'tc, pero em "trabo en mal moment per donar amb

eldeallorigador.

',' _

",

.. p~~1eifcla. moltd~mpt molt~ reflexió i no sé .. quan..
tea c~ses mes et podria aconsellar davabit;,::la ~~:t:~_9g,... ,~*~~;o
en que ea; troba el n9s~)Partit.• Jo intentare, expl1ear-te'qa-e1
com. No ses1 reirlréa :fer-ho per escr1't, pero ho vaig a inten

tar.

,-- ,

Com recordaras la Secretaria de Finanoes ha compleri
abasta.ment la seva ftmc1ó propia, pero cada dla, cada moment, a
nava absorvint funciona d' altres Secretaries: Premsa,. A¡;. 1 Pro ..,
Relacions Exteriors, Defensa In~er1or del Partit i tamba ~ciona
propies de la Secretaria mi.litar~
,
..

Sortosament les enfermetats nervioses, la gana, la
gelvana, etc. varen decidir a descansar, o a curar-se ala comP8DY8
Vidiella, Valdés, JUlio. Des diaquest moment es va accentuar el
meu treball interior. Per acord del C.E. he format part del se
cretarmat del Partit durant dos mesos •
. Dos I2esos de lluita i resistencia davant el Partit
Comunista. A la Secretaria Militar per a anul.lar els 16 repre
sentanta del P.C. A la Secretaria Agraria per a anul.lar ela 2
representants del P.C. A la Secretaria Sindical per a neutralit

(;

l'

2

zar la posició del representantdelP .. C. A la Secretaria Femeni·

na per a desfer la direcció que eatava mediatitzada per les do
nes del P.C. Avui ja han ingressat al PSU.

Tot a1%o comporta una llui ta intensa i desgi. atadora.
Els eompanys del P.C. em diuen separatista, sectar1 (sectar1 PSl
intolerant, ~pol{t1Ct etCt eto.
Hanestat desconsiderats amb el p~~~, amb en
rara, amb tot.hOlll, pero :finalment han V8Ilgttt.

Oo~

~ lluni. Piera, Cl.oa" Torrentet Ool.omé· de les Joventut:
. han estat arrast.ratB pela ma1va-ts Va1dée :1. Ardiaca, am'b 1 t a.qu1e.
cencia del n:ou Director Espirit1:ui1. Re1'ol"ma:t l.tExecutiu,· s·ha ·rr
forma't el Secre'tari8,f; iba quedat. Qona'tirf;uI't par: ComQre:ra~ Val·
. dés :2. Vid1.e1l.at'senae inv.1ta_,per:a.ral Ells, ela del P.O., vo

1len al Secretarla't en PereArdiaca.a.queat

~enom.en

del perlod!:

me :ana1..fabet que to"ts e'ls ma:tin:B Va' al' P ..O.. a rebre d1rectriuB
decom ha de s'oriir tt·Treball" ,él dia ;aegiien-t.: .

.

;.

·Oomarea ha· a:tl.u1xátvelea:::adarrerahora atha en

trega.~ a la mImiohra, ,~o heestatf!~1m;~'t.deI Beoretar1at del.

P ..S.U. Per que? . . . . '
.

:':

. . . ....' . . . ' .
.

.

.

':.'

"

. . ..

,.

En.~a.s~ &.1 '~ee~~~.:i~1n1Q1aruna of·ena1·

va contra elP...C.,:.~r,,~et't)~'~t::1~·;'~~~;,:pq~:{;'t~

quecons1stia en

eonvert~r·el ·:%1()8t5;··~:>fU1'*r;~!J<·~9;i~:~1~Pa:rU~¡·O.,nie~.~

. '.' seu 8'tac va ana.r

:d1rigi"eoh~·~:ft.~i.l~c

·cle:re.nsor' energ:

'~'~veno±ble va1.gésse%"~o..De$llm8:.~bla~seva in:tervenc1óo en
vida in t er1()r..de ~es 5eoretar1e8 ·deIOom'teExecut1u intentaren

pertorba:r la vida delPart1t1l:·Ú%üc'·quehaegwm..tattor't he e
tatjo.
.

La batalla vadQnar-sEt amb, la posició eentrali:ata d~
Uribe. Jo sosten1a qÚeel PSU -tenia. que tenir repregen..tació al
.Govern de ~a RepÚblica.. Ella soatenien .el en ten de que no eon
ven.1a,. que el GoV'em no era poss1blaquetingues un matfs maesa
ro1g. Pero Comorera 8n aque,st oae e-s va portar bé i aprcn-itarrt:
l·avimntesa de la crisi, e1PSU deeobe-iI:d les ordres del Direc·

tor Espiritual. idels Valdéa,V1diel1a 1 Ardiaca~ va pressionar
on clevia i podia i un representan'tdel PSU en'trava a. formar par
del Govern.

Atto ha tingut com a p.rem1 la mevaexclua1.ó del Seer
tariat. Ara ja s'han tret la nosa~ Camorera és presonar del p.e
dones tu no sapa: qua Vidiella esta' en1iregat al 1'.0 .. en 'tota la.
seva amplitu.d, fina coin.cid,6:UJ::·:en. la politica cen~ralista.
,

:
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La mani.obra pol:ftica no ha acabat ac:!. LtEaquerrt
molestada pel seu tracas en el plantejament de la cria1- ]
tata per lruj o i amb el desig de tombar a Ne~!n i fOrmal
un Govern presidit per Besteiro amb l'exolueió dela co~
"
" molestada i provoe
t~s i preponde~a.ncia
republicana, esta
ra una aituacio per tal de prendre' s la revanxa.
,,'

.'. ~' ..

'\O.••

Quan. arribi aquest moment~ la mtuació interior d
Parti't tornara. a ésser preeeria,. es plantejar~ la 5Or'tida
de Comorera, aixo ho dono par deacomptat, perO quedar! pe:
resoldre el caa méa ~, l'altre o altres ConsellerB que
a.niran. a.l Govern hauran d' ésser Consellers .liquidadora de
la Generalitat opodran éaser dignes Consellers de Catalu
nya 'tal eom mana. el programa del Part1t?
.

Ooa pot.s yeure laa110uació DQ éa .pas falaguera. I.E
D1reocdó del. Pa.rt11;: aolt. feble 1 .10 mol~' aol.semp1"8so1 5
. amb el oontra8't d 1 estar a.l.C.• ··E~ 1..opoeiei.ó El la vegada•.
.
"
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- M.. Sarra PWss - .
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