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El treball que el lector té entre mans constitueix una
primera aproximació, de gran categoria, cap a l’inven-
tari de les publicacions i documents d’una de les forces
polítiques capitals de la Catalunya contemporània, el Partit
Socialista Unificat de Catalunya.

Si el PSUC va tenir un paper essencial tant durant la
guerra civil com en l’oposició democràtica al fran-
quisme i en els anys inicials del nou sistema democràtic
(tal com ha estat reconegut tant per observadors i pro-
tagonistes polítics d’altres forces, com pels diversos es-
tudis acadèmics avui disponibles), les condicions en què
ha viscut i operat aquest partit han estat excepcional-
ment adverses per poder donar lloc a un recull com-
plet i sistemàtic de les seves publicacions. Les difícils
condicions de la guerra civil i de clandestinitat franquista,
i les profundes conseqüències de la seva crisi del 1981
han fet que el PSUC hagi viscut gairebé tota la seva
història en condicions d’excepció, la qual cosa ha fet
molt difícil als investigadors poder seguir de forma 
exhaustiva la història i l’evolució d’aquest partit.

El treball d’inventari realitzat per Emili Gasch és, per
tant, una eina extraordinàriament útil per als estudiosos
de la història, dels partits o de la comunicació política.
El lector trobarà aquí referenciades les publicacions
del PSUC disponibles als quatre principals arxius es-
pecialitzats en aquesta etapa a Catalunya (L’arxiu PSUC
a l’Arxiu Nacional; l’Institut Municipal d’Història de
Barcelona; i els dos centres universitaris CEDOC a la
Universitat Autònoma de Barcelona i Centre d’Estudis
Històrics Internacionals a la Universitat de Barcelona),
així com referències a altres publicacions, sobretot de
caràcter local, de les quals es té referència però sense
constància documental.

En canvi, els arxius del PCE no han estat considerats,
per les dificultats derivades de la seva deficient cata-
logació en èpoques pretèrites i pels diversos canvis de
seu experimentats en els últims anys.

L’autor, Emili Gasch, és una persona d’excepcional
qualificació per a la realització d’aquest treball. Des
de la seva tesi sobre el pensament econòmic marxista
a Catalunya entre 1869 i 1939, fins a les edicions del
Manifest comunista o del Capital, Gasch ha combinat

l’interès per documentar l’evolució del pensament mar-
xista català amb un notable rigor filològic; un i altre com-
ponent es posen de manifest en aquest catàleg.

Tot catàleg es crea amb propòsits instrumentals, ad-
jectius, respecte dels interessos substantius de l’autor.
Aquests (que Gasch explicita en les seves paraules de
presentació) expliquen també les línies de selecció, és
a dir, els criteris d’inclusió i exclusió emprats. L’interès
pel pensament econòmic de l’oposició (i, en particular,
del PSUC) posa en primer pla allò que es pugui con-
siderar com a documentació «oficial» del partit en
qüestió, mentre resta importància als documents proce-
dents d’altres entitats o plataformes, per importants
que haguessin estat objectivament, però que no poden
considerar-se, formalment, com a exponents de la doc-
trina o de les idees del partit en qüestió. Així, queden
excloses les publicacions de centres o organitzacions
(la més destacada de les quals podria ser, òbviament,
l’Assemblea de Catalunya) formalment independents, en-
tre les quals cal mencionar, en primer terme, les pròpies
organitzacions de joventuts del PSUC (Joventuts
Socialistes Unificades en un primer moment i Joventut
Comunista de Catalunya, posteriorment).

En canvi, sí que queden incloses (i es tracta d’un servei
enormement valuós) les publicacions d’aquelles or-
ganitzacions que, escindides del mateix PSUC, van
mantenir durant un quant temps una aparença de con-
tinuïtat respecte de l’organització d’origen.

Aquesta publicació veu la llum en el marc de l’ex-
posició «Gent del PSUC», commemorativa de la història
d’aquest partit, precisament en un mo-
ment de canvis profunds en la realitat
d’aquest partit i en el seu context, tant
polític immediat com en el marc 
ideològic internacional. Sens dubte,
aquest catàleg comparteix amb l’ex-
posició el seu caràcter d’homenatge als
homes i les dones que, des d’aquella sigla, 
van lluitar per Catalunya
i per les llibertats.

Joan Botella,

catedràtic 

de Ciència Política i de

l’Administració a la UAB
*Reproducció del liminar del catàleg recentment publicat pel Servei de

Biblioteques.

La premsa del (1936-1993)
Catàleg de les publicacions periòdiques del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, per Emili Gasch*


