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cal una organitzacíó estable i unificada 
de les cél.lulesü 

En qüestions d'organització s'ha de partir d'un principi básic impresind̂ i 

ble» l'homogeneització de l'estruotura organitzativa del Partit. Sois així és -

possible d'afrontar amb relatiu Sxit el creiximent del Partit, alhora que es ga 

ranteix el coneiximent intern i l'eficácia en l'acció. 

Dos condicionaments conjunturals ens fan mes necessária aquesta homogene-

itaació, albora que mes difícil i d'una banda, el pas de la clandestinitat a la-

legalitat^i, d'altra banda, el que pódríem anomenar el pas de la inestabilitat-

tmilitant) a la madureea. 

Peí que fa al primer, encara no hem palt les exigéncies d'una vida públi

ca del Partit "amb totes les cLe la llei". Hem estat reticents i, en definitiva, 

desorientáis, respecte a la c onstrucció material i técnica del Partit, segons -

les necessitats de qualsevol "empresa** que vol ésser eficac; fins i tot hem jus 

tificat aqüestes retioirjcieH amb l'extrapolació de preocupacions i perills here_ 

tats de la clandestinitat que, en qualsevol cas, donat que en certa mesure son 

vigents, sois li cor^respon de plantejar-se'ls ais organismes de direcció. 

Peí que ÍPM ai Segon, la conjuntura segarament es presenta mes duradorai -

en efecte, sofj, un |>artit jove i compost majoritáriament per unía militancia jove 

amb "milis*, estudis, recerca de treball, canvis de domicilis o problemes fami-

liars a], davant. No obstant aixo, i conscients que aixd també va curant-se amb-

el temĵ Si, és imprescindible d'afrontar decididament la constuaceió ferma d'uns-

nuclis {. oSl.lules, comités, etc) el mes estables possibles, i anax generalitzant 

i ainpüa nt aquesta estabilitat a dintre del Partit. 



Amb aquesta finalitat properament editarem i farem arribar a totes les el 

l.lules un MAHU1L per a ús estrictament intern que ha d'éaser l'eina que ens -

permetrá de oomengar aquesta estabilitat i fermesa des de la base mateix, és a 

dir, des de les oel.lnlea. Perqué el Partit tindrá entitat i fortalesa en la me 

sura que la tinguin les cel.lulea. El Partit, organitzativament parlant, no pot 

Isser, no ha d'ésser, una o unes*toficines" centráis i una serie d'^afiliata" — 

mes o menys penjats o despenjata. Per aixo, les cél.lules s'han de constituir -

amb criteris d'exigénoia i reaponsabilitat organitzativa, de tal manera que la-

constituató d'una cél.lula ara, ha d'ésser un fet clarament diferenciat respec

te a la situació anterior (colla de simpatitzants, pre-cél.lula, militants solts 

que es reuneixen, éto.) i, a mes, ha d'ésser un fet irreversible de tal manera 

que una cél.lula mor si moren (de aort política) en aquell indret, tots els seus 

militants. 

k efectes organitzatiüs del Partit, dones, cal considerar com un fet capi 

tal, realitzat amb la «exima responsabilitat, la consütució d'una cél.lula. 

TS¡B preguem que una, valta tingueu a les mans aquest manual, comenceu a po«» 

sar la oél.lula en marxa segons les directrius que s'hi donen. El termini per a 

fer-ho será fins a Nadal, i a partir ¿'aquesta data sois es consideraran cel.lu 

lea a efectea *legals* (representado,...) les que hagin normalitaat la seua ai 

tuació aegona' aqüestes direotrius organitzativea. 
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LLUITA 
IMPORTANT: 

En el proper C.C., que tindrá lloc a principis d'6ctubre', s' inclou 
en l'o. del d. el seguent punt: REDEFINICltf DEL LLUITA. 
L' equi» que conf eccionem el lluita aportem aquest document en el c^ooJL 
<%& creienr hi ha elements de judici perruna discussió previa a les 
bases d'atiest punt del C.C. 

REDEFINICIÓ DEL LLUITA 
1) La premsa d'un partit comunista 

La funció d'un órgan de premsa/ d'un partit o impulsat per un par
tit comunista, d'un organ polític que és, dones, un instrument 
orgánic en la lluita de classes, no es . pot plantejar en abstráete. 
S'ha de situar en el context polític global de cada moment del 
procés revolucionari i cal trobar-li a cada moment el carácter que 
contribueixi mes eficacment a incidir en la consciéncia de les clas
ses populars, a elevar aquest^c^&sááÜa&cia i, per tant, i de retop, 
a dinamitzar el procés revoluciona»*-^»» el nostre cas, la lluita 
d'alliberament nacional i de cla¿^e tlai§l,"P.lP. C.C. 

La situació concreta, históri£á"7 té la lluita de clásses és el 
factor que determina la necessit Jfe1!?'*! 'operat-ivitat. d' un> tipus- o 
altré" de premsa política revolucionaria. Ara bé, l'expressió "si
tuació concretar*1- -de la--liu4~feé» d#í,*|(!'PMiB*w>'-̂ p#̂ ó%s* • *í*r 'ŝ nv.i-* d'elements, 
deis quals, no es pot, tampoc fer abstracció: element's com marc 
polític, nivell de consciéncia i organització de les masses, sit^ 
tuació objectiva de la forca revolucionaria... Cadascun d'aquests 
elements pesa d'una manera substantiva a 1'hora de marcar una 
"praxi" i una línia en les publicacions d'un partit i també, i 
sobretot, a 1'hora de pendre una opció de canvi, de renovació, en 
aquesta línia. 

El marc polític imposa sempre uns forts condicionaments al ca
rácter ¿SE, la qualitat i, fins i totola difusió de la premsa del 
partit revolucionari. No és el mateix l'acció possible i real del 
partit revolucionari -i la propaganda és una part de l'acció- sota 
condicions de máxima repressió física i material imposades per un 
Estat de tipus feixista o-sota les condicions donades en el marc 
d'un régim burges de llibertats formáis. 

Justament. a 1'Estat espanyol s'ha produít un canvi de forma de 
domini de l'imperialisme burges. S'ha passat d'un punt en qué 
totes les manifestacions publiques -actes, revistes, etc.- eren 
prohibides a un altre en qué es "reconeix" el dret a aqüestes ac-
tivitats. Teóricament, aixo hauria de suposar una ampliació de 
les nostres possibilitats.agitatóries i propagandístiques. Pero 
resulta que no és així. Si-bé en termes absoluts s'ha donat aquesta 
ampliació (es a dir, que hem pogut fer actes públics, repartir mes 
tranquáJ^ametlJtla nostra propaganda, etc.) en termes relatius pos-
siblement hem reculat, i molt, respecte a d'altres forces politiques 
(esquerra reformista: PCE-PSUC, PSC-PSOE) forces que, ¿mes a mes, 
han boicotejat les nostres accions. 
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¿En que es concreta aquesta ¡reculada relativa de la Aostra ca-

pacitat agitatória i propagandística sota el "flamant" i just estre-
? *1 Aostre. « 

nat regim de lltbertats formáis?'Dones, en primer lloc, a la nusu a. 
NwMPgánació ÉÉ— ais mass media.«o müjans de comunicado de masses 

* *— "" • 

(radio, premga^-TvT., etc.). ele. quals no ens donen ni ens donaran 

maár"gens ni mica debeI71iger4ncia, ja que s6n instruments contro-^, 

lats directament per l'estat o per altres forces politiques. L'es-

cassa o nul.la infiltracio del partit dins aquests mitjans li fa 

mes dificil encara la riostra presencia. 

Pero, deixant aquest problema i tornant a la premsa de partit, 

cal constatar qué el partit ha estat per sota no ja del P.C.E. 

o del PSOE, sino fins i tot de mes d'un grupúscul estatalista 

-OIC, OCE(br), etc- peí que f£a^a^¿^capacitat de dotar-se d'un 

órgan d* exprés ŝ ~T>íiblic mínimamenteadequat a les circunstancies 
Jmv"(í* 9 

i a les possibilitats de la novt situació política. En una paraula^ 

no herarestat fins ara capacos de transformar el Lluita en aquest 

sentit. 

2) La, «ostra el Lluitar historia i vicissituds 

r 

er Peí PSAN, i péls partits d'esquerres en general, l'aparició 

de la seva premsa en temps d%l franquisme era ja una petita victo

ria del partit enfront de la dictadura. En aquell tempsu.es qua-

litats técniques i fins i tot l'exposició del cóntingut tenia 

una importancia relativa... 

Amb la reforma/peró/mentre canviaven les necessitats del públie 

lector (que exigeix mes informació, mes análisi política, minores 

gráfiques i en la presentació ...) el lluita s'ha mantingut en 

la mateixa línia que, abans. 

Aquesta,i moltes altres critiques, han fet amb tota la rao/ 

les bases a l'equip que feia el Lluita . I el mateix equip també • 

ens. les feiem;yhentrestant..lluitavem contra tot tipus d'obstacles 

no perqué el LUfita millares, sino perqué continúes existint. En 

el treball que portavenr tenimm dificultats de material (publicavem 

tot el que ens arribava, o sigui que no podiem seleccionar articles) 

d'ordre económic (a vegades, el Lluita de Juriol-Agost passat, hem 

tingut un nfi ̂ punít de portar a imprimir i no ho hem pogut fer per 

P a l t a rt*» H-í r> *»•»»«: ̂  "* 
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falta de diners), de persones (darrerament erem només tres (qui el 

feiem) de línia política a aplicar, etc. etc. 

Durant moit de temps hem mantingut el sistema artesanal de 

redacció, confecció i distribució del Lluita, no hem analitzat a 
0 

fons quina orientado calia donar a la revista -si havia de ser 

un organ semi intern del partit, si havia de ser un.órgan adre-

cat enfora, etc.- durant molt de temps ens hem conformat, tot patint 

-|hi, a aquesta inercia de teñir un órgan feble de contingut, 

pamfletari, rudimentari de presentado, d'aparició escassa i ir

regular, de difusió ultraminoritária, etc. 

Es evident que la manca d'un órgan $BXÍXXK de premsa adequat 

ens fa un mal polític que no ens podem resignar mes temps a -

patir. 

3) La necessitat d'un canvi en l'orientació del Lluita 

Un canvi en 1'.orientado del Lluita és, des de fa temps, una 

necessitat que arrosseguem, no ja tant per teñir un mitjá de pro

paganda política sino com per teñir un instrument de lluita, de 

conscienciació i de mobilització. 

A 1'hora d'orientar aqmest canvi no podem fer tampoc abstracció 

de les possibilitats que tenim com a partit internament i exter-

nament. 

Internament la nostra economia i el nostre potencial huma ens 

ha de situar per redefinir un Lluita que estigui al nostre abast. 

Externament, la nostre influencia, real i potencial, dins el mo-

viment d'alliberament nacional i de classe, ha de situar la difu

sió que un Lluita de nou tipus pot teñir. 

Es de la necessitat d'aquest canvi en la nostra premsa d'on 

ha sortit a proposta del C. E. i de l'equip que confecciona el 

Lluita la discussió del següent punt de 1'ordre del dia en el 

proper C.C.: 

REDEFINICIcT DEL LLUITA 

- Fundó del Lluita 

- Característiques del Lluita (no ja técniques sino 

de línia, polítiques) 

- Influencia del P. en altra premsa (Auxgx Canigó, 



diaris en general,(etc.) 

- articulació del nou lluita 

Al respeKctejde la discussió del C. E. i de l'equip de confecció 

del Lluita, en sortí ja la següent proposta: 

» Un Lluita que tingui per funció la de propaganda d'op-

ció política (la nostra: el comunisme d1alliberament nacional) 

Un Lluita d1informació i d'análisi política de la 

realitat, tecnicament millorat, professionalitzat periodisticament, 

sense verbalisme pamfletari, puntualment mensual,' amb mes pagines, 

obert a independents, no intern sino extern, amb la paraula PSAN 

no a fora sino a dintre. 

Amb tres equips de treball: 

Periodístic: J^pa^ell de redacció, corresponsalies 

Organitzatiu: Compaginació, imprenta, distribució, 

problemes legáis 

Econamic: Llancament del nou Lluita, compta-

bilitat, subscripcions 

Amb aquest nou tipus d'orientació i amb el suport de les bases 

del^ partit en la venda i difusió.hem valorat que un nou Lluita 

d'aquest tipus té grans possibilitats de convertir-se en una eina 

eficac en la nostra lluita <5e cada dia. Seria un instrument per 

l'expansió i consolidació del p., per la difusió d'ideologia i 

per la mobilitazació d'amplis sectors populars pels nostres ob-

jectius. 
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4) La nostra influencia en els mitjans de comunicació 

La nostra tasca de propaganda a través deis mit jans de comunica

ció no s'acaba amb la nostra revista. Tenim bastants mitjans al 

nostre abast que hem d'apendre a saber utilitzar: diaris (les tri-

bunes obertes de l'Avui i Mundo Diario, els diaris locáis i comar

cáis,...), revistes (Canigó, i també Viejo Topo i Materiales,...), 

radio (Rádio-4, informatius de totes les emissores, emisores locáis 

i comarcáis,...), T.V. (informatius Miramar), etcr 

Aquest no és ben bé el tema que ens preocupa ara pero 1'apuntem 

com a objectiu immediat; Objectiu que potser es podria assolir amb 

el llancament de/Front cultural, cosa de la quejes torna a parlar 

al si del p. des de fa un temps..„.,. 

5) Les implicacions d'aquest canvi en el lluita 

Un Canvi en el Lluita, canvi que veiem totalment possible(fer, 

suposa esoieí&t-r m5¿M ¡¡S&JS& n°1- 3ue fir.s ara hi dedicavem. Mes es-

forc no sois per(l'equip que el confeccionava (equip que s'haurá 

d1ampliar obligatoriament) sino peí partit en general. I al refe

rir-nos al p. volem indicar les seves bases d'una manera espe-

cial. 

El ñau Lluita ha de ser economicament autónom del p., que tingui 

uns beneficis suficients per autofinanclar-se l'edició de cada n3 

i la infraestructura que necessita. 

Pensem que,i.a mes a mes, un (lluita amb eficacia política és 
u n Lluita que tingui una certa quantitat d'exemplars per a "lien-

car" (que es regalin a simpatitzants, en les presentacions, que 

es puguin deixar amb la incógnita de la seva venda en quioscs i 

llibreries,. . . ) 

Aixo suposa teñir uns ingressos mensuals segurs una mica elevats 

i en el cas d' una revista suposa un mínim de venda per n?. Si bé 

aquest nombre "segur" en les revistes son les subscripcions, no-

saltres'en tenim un altre a mes a mes que és la venda a ma deis 

militants. Hem de comptar amb un nombre d'exemplars venuts par 
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per militant, o per cada zona d'acord amb el seu nombre de mili-

tants. 

També suposará llancar una campanya de subscripcions en la queJL 

els militants jugaran un important paper. Aqüestes subscripcions, 

que potser serán bons-acció, servirán per tenixx reunir un fons 

inicial que ens permeti comencar l'edició del nou Lluita. 

Altres mesures ja previsibles ara serán el pagament puntual deis 

Lluites venuts, la cca-aboració amb articles, amb corresponsalies, 

l'aportació de suggeréncies, etc. 

El període en qué" l'equip del Lluita intentarem preparar aquest 

canvi será enfeinat per nosaltres, i no KK ens permetra [dedicar-nos 

a confeccionar lluites mensualment. En aquesta etapa de "trancisio" 

poden sortir JU^uites com el q&J-'onze de Setembre. Aquests n§ es 

confeccionarien ens els mome»ts.jjiie convingui a petició del C E . 

o del C.C. 

6)Que es preten amb aquest debat 

Amb aquest documentjpensem obrir un debat al si del p. amb urra 

doble intencionalitat, política per un cantó, pedagógica per 

l'altre. 

Política perqué ha de sortir rapidament una línia política clara 

^ pol Lluita, que ens permeti establir les característiques técni-
a » 

ques que segons la línia política, haurá de teñir el Lluita i 

que ens permeti comencar a bastir la infraestructura que el nou 

Lluita necessitará. 

Pedagógica perqué tot el partit ha d'entendre les dificultáis 

que tindrá la nova publicació i donar-li el seu suport no "moral" 

sino material^ *lc<Â ' 

Pensem que un Lluita sense una línia política coherent o sense 

el suport de les bases del p. és un Lluita com l'aetual: sense 

eficacia política, amb déficit constant i amb treball penós i 

desaprofitat. 

Companys: cal plantejar-se la tasca de fer el Lluita que tots 

necessitem i que tots volem, l'órgan que dará la veu del p. a 

sectors qualitativament imoportants de la classe obrera i la classe 

popular deis P.P.C.C. Ja i no podem esperar mes 



I cal concienciar-se que fer aixó no és només prcfblema de l'e-

quip que fa él Lluita ara o d'una comissió que es pugui formar a 

tal efecte, sino un problema de tot el p. que exigeix per a la seva 

solució efectiva la participació de tots els organismes i tots- els 

militants del p. 

7) Tres aclariments per acabar 

Quan demanem una línia política peí Lluita no volem una afir-

mació abstracta com "una eina per la lluita peí socialisme i la 

independencia ais PPCC" sinovia seva concreció: obert a independents 

o no, amb el nom del p. visible, semi-visible o invisible, ... 

Si aquí'no hem esbo<£at HH*les característiques técniques ni les 

mesures organitzatives ni ecpnórniques que s • hauran de pendre és 

perqué aqüestes están en funció directa de la iiiía línia que es 

decideixi peí Lluita. £ 

Aquest ¡ássxMKniM document no é*s per ser aprolíat com a dogma de fe 

del p. No s'ra de discutir frase per frase, paraula per paraula, s 

sino el seu aKpmmi&Snem. volgut donar emamkí elements de judici per 

a la discussió*, per entendre'ns no és una. ponencia del Congrés 
S 

i si un document de treball 

SALUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! M! U! H *^! !!!!!!! 

M 
PPCC - Agost - 1978 

EQUIP DEL LLUITA 

PELES 
f LA REUNIÓ DE RESPONSABLES DE FINANCES PREVISTA FES AL DÍA 22 D'OCTUBRE 

S'AJORNA FINS AL 5 DE NOVEMBRE PER RAONS DE TREBALL INTERB I FES COIN
CIDIR AMB ALISES REUNIONS EIXE MATEIX DÍA I ELS SEGÜINTS* ' 

#RECORDEU QUE LA 2* PART DE LA CAKPANYA CAL LIQUIDAR-LA EL 5 DE NOYEM— 
BRE A LA CAIZA CENTRAL. 

4LES ZOBES QUE ENCARA NO HAN PAGAT EL 1er . TERMINI (30 da j u l i o l ) BJLBBAK 
DE PER-SO ABANS D'ACABAR EL MES D'OCTUBBX. 

§N0 PODEM TOLERAR QUE USES QUANTES ZOBES SOSTIBGUIR L*BC0N0MIA DE TOT EL 
PARTIT. 

Notas S'enviara la oonvocat&ria d'aquesta retalió ala responsables eoaar-
oals de finanoes incloguent un estraote de le deutea actúala . 



El Comité Executiu ha rebut les reflexiona de la ce1. lula "Nafarroa" de Tarra

gona sobre la mil i tancia a l s i del nostre P a r t i t , i considera que per t a l de co-

men9ar a resoldre e ls problemes que s'esmenten es neoessari d'extendre aquest 

e s c r i t a t o t s e l s railitants del P a r t i t . 

?g^g^Qfig_fg^gg_£g^a. n4J: j-Jan1:a ft^ Tar?agonéa ?P*?rg ?-a ^J-i^Jincla a l 

D'un tempa enea -tempa que a ' in ic ia ; aproximadament amb el Congrés 

del P . , que representa la culminació de to t un període d 'eaforcos-, 

é8 ben v ia ib le a l 8i del P. un relaxament general, detéctatele,, s i mes 

no, a tra-vcés de les conatants cr ides a l a mül i t anda fe tes a diversos 

n ive l l a , i ja día» d'abans die l 'es- t iu, e l "Porja" entre a l t r e s . I no 

cDeixa de aer paradoxal que aquest relaxament es produeixi, preciaament: 

- s i s moments en qué la- mil i tancia - e l nost re e s t i l de mil i tancia-

aa mea urgant (conaolidació i assentament de l a magna "operación 

reforma po l í t i c a " , imminencla del referéndum sobre l a Constitució 

espanyola, agudització de les l l u i t e s a is Paxsoa Catalana -a tacs 

a l nostre P. i a l que repreaenta, nova enveatida del "bunker 

barraquete"- i a diveraoa punta neurálgica de l ' E s t s t espanyol . . . ) ; 

- immedietament deasprés d»l Congrés del P . , que fou unánimement 

- i volgudament- conaidierat com a prova de majoria d 'eds t , amb l a 

ponencia aobre "Militancia i p a r t i t " ' . . . 

Davant aqueata evidient e r i a l de mil i tancia , ela mil i tanta del Tar-

ragonée hem eláborat e l aeguent document, que pretén, no tant exempli-

f i ca r o il-luatrar qué aer ia una mil i tancia comunista a l s i d'un p a r t i t 

d'alliberament nacional, com provar de veure quines son les causea 
i 

profundes d'aque'sta c r i s i , adxí com procurar de veure s i es t rac ta 
realment d'una c r i s i o bé d'un mal endemia. 

Que la c r i s i de mil i tancia és un f e t , creiem que no cal dubtar-ne: 

a part de l e s crides esmentadea mé8 amunt, també ha es ta t detectable 

a diveraoa n ivel la -céilules aencerea que, en determinats aspeetes, 

queden qua3i a l l l ades en l a seva feina o en l a aeva gandulería, i r r e -

gu la r i t a t a múltiplea en l ' apa r i c ió del "Lluita", papera del pa r t i t 

que no ea dis t r ibueixen, encárreca que ea perden peí camí, inass i s -



tencía sistemática a to ta mena de reuniona, manca de puntualitart 

també sistemática, mi l i t an t s que fan "vacancs»"-, i aatualment, per 

1'espectacular de l a qtieatió, es posa en evidencie en un punt v i t a l : 

e ls companys de l a Comissió de Finances que as van reun i r a l pesset 

dia 30 de j u l i o l a Vinarbs en podrían d i r alguna cose; en xifrea 

comptants i sonants, l a mil i tancia ha donat - a n ive l l nacional- un 

r e su l t a t d'un 11 $> en aquest aspeete. Xifre, com tot sabem, dloMe-

ment alarmant s i tenim en compte - ¿ l i ho tenim?- que e l nostre 

p a r t i t recolza només sobre la; militancd.a t i mai, almenys fina ara, 

damunt e l s vots . 

Aquest relaxament tan greu de l a mi l i táneia , que as tra&ueix en 

un trebaü.1 esgotador d'un de cada nou o dau mil i tants -potaer mee-

i una simple a f i l i a d o formal de la r e a t a -en alguna casos, a f i l i a 

d o sense n i tan sois co t i t zac ió - , ens ha menat m l a conclusió que 

exposem tot seguíts 

- e l relaxament, que ara acabem de recordar, ea un fo t ; 

- aquest relaxament és tácltament - i de vegadea explícitament-

rexronegut, i no tan sois reeonegut, sino as sumí t com a carac

t e r í s t i c a essencial del nostre parx i t . 

Aixb ana fa pensar., dones, que e l problema potaer no és exclusi-

vament de mil i tancia , a t r i c to sensu, sino que e l problema deru raure 

en algún erxoxr, probablement d 'ordre ideolbgie, que oonverteix 

aquesta mil i tancia relaxada en un fet essencial del P; en a l t res 

paraules: quan e l greu de relaxament ha a s so l i t unes cotes alarmante 

com l e s que denuncien, aixb pot ser degut, creiem, a dues úniques 

- e l s mi l i tan ts del PSAN aón, eorporetivament, una bandarres i 

una inconscients, o bé 

- ela mi l i tante del PSAN "no ea creuen" ola objectiua i pr incipia 

damunt ela quala recolza e l parti t- . 

Reductio ad abaurdium que sembla decantar-se cap a ' l a segona possi-

b i l i t a t : ala objeotiue f iná i s i e s t r a t eg ia i t á c t i c a dial p a r t i t no 

son unánimement eassumite pela mi l i t an te , poteer per una manca de 

preparado teór ica , ja que no per" una simple mi l i tancia d 'u rsu l ina 

tímida. 



Una causa immediata, en aquest cas a fronte, que es pot trobar a 

la base del problema, pot provenir de la direcció, que de vegades 

pren responsabilitats a la lleugera; els mals generáis son agreujats 

si es donen en els carrees de responaabllitat, perqué arrosseguen 

la resta de militante. (Difícllment es poden adoptar mesures disci

plinarles quan el mal "ve de dalt".) 
I 

Sovint, també*, els organismos dirigents acumulen feines excessi-
ves, que'podrien ser dutes a terma per militants de la base, e-ls 

mes preparats d'entre aquests. Cal una racionalització de les tas-
tasques/ 

ques que comporta cada carree i de les feines que aquestes/compor*-

ten; cal, també, la preparado deis militants per a dur a terme 

aqüestes tasques. í, en lloc óüe preparar els militants, sovint es 

cau en el voluntarisma de prendre responsabilitats sense haver 

analitaat les posadbilitats reala d'acomplizr-lea, de manera que les 

feines queden sovint mal fetes, mig fetes o, simplement, per fer. 

Altres causes, potser mea remotea, i en aquest cas a tergo, 

que podrien ser a la base del problema que comentem, les trobem 

en els punts seguenta: 

a) La criai de militánda que es produeix al si del P. és equi

parable a la que travesasen alares partits, pero també a la que, 

mes generalment, s'ha prodult a altres tipus d'lnstitucions: cultu-

rile, dviquea, asaociadons de velns, etc., després de la mort 

del gran gorlüa i de l'éxit progresaiu de 1'operado reforma. Com 

tots sabam, la finalitat de molts partits d'"esquerra" ara intégrate 

a 1'operado reforma alxi com la finalitat de moltes institucions 

cíviques, era laa Iluita antifranquista. Els nostres objectius a 

llarg termini, pero, ja dea d'ftleshoraa, no eren tan sois la Iluita 

antifranquista per una democracia formal amb participado deis "re-

presentants de 1'esquerra", sino la Iluita peí socialisme i per la 

independencia nadonal. ¿És que aquests objesetius no estaven, en el 

fons, totalment aseamita, i amb mit ja dotaiena¿ de diputaos catalana a 

Madrid ja se'ns desinfla la maquineta revolucionaria? Preguntem. 

b) És possdble que la maquineta no s'hagi. desinflst. Ara bé, si 

fins a l'any 75 el PSAN podia anar, a grans treta, de bracet amb 

qualsevjol altre paartit antifeixdsta, és evic'lent que ara ja no hl 

pot anar; amb qualaevol; si de cas, amb algiüís 1 ocasionalmente. Pe

ro és que molts d'aquesta partita, amb els quals compartíem penes 



i suora f ina a l 20-N, a ra ja han guanyat: ja part icipen del poder, 

ja CDoHaiboren a l'elai>oració de la Cons t i tudó , eta<. ¿És possible 

que l a causa que cerquem es t rob i en la desor ien tad ó a l moment 

d ' i n c i d i r en una democracia res t r ing ida com la que actualment es 

consolida? Cal que t o t s e ls mi l i tants assumim un fe t : en última 

instancia., estem sois en l a nost ra I l u i t a . L'Assemblea de Catalunya, 

per exemple, a ra éa a Madrid. I tantas a l t r e s . . . 

c) ¿O potaer és que la causa de to t rau en una manca d ' a l t e rna

t ivas propiea ja diurant e l franquisme, a l ternat ives que siguin 

aplicables aira, com teóricament ho err&i aleshoraa, a l s i deis 

moviments comunistes d'alliberament nacional? 

En to t cae, s igui quina aigui l a causa mes remota, l es que hem 

esmentat o qualsevol a l t r a , creiem que és de to ta urgencia que l a 

nost ra formació teór ica sigui adaptada ais objectius del p a r t i t . I 

cardem que és des de la direcció del P. que han de ser creats e l s 

estimuls necesaaria i que s 'ha d ' ex ig i r eficacia en 1 'ac tuado a f i 

d'aasenyalar' unea l í n i e s concretes (no pas d'ordre general, sino 

adaptades a cada moment i s i tuació) de formació i mil i táncia pal 

que fa a quatre qüestlona que ens semblen primordiala: 

- fronts de I l u i t a , 

- p o l í t i c a dle re lac ió amb a l t r e s p a r t i t a , 

- p o l í t i c a a ni-well nacional: ¿d*onem per definitivament mortes 

lea I l l a s o encara creiem que hi hem de ser?, 

- po l í t i c a de recuperado de tanta gent deMbuds del reformisme 

i que ha pasea* a posicions " n i h i l i s t e s " . 

Tot adxó cal que &&*í encara* directament, cas per cae, ai convé, 

amb una v is ió de la po l í t i c a que ans convé seguir per a avui mateix, 

per a dama i despus dema. No fos cas que l a classe hegemonica que 

emergía un d ia enduent-a'ho to t a l davant se 'ns endugués també a nos-

Cél-lula Naf arr-oa 

Tarragona, agost de 1978 



Belació de publioacions, posters i d'altre material de la Caixa Central a 

disposició deis militante (els preus interna son válids per a comandes -

superiors a 10 exemplars: 

TITOL 

Llibre del Possar de les M. 

D.P.P. 

D.P,**. (traducció castellana) 

Propoata Sindical deis Col.lectius 
de T. País Valencia 

Salut i Sanitat 

Bases per a una escola pública 
i única.(Ensenyants del PSAN) 

Lluita Ecológica 

Ampolla de Xampany País Valencia 

Disc de la Moixeranga 

Poster-Auoa de l'Estatut 

Poster del Pelip V d'Antoni Miró 

Poster de 1'Escola d'Estiu 

Poster Volem l'Estatut 

Material antic re&alati 

Ressolució del C.C. eleccions 
15 de juny 77 

Eines especial escola d'estiu 77 

PHETT INTEHU PHEU DE VEHDA 
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Distribudons LIÜITA (M.A.N.) 
6ran Via de lea Qerma-ies, 27, pta. 6 
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