Diccionari biogràfic 31 de l’arxiu històric
Abril 2017

Jaume
Comas i Jo,
del sindicalisme
del tèxtil a les
Corts i a l’exili
Josep Puig-Pla
Jaume Comas i Jo neix a Manresa el 1892 i al cap de
quatre anys la seva família es trasllada a Mataró, on tenien familiars. De jove entrà a treballar com a teixidor a
la important fàbrica Asensio, on hi havia altres dirigents
del socialisme i l’ugetisme locals com Francesc Anglas
(vegeu Full suplement 29) i Narcís Tristany. Comas era
un home de cara grossa i faccions arrodonides, corpulent, decidit i enèrgic.
El Sindicat de l’Art Fabril i Tèxtil de Mataró, independent, era l’únic del sector i amb pes en el sindicalisme
català. Jaume Comas el va presidir, fins i tot en moments en què la majoria dels afiliats eren de tendència
anarcosindicalista. El 1931, però, es crea d’una banda el
Sindicat de la Indústria Tèxtil, Fabril i Annexes (adherit
a la UGT) i d’una altra un sindicat propi de la CNT,
d’orientació trentista. La direcció de Ca l’Asensio tenia
una mentalitat oberta i comprensiva de cara als treballadors, tot i que aquests eren molt actius en la defensa
dels seus drets salarials i socials. Treballadors d’aquella
indústria han destacat l’actitud dels amos, especialment
del gerent Joan Ametller, que en els fets revolucionaris
de juliol de 1936 va ser mantingut en el seu lloc pel
Comitè d’empresa.
Jaume Comas va començar la seva militància als 18
anys a la secció mataronina de la Federació Socialista Catalana (FSC) del PSOE, una de les més antigues
i arrelades de Catalunya, segons Albert Balcells. Va

viure en primera persona el procés d’unificacions i escissions que varen tenir lloc els anys vint i trenta. El
setembre de 1931, en una reestructuració, el Comitè
Regional de la FSC es domicilia a Mataró i Comas en
serà el president. El juliol de 1933 participa de manera
activa en el congrés d’unificació amb la Unió Socialista de Catalunya (USC), a la Comissió d’Estatuts, i
en el que va tenir lloc prèviament de la FSC el març,
precisament a Mataró.
A la nova USC la vicepresidència es reservarà als militants que procedien del PSOE, en concret a Jaume
Comas, en la qual Rafael Campalans ocuparà la presidència. Comas va ser president accidental amb motiu
de la mort sobtada de Campalans. Segons Isidre Molas,
el 15 de setembre de 1935, amb Comorera a la presó i
Serra i Moret marginat, Comas és elegit president interí de la USC, desplaçant Folch i Capdevila, contrari a
la unificació dels partits obrers. A l’acte “d’afirmació
socialista i unitat obrera”, celebrat al Price el 24 de novembre següent per la USC, el P. Català Proletari i el P.
Comunista de Catalunya, Comas en serà el president i
un dels tres oradors del seu partit. Els lemes de l’acte
eren “Per la unitat política i sindical de la classe obrera!, Contra la reacció i el feixisme!, Per l’alliberament
nacional i de classe!”. Finalment el 1936, amb la fusió
dels partits socialistes i comunistes catalans confluirà en
el nou PSUC.
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