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s de maig, frenta-nou anys després
Teresa Pàmies: "Encara falten dades..." Víctor Alba o la versió del POUM CRONOLOGIA
ES V A N FER COSES D ' A M A G A T
Ella mateixa treu les conseqüències del que va passar, tot recalcant que creia necessàries les mesures oue es van prendre.
—La víctima va ser el POUM, i
és molt curiós, perquè, els trets, els
disparaven els de la CNT-FAI. Això
va saceeir pe què els "fets de maig"
van produir-se en el clima de les
purgues de Stalin, que van arribar
fins aquí. Tat això aueda fosc, perquè es van fer coses d'amagat. L'Andrea Nin, el van raptar, i diuen que
que va morir a Madrid ..
— i N o va morir a Alcalà de Henares?
—Es això que et deia: que queda
fosc. Hi ha qui diu que va escaparse a Madrid o que li van aplicar la
llei de fugues... Com et deia, crec
que vam ser injustos amb el trotskisme, vam ser dòcils amb el que
deia el PCUS i no vam reaccionar.
Tampoc no vam respectar la promesa de complir els pactes del Front
Popular, que el POUM també havia
firmat, i per aquest motiu Nin va
tenir una polèmica forta amb Trotski. Largo Caballero va ser consegüent i va dimitir.
Teresa Pàmies fa una autocrítica
serena i durant tota la conversa es
manté en aquesta tessitura.
Crec que no és moment de parlar dels fets de maig perquè poden
tornar aquell clima segons com se'n
parli i segons amb quin interes
se'n parli. Es justifica que en parlem com un esforç d'autocrítica del
moviment revolucionari català pensant en les necessitats d'avui. Pero
el que no podem fer és voler condicionar el futur del moviment obrer
català a l'assassinat de Nin o d'Antoni Sesé. Es un error enorme i una
responsabilitat greu dels qui pretenguin fer-hc. Hem de desitjar saber
la veritat per poder continuar endavant.

L A GENERALITAT NO PODIA
FER RES
—No podia fer res la Generalitat.
A mesura que s'anava avançant en
la guerra, feien cap aquí moltes persones de tot Espanya. Aquí van concentrar-se les burocràcies del Govern
Central, del d'Euzkadi i les pròpies.
La Generalitat va organitzar mol bé
la rebuda de tots els refugiats, dels
nens, fent colònies escolars. Companys, pels fets de maig. va fer una
erida a deixar les armes i les forces
de la burgesia d'esquerra van estar
a la defensiva. Les conquestes revolucionàries i l'autonomia de Catalunya van perdre's en perdre's la
guerra.
Teresa Pàmies va parlar sempre
de conquestes revolucionàries. A l
final va concretar quines van ser,
segons el seu criteri, les conquestes
que per ella tenien aquesta categoria:
Crec que van ser-ho la reforma
agrària de la República, la llei de
Contractes de Conreu, la cogestió
obrera allà on va fer-se bé per defecció dels amos, l'enorme tasca cultural que va desenvolupar-se, el fet
de donar la iniciativa a les dones en
els decrets de la Generalitat de millora eugènica, i també la creació de
l'exèrcit popular.

RECONCILIACIÓ
Però. Teresa Pàmies insisteix que
l'evocació d'aquells fets ha d'apuntar cap a la reconciliació. Les paraules "superació", "autocrítica", "serenitat", "concòrdia", "reconciliació",
eren à flor de llavi, però temia que
aquell record podria sembrar la discòrdia de nou. Això era el qeu volia que quedés clar de la conversa,
perquè no volia evocar —el temps
tampioc no ens era sobrer— pas
massa els records concrets i detallats d'aquell mes de maig de 1937.
—El Colón, per on jo em movia,
era voltat de tanquetes de la CNTF A I ; aqueís carrers de la Barcelona
vella eren plens de barricades; van
deetnir-me pel Portal de l'Angel, però ens vam poder escapolir; va morir en Sesé...
I deixem els fets de maig. Uns
íets que no han d'enverinar pap ara
ia història j el país que anem fent.
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Fèiem l'entrevista en un marc
ciutadà propici i aclimatat a les jornades del maig de 1937. Estàvem enraonant al bar de l'Ateneu, una entitat que pogué salvar-se durant la
guerra; érem a pocs metres de l'Hotel Falcón, lloc on Andreu Nin tenia
el quarter general on redactava els
editorials de "La Batalla"; també
érem a poca distància de la plaça
de Catalunya, on hi havia la Telefònica —on s'iniciaren els fets de
maig el dia 3 de maig de 1937— i
prop d'on estigué l'hotel Colón, quarter general del PSUC. Un marc
adient, podríem dir-ne, però no planava pas en la conversa fent ressuscitar fantasmes. El llenguatge de Teresa Pàmies ni els evocava.
—Entre la interpretació que jo en
feia el 1937 i la que en faig ara i al
llibre "Quan érem capitans" han
passat moltes coses. Jo llavors era
una noia jove. Amb el temps s'han
conegut dades noves, jo he madurat
i aquesta modificació personal a mesura que es modifica la dialèctica
de la història ha influït en la interpretació dels fets. Això mateix que
fatem avui és molt important, perquè el fet que dos membres dels comitès executius de les joventuts — j o
de les JSU i Alba o Pere Pagès del
POUM—, que érem enemics, després
de tants anys discutim sense passió
i amb propòsits superadors, és un
avenç.

ENCARA F A L T E N DOCUMENTS
El maig de l'any que ve farà quaranta anys dels fets. Parlem de si
aquests quarant anys s'han sedimentat prou els fets per a poder-hi aplicar el bisturí de la història.
—Sedimentat, sí. Però encara encara no hi ha possibilitats materials
per a aclarir-ne els aspectes. No tenim accés als arxius essencials ni
testimonis gaire comprovats sobre la
desaparició d'Andreu Nin.
Més tard em dirà:
—Una desstalinització a fons, no
interrompuda, podia haver aclaxit la
ramificació dels processos de Moscou
a Barcelona, perquè el secret d'Andreu Nin és en algun lloc. Els soviets, molt burocràtics, tot ho escrivien,i aquests papers són els que van
començar-se a donar a conèixer després del X X Congrés del PCUS, on
fou nomenada una comissió que va
tenir accés als arxius secretíssims.
Això pot establir bé els fets, però el
desconcert persisteix ara en la interpretació.
I explica que ella ha escrit i manté els punts d'interpretació.
—Jo dic i pregunto si els fets eren
provocats pel Govern de València i
pels comunistes atemptant a les conquestes revolucionàries o es va intervenir per guanyar la guerra. I
també pregunto si voler guanyar la
guerra era fer una traïció a la revolució.

Pere Pagès s'ha constituït, pel
nombre de pàgines publicades sobre
els fets de maig sota el pseudònim
de Víctor Alba (una història del
POUM, la biografia de Nin, una història del BOC, entre d'altres), U
màxim portaveu del bàndol que la
ràdio d'aleshores qualificava d'"insensatos" i que, vist el que s'esdevingué després i a efectes de reconciliació, caldrà anomenar ara simplement "revolucionari" i afegir-ni tot
d'adjectius per tal de significar la
valoració històrica que hom aplica
a l'opció "revolució per a guanyar la
guerra": revolucionaris utòpics, prematurs, o bé traïts, frustrats, etcètera...
Pere Pagès no voldria, però, adjectivar. Si més no, perquè va viure
els fets i considera que parlen per
ells mateixos.
—Els fets que hom anomena "de
maig" van començar el vint de juliol quan els obrers, en presentar-se
a la feina, no van trobar els patrons,
que eren a casa o havien fugit. El
poble, ja se sap, es mou per interessos inmediats i, puix que havien de
cobrar la setmanada, els obrers van
prendre el poder de manera espontània, i així realitzaren l'aspiració
de dues o tres generacions: ésser els
amos.
La reacció del poder constituït fou,
per a Pere Pagès, una de les causes
dels fets de maig:
—Companys, i cal recordar com
era Companys, va dir a ia CNT: "El
poder és per a vosaltres". Però !a
Confederació refusà ei poder polític
que el president li oferia, creient que
en tenia prou amb l'econòmic.
L'altra causa fou la progressiva
dependència de la República Espanyola respecte de la Unió Soviètica:

L A DISCRETA CLIENTELA
DEL PSUC

__

—El Govern de la República va
posar-se en mans de la Unió Soviètica quan va autoritzar Negrín a en-

—Tard o d'hora s'havia d'arribar
als "fets de maig"?
—Crec que el Govern havia d'intervenir prenent mesures impopulars
després d'un any de derrotes. Els
fets són clars: fou desallotjada la Telefònica perquè era controlada per
un Sindicat, i les comunicacions en
aquell moment eren un element que
corresponia a la defensa; fou unificada la indústria de guerra, que aquí
controlava la CNT, i fou confiada la
guàrdia de la frontera amb França
a la Guàrdia d'Assalt i d'Ordre Públic, perquè fins llavors era a mans
de la F A L i era l'Ascaso qui donava
els passaports.. Crec que aquestes
mesures eren vàlides i no atemptaven a la revolució, ja que guanyar
la guerra era mantenir una república molt avançada.

viar allí on fos, perquè mai no vam
saber on havien estat enviades, les
reserves en or i divises del Banc
d'Espanya.
Aquestes dues cuses permetien de
preveure els esdeveniments.
— " L a B a t a II a", periòdic del
POUM, havia advertit que es preparava una provocació per a satisfer les necessitats de la diplomàcia
soviètica, per demostrar que les depuracions de Stalin no eren pas una
arbitrarietat, i sobretot per a satisfer les exigències del PSUC, que
percaçava una clientela de classe
mitjana, atès que els obrers ja estaven organitzats en la CNT i la
UGT. Es tan evident que el PSUC
no tenia obrers, que, per a constituir una secció obrera, hagué d'aliarse amb els socialistes... Ara: els dirigents de la CNT no havien de deixar-se provocar.
Però es deixaren provocar...
—Per una raó molt simple: sentien que els volien prendre el que
havien aconseguit!
Les conseqüències d'aquesta provocació es desprenen també, per a
Pere Pagès, dels esdeveniments i, tot
i reconeixent que aquestes constatacions poden semblar "allò del nas de
Cleopatra", dibuixa un esbós molt
ràpid dels fets.

ALGÚ VA MATAR
ANDREU NIN
—Quan es van treure les milícies
i es va posar l'exèrcit popular començàren les derrotes al frout d'Aragó. Van caure Bilbao, Santander,
Castelló... Va perdre's l'entusiasme
revolucionari. *Cal recordar que el
govern Negrín va donar ordre a tots
els funcionaris de tornar-se a posar
el barret per tal d'oferir una sensació de normalitat? I, vist que els
eslògans d'aleshores encara perduren, cal recordar també que el dilema no era pas "revolució o guerra';
era de fet, cal fer una revolució per
a guanyar la guerra? Els qui responien negativament van equivocar-se,
em sembla... O, si més no, res no
permet de pensar que tinguessin raó!
El que perdura encara, l'ensenyament d'aquells fets, seria per a Pere
Pagès una mena d'advertència:
—Què passava en el moviment comunista que pogués dur a matar i
calumniar com s'esdevingué llavors?
Per què s'eneobrien les liquidacions
amb aquella frase injuriosa: "Muerto cuando intentava pasarse al enemigo"? Quina concepció de la política i del moviment obrer era aquella? No ens hem de fer il·lusions: el
moviment obrer no serà mai unitari; si ho fos, seria una "organización
sindical". Però en qualsevol cas caldrà evitar que els discrepants siguin
carn de tortura! I si ara recordem
Andreu Nin és perquè ell és l'unic
cadàver vencedor que va deixar la
guerra civil; si podem utilitzar els
morts és perquè algú els ha morts!

3 de maig — A les tres de la
tarda, la força pública, comandada pel comissari general d'Ordre
Públic, ataca l'edifici de là Telefònica a la plaça de Catalunya
portant una ordre d'ocupació signada pel conseller de Seguretat
Interior. Els ocupants de l'edifici, de la CNT-FAI, repel·leixen
l'atac i aviat comencen a rebre
ajuda dels comitès de barri La
lluita s'estén per la ciutat entre
dos bàndols enfrontats. D'una
banda la força pública (guàrdies
d'assalt, guàrdia nacional republicana. guàrdies de seguretat i
mossos d'esquadra) i els partits
PSUC i Estat Català. De l'altra
els anarquistes (CNT, F A I i Joventuts Llibertàries), el POUM 1
les Patrulles de Control. Arreu
s'aixequen barricades.
4 de maig — S'inicien negociacions. S'intenta que els anarquistes deposin les armes.
5 de maig — El govern de la
Generalitat dimiteix en bloc, cosa
que comporta la dimissió exigida
del conseller de Seguretat Interior. Els guàrdies d'assalt rodegen
el local de la Federació de Joventuts Llibertàries, i altres punts, 1
es torna à la lluita. Avançada la
tarda, el Comitè Regional de la
CNT proposa una treva. Acceptada de paraula, la lluita va continuar en alguns punts. El govern
central es fa càrrec, a través del
general Pozas, de la Capitania
General de Catalunya. La conselleria de Defensa deixa automàticament d'existir.
6 de maig — CNT-FAI fa noves proposicions d'arranjament.
7 de maig — A les cinc de la
matinada són acceptades les proposicions de la CNT i aquesta fa
una crida a l'alto al foc. A les
vuit del vespre arriben a Barcelona les forçes expedicionàries
enviades des de València pel govern central. En cinc dies havien
mort 500 persones i 1-000 més havien quedat ferides. Els fets havien tingut repercussions a comarques de Tarragona i a la barcelonina d'Osona. Restablerta la
normalitat, es dóna solució a la
crisi de la Generalitat amb la
formació d'un govern a base d'un
representant de la CNT un de la
UGT i un d'Esquerra Republicana. El govern assumeix els serveis d'Ordre Públic de Catalu-

Testimonis d'uns dies que capgiraren Barcelona
PEIRATS: "NETEJAR EL CAMP
D'INCORRUPTIBLES"
Josep Peirats, en referir-se als fets de maig
en el segon volum de La CNT en la revolucion
espanola (París, 1971), constata que, en l'exposició que dels fets va fer el Comitè Nacional de
la CNT el juny del 1937, no apareix "1 important
i principal paper jugat per la policia secreta de
Stalin", i ho atribueix tant a "raons de tipus polític" com al fet que "potser no disposes de proves irrebatibles". "Aquestes proves —afegeix—
ens han estat ofertes més tard pel general Krivitski, cap que va ser dels seveis d'informacio
soviètics a l'Europa occidental en aquella època.
Per això, Peirats preferix atenir-se al que explica Krivitski en el llibre Agent de Stalme
(París, 1940) en referir-se a "la provocacio staliniana dels fets de maig".
"Segons Krivitski —escriu Peirats—, la rao
més poderosa que va atreure la mirada de Stalin envers Espanya fou la necessitat de trencar
amb l'aïllament diplomàtic de què era objecte
Rússia per part de les potències occidentals, democràtiques i totalitàries. La més gran cobdícia
de Stalin era l'establiment d'un pacte amb Alemanya i, si no ho aconseguia, amb França o
Anglaterra. Totes les seves gestions en aquest
sentit havien fracassat quan van començar els
fets a Espanya. Consumada la intervenció descarada d'Itàlia i d'Alemanya al costat dels rebels, el govern de Largo Caballero, que havia

trucat inútilment en totes les portes dels governs
d'Europa demanant-los ajut, va posar els ulls
en el Kremlin. Les temptadores proposicions del
govern espanyol, que es comprometia a pagar
amb or, i a preus lliberals, les trameses d'armes,
van desvetllar en Stalin una segona cobdícia:
fer-se amb les caixes fortes que tresorejaven l'or
de la República. L'estratègia diplomàtica era
convertir en titella del Kremlin el govern republicà triomfant a Espanya, per tal d'obligar aixi
les potències europees a trencar l'asfixiant cinturó sanitari que havien establert al voltant de
Rússia. Però, des del principi, va proposar-se
aconseguir a Espanya el màxim possible, sense
arriscar gairebé res. Conseqüència d'aquesta política va ser l'ajut stalinià, que va adoptar la
forma del clàssic cavall de Troia."
ORWE'LL: " U N TERRA SI? A S T ALL SENSE
CAP MENA DE SENTIT"
De l'Homenatge a Catalunya de George Orwell, n'extreiem unes ratlles més literàries que
no pas analítiques:
"Una de les coses que han quedat gravades
en el meu esperit quan miro endarrera, són els
contactes casuals que establies en aquell temps,
les ràpides besllums de no combatents per als
quals tot allò era simplement un terrasbastall
sense cap mena de sentit. Recordo la senyora
ben vestida que vaig veure baixant per la Rambla amb el cabàs de la compra penjat al braç,

portant lligat d'una corretja un gos d'aigües
blanc, mentre els trets de fusell petaven dos o
tres carrers més avall. Cal suposar que era sorda... I aquell nombrós grup de persones, vestides
de negre, que durant prop d'una hora intentaven travessar la plaça de Catalunya i no podien
de cap manera. Cada vegada que sortien del
carrer lateral a la cantonada, els metralladors
del PSUC de l'Hotel Colom obrien foc i els feien
recular. Ignoro perquè, puix era evident que no
anaven armats. Més tard he pensat que devien
ser els acompanyats d'algun enterrament. I aquell
homenet que feia de conservador al museu del
pis alt del Poliorama, i que semblava que considerés tot l'afer com un simple acte social. Estava tant content de tenir uns anglesos de visita!
Eren tan simpàtics els anglesos!, deia... I la gent
de la sabateria on em feien les botes! Vaig anarhi abans de la lluita, després d'acabada i uns
minuts durant el breu armistici del 5 de maig.
Era una botiga de luxe i els de la botiga eren
de la UGT i potser havien estat membres del
PSUC. En tot cas, políticament eren de l'altra
banda i sabien que jo servia en el POUM, i, això
no obstant, llur actitud era completament indiferent. «Quina llàstima tot això, oi? Que va
malament per als negocis!» Devia haver-hi una
gran quantitat de persones, potser la majoria
dels habitants de Barcelona, que tot plegat s'ho
miraven sense gota d'interès o amb tan poc interès com haurien sentit en un bombardei aeri."
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