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Fa cinc dies que les forces populars han obtingut la primera esclatant victòria
contra el feixisme, en lluita directa amb les seves institucions armades. Aquest
triomf de l’exèrcit dels treballadors fa albirar als seus promotors uns esplèndids
horitzons per a llur futur i augmenta les possibilitats immediates de la magnífica
força social que representen els que tan heroicament van lluitar i van anorrear
les organitzacions reaccionàries que volien un retorn als segles passats de les
relacions que manaven entre els homes.
El proletariat que va combatre el feixisme al carrer va sentir-se aplegat sota una
mateixa bandera per reacció espontània, per intuïció pura dels afanys de triomf
i de victòria. En la lluita de diumenge passat, les forces obreres van deixar de
banda antics recels subjectius i van abraçar-se en un magnífic esforç de
confiança i estímul. Colze a colze van lluitar i van morir obrers de totes les
organitzacions. Aleshores no hi havia distincions. Sota la legió del treball
combatien i queien els grans vencedors d’avui i de demà. Els treballadors, units
tots dintre d’un sol front, van demostrar que són l’onada devastadora que res
no pot deturar. La lliçó d’octubre quedava novament palesa com la veritat
fonamental de tots els èxits de la classe obrera i assegurava un triomf total del
proletariat en totes les accions en què es presentés unit.
***
Estem a cinc dies de la victòria i malgrat que el feixisme no estigui totalment
dominat, les seves hores de vida són molt poques. L’acció de la classe obrera
l’ha destruït totalment i si aquesta acció continua ferma com fins ara no és fàcil
que pugui refer-se. Però heus ací que ara se’ns presenta una nova fase de la
lluita. Després del triomf cal administrar la victòria, cal refermar-la i consolidarla. I totes les perspectives que se’ns presenten cal convertir-les en realitats
immediates. Actualment, doncs, davant del futur de la classe obrera es
presenta un esdevenidor de redempció total, si el triomf aconseguir és
administrat de cara als interessos generals dels treballadors, que estan per
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damunt de tot i de tothom. Els sagrats interessos de la Revolució, del triomf
absolut de les idees de progrés i de justícia, estan a l’abast de les classes
populars i dels homes que les dirigeixen. Tota la lluita portada durant segles i
segles d’esclavatge inhumà, avui sembla que ha arribat a la meta de la victòria.
Els treballadors que amb tanta fermesa van lluitar a la barricada han de
continuar llur tasca amb igual braó, amb la mateixa fermesa i amb el mateix
esperit de sacrifici que caracteritzà la lluita d’aquests dies. Els companys que
van caure anaven tots drets a un mateix objectiu que plana per damunt de totes
les lluites d’organització. Els companys que van caure oferien llur vida jove i
plena d’ambicions a la causa dels treballadors. Els que restem lluitant no ens
hem d’oblidar que la victòria fou aconseguida amb l’esforç de tots. I que sense
aquest esforç unit no hauria estat possible el triomf. Si la classe obrera va
derrotar el feixisme fou per la força que representa la unió de tots els
treballadors sota un mateix front de lluita.
***
Vivim unes hores decisives. Unes hores en les quals cal prendre totes les
mesures. El ritme dels esdeveniments ens imposa una marxa accelerada que
nosaltres hem de seguir, sense, però, de precipitar-nos massa. Cal anar
endavant amb decisió i amb fermesa. Cal obtenir ja de moment reivindicacions
immediates que preparin la reivindicació total.
La gran acció de les classes populars durant els moments de més greu perill,
ha estat qui ha salvat el nostre país de la barbàrie feixista. El gran vencedor és
el proletariat. I com a tal cal que se’l reconegui. Els obrers han col·laborat amb
una part dels seus aliats a obtenir la victòria i aquesta participació els dóna
l’autoritat suprema en els moments d’ara. Aquest ha estat el primer pas de la
classe obrera. Ara cal preparar el segon.
Nosaltres, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, hem arribat a fondre en una
sola organització obrera tots els nostres efectius de lluita. Sindicalment també;
hem fet la mateixa tasca. Som quatre partits els que hem anat a la unificació
amb l’esperit ple d’il·lusions i afanys, convençuts que donàvem un pas decisiu
vers el triomf total del proletariat.

3
El Partit Socialista Unificat de Catalunya ha començat ja a actuar com a
organització única durant tots aquests dies de combat. El Partit Socialista
Unificat de Catalunya espera que altres organitzacions del seu ideari es
manifestin també amb igual desig i s’arribi tots plegats a constituir un únic nucli
marxista que tingui tota la força política que representa el proletariat de
Catalunya.
I aquest gran nucli polític pacti amb altres organitzacions sindicals que senten
de la mateixa manera que nosaltres l’anhel d’alliberació social, malgrat sigui
dintre d’un concepte que essent distint de matís, és exactament igual en
essència.
Per combatre i destruir totalment el feixisme.
Per tal que no es pugui refer mai més
Per anorrear del tot la reacció.
Pel triomf del proletariat.
Visca la unitat obrera!
Visca el front únic del proletariat!
Salut!

