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CIRCUIAR INTERNA 

Després de la reunió del Comitè Federal del PSOE, la premsa ens feia arri

bar, en boca de Felipe González, unes declaracions relatives al PSC del tot 

inacceptables i que mourien molt d'enrenou. 

El Secretariat General donà resposta immediata a aquest fet amb un comunicat 

que va ésser publicat a tots els diaris. 

Els dos punts greus de les declaracions són els que feien referència a supo

sats acords entre els dos partits, en el sentit d'una aliança electoral a 

Catalunya sota les sigles PSC-PSCE i a l'articulació del socialisme a nivell 

d'Estat sota la fórmula del "subsumir-se" (la FSC dins el PSC i el PSC dins 

del PSOE). 

Dues concepcions radicalment inacceptables per al PSC. La nostra proposta 

de "Candidatura d'Unitat Socialista" cara a les eleccions no té res a veure 

amb aquesta versió i el nostre model d'articulació no pot ésser altre que 

aquell que es cimenti en la sobirania dels partits de base nacional. 

Cal afegir que posteriorment s'han produit diversos mentís procedents del 

PSOE. Solana, de 1'Executiva, ha matitzat que la fórmula "candidatura PSOE-

PSC" va ésser esmentada amb un "por ejemplo" devant, com una de les múlti

ples alternatives. Felipe González, des de Roma, també ha puntualitzat que 

"acceptava que a Catalunya sigui el PSC la sigla que reuneixi a tots els so

cialistes catalans" de cara a les eleccions. 

La nota del Secretariat d d 
PSC dice asi: 

«I. — Hasta d momento, no 
se ha llegado a ningún acuer
do entre la Federación Socia
lista de Catalunya dd PSOE y 
el PSC. En d comunicado 
publicado conjuntamente de 
U entrevista celebrada d pa
sado dfa 10, se «ruma "simple
mente que"«»e ha estimado 
adecuado el establecimiento 
eje una coordinación entre los 
colectivos participantes, con 
la finalidad de tender al logro 
de «ana acción inmediata de 
cara a la contienda electoral 
en Catalunya.. ";' "' •, • : 

" 2. —' I a fórmula "expuesta 
en hl rueda de Prensa men
cionada consistente en sunsu
nia- h PCS del PSOE es to
talmente inaceptable para el 
PSC. En la meadonada en
trevista, según señaló d co
municado, se -estudió la 
posibilidad de una futura ar
ticulación permanente capaz 
de ser un instrumento deciso
rio eficaz, con el total respeto 
a la autodeterminación de los 
partidos participantes». 

3.— El PSC propone para 
la presencia unitaria de los 
socialistas catalanes en las 
próximas elecciones la fór
mula de candidatura de uni
dad socialista a todas las 
fuerzas que en Catalunya re
claman d d socialismo. Por 
este motivo el PSC rechazó la 
posibilidad de unas candida
turas encabezadas por las si
glas PSC-PSOE que serian 
excluyentes para otros secto
res socialistas catalanes. 

4.— En este sentido, las 
gestiones hasta ahora realiza
das han puesto de manifiesto 
d interés de las organizacio
nes consultadas en contem
plar simultáneamente las 
perspectivas de unidad orgá
nica de todos los socialistas 
catalanes. Tal es d estado ac
tual de las conversaciones que 
d PSC mantiene, no sólo con 
la FSC d d PSOE. sino tam
bién con el PSC (ex-R), d 
PSPC, asf como con otros 
grupos catalanes que se recla
man del socialismo. El PSC 
continuara sus trabajos para 
la constitución de candidatu
ras de unidad socialista como 

medio de afirmación del espa
cio de los socialistas y método 
para avanzar en la perspectiva 
de la unidad orgánica de todos 
los socialistas de Catalunya. 

5.— El PSC considera ino
portunas y contraproducentes 
las versiones tendentes a dejar 
en la impresión o la ambigüe
dad, la voluntad irrenunciable 
de nuestro partido, como de la 
inmensa mayoría de. los so
cialistas catalanes, de 
consolidar la unidad socialista 
en Catalunya sobre la base de 
un partido de clase, nacional, 
inequívocamente indepen
diente y soberano, si bien ar
ticulado con pactos federati
vos con las otras organizacio
nes socialistas dd Estado, 
modelo que d PSC ha venido 
defendiendo en d seno de la 
Federación de Partidos So
cialistas y en la Coordinadora 
Socialista dd Països Cata
lans.» 
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EL CAS GIL I LES "ESCISIONS" 

El mes de gener, Alfons Quintà informava a "El País" que hi havia militants 

del PSC que, en desacord amb la política general del Partit, estaven recollint 

en el seu si, signatures d'aval a un document que havien preparat, on es plan 

tejava una línia alternativa d'actuació del Partit. 

El Secretariat General, considerant del tot legítima la circulació interna 

del document, però devant d'el fet d'una nova filtració a "El País" -fenomen 

greu que ja s'havia donat arran de diverses sessions del Consell General-, 

pensà que era el moment de localitzar el "punt de fuga". Havent-hi notícia 

de que Jordi Gil es reconeixia com a signant de la carta en qüestió, el Se

cretariat li va fer arribar la sol·licitud de que, en interès del Partit, 

dongués tota la informació que tingués al respecte. Jordi Gil contestà al 

Secretariat amb una carta sorprenent, carregada d'exabruptes, i es negà en 

rodó a donar cap mena d'informació. Fent abstracció, pel moment, del greu 

contingut d'aquesta darrera carta, el Secretariat li reiterà per escrit la 

sol·licitud d'informació. Ell es negà de nou, bé que en un to completament 

diferent, i pregà al Secretariat que oblidés l'assumpte. Així les coses, 

Gil envià una nova comunicació notificant la seva baixa. L'endemà mateix, 

començava 1'ofensiva de l'anomenada "Esquerra Nacional" i l'escalada d'"esci 

sions". 

A què respon tot plegat? Quin sentit té tota aquesta història? 

Hem sabut que Jordi Gil, entorn del nostre Congrés Constituent, havia tingut 

contactes amb el sector que darrerament s'escindit del PSAN, en la perspec

tiva de la creació d'un grup d'"esquerra nacional". Segons ens ha arribat 

de fonts directes, havien arribat a un cert cotpromís moral de, en tot cas, 

no matérÍ2ÍÍtZar el projecte fins el mes de març del 1977. 

Amb aquesta informació à la mà, es fàcil d'imaginar el procés seguit. Gil 

restà al Partit i aprofità qualsevol ocasió per a practicar l'erosió interna, 

intentant de crear les condicions per a una possible escisió cap el mes de 

març; així, s'entenen moltes coses: certs comportaments corrosius, l'exibi-

cionisme personalista, les filtracions i els infundis a "El País", etc. etc. 

En l'episodi de la carta filtrada a "El País", Gil se sent atrapat: o és 

l'autor de la filtració o encobreix l'autor. No es vol exposar a anar a la 

propera sessió del Consell General, on la mala maror pel seguit de filtracions 

es palesa. Es així que, abans del temps previst i sense poder fer tota 

l'operació interna que evidentment intentava, decideix donar-se de baixa del 

pgr- i llançar a la premsa el projecte d'"Esquerra Nacional" (acció unilateral 

cne &s causa d'indignació entre els disidents del PSAN ja que suposa el tren-

c a m e n t d, t» pacte per interessos personals). Es aleshores que, a partir 

d'aquell ~ companys que Gil havia pogut aglutinar entorn seu, s'inicia 
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la sortida en "comptagotes" (les famoses "escisions") en un intent de danyar 

la imatge del Partit. Totes les "escisions" sumades donen un total de nou 

persones. No cal dir que presentar com a escisió la sortida d'un company, 

sembla més aviat abusiu, a no ser que parléssim de fusions cada cop que 

n'entra un. Cal remarcar, finalment, les gestions que Jordi Gil, personal

ment, ha arribat a fer intentant convèncer, sense èxit, a infinitats d'an

tics companys del PSC. 

Una última informació: malgrat el mentis a la premsa, es cofirma que Jordi 

Gil formarà, com a composant d'"esquerra", dins les candidatures de Conver

gència Democràtica per a les eleccions de diputats. Es més, ha visitat, 

en persona, significats militants del PSC fent-los l'oferta d'algun "primer 

lloc" a les candidatures de CDC. 
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ELEMENTS PER A IA DISCUSSIÓ POLÍTICA INTERNA 

UNITAT I ARTICULACIÓ nETfi snciALISTES 

(J. I. Urenda) 

La proposta d'una possible "Candidatura d'unitat Socialista a Catalunya" 

llançada pel PSC, i els primers contactes mantinguts en relació a aquest pro 

jecte, han produit tot un seguit d'especulacions i no poques tergiversacions, 

fins a cert punt lògiques en el període pre-electoral en el que ens trobem 

i donats els diferents interessos que estan en joc. 

No hi ha dubte de que, si be la proposta de candidatura d'unitat socialista 

tracta de donar resposta a una concreta situació electoral, darrera hi ha 

tantoé l'aspiració, la voluntat d'avançar seriosament pel camí de la unitat 

de tots els socialistes de Catalunya, la qual cosa implica també la seva co

rrecta articulació a nivell de l'Estat. 

Parlem d'unitat i d'articulació perquè aquestes paraules es refereixen a dues 

sèries de qüestions que, encara que a la pràctica política apareixen lliga

des, a un nivell purament conceptual poden i tenen que considerar-se separa

dament. 

Aquest esforç de clarificació és necessari en veure les notícies i les se

ves valoracions contradictòries que van sortint en els mitjans de comunica

ció quan tracten de les relacions de col·lectius socialistes de diferent àm

bit territorial com són el PSC i el PSOE. Mentre per a alguns comentaristes 

el pacte PSC-PSOE era un fet i a més es llançaven atrevides descripcions de 

les seves clàusules concretes, per a d'altres, en canvi, les dificultats de 

tota mena ferien impossible qualsevol acord o negociació. 

El tema de la unitat dels socialistes, i els seus problemes subjacents, ha 

de plantejar-se en l'àmbit territorial d'actuació dels partits o formacions 

socialistes, que es correspon an*3 un espai concret en què la contesa política, 

can a reflex de la lluita de classes, es presenta amb especificació pròpia. 

En el nostre cas, a l'àmbit nacional de Catalunya. Aquest àmbit apareix 

clar quan les diferents forces polítiques (amb interessos de classe contrapo

sats) es llancen a la confrontació mútua, adaptades totes elles (o majori

tàriament) al marc concret de les institucions on volen expressar-se o que 

reivindiquen, al mateix temps que prenen l'organització més apta per a acon

seguir aquests objectius, és a dir, configurant-se com a partits. I això no 

perquè si, sinó per a respondre,amb la independència de decisió necessària, 

bé a un poder concret que volen conquerir, bé a uns drets nacionals, els quals 

tenen que aconseguir-se amb una estratègia que només pot ésser establerta 

correctament per aquells que pateixen l'opressió nacional. 
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Així doncs, és a cada ú d'aquests àmbits, en el nostre cas, Catalunya, on te

nen que plantejar-se els problemes de la unitat socialista. Problemes de 

caire ideològic i estratègic, de definició de socialisme i del camí per a 

arribar a ell; problemes de programes concrets també, que són reflex de les 

darreres qüestions. Nosaltres, socialistes catalans, no podem ni volem sen

tenciar sobre les conteses d'unitat que puguin plantejar-se entre socialis

tes d'altres àrees de l'Estat espanyol, per més que desitgem una solució equi 

tativa, ja que aquesta repercutirà, d'una manera o altra, en l'orientació ge

neral del socialisme. Paral·lelament, som nosaltres, els socialistes de Ca

talunya, els que tenim que fer cara als problemes de la nostra unidad sense 

que ningú, des d'altres àrees, pugui imposar-nos la solució. 

Però, a més dels estrictes problemes d'unitat apareixen aquells que es refe

reixen a l'articulació, a la relació entre els socialistes de Catalunya i els 

de la resta de l'Estat. Si el caràcter nacional del PSC és el que li dona 

la seva identitat pròpia i els òrgans necessaris per a autodeterminar la seva 

estratègia i política, el seu caràcter de classe l'allibera d'aquest aisla-

cionisme desccmpromés (per altra banda, només formal) que esgrimeixen els par

tits nacionalistes del centre o de la dreta, per la única raó de que no es 

qüestionen el sistema en la seva globalitat. El caràcter del classe del PSC, 

l'obliga a la solidaritat amb tots els socialistes de l'Estat, reflex de la 

solidaritat internacional dels treballadors de totes les nacionalitats i po

bles de l'Estat espanyol. Aquesta solidaritat és internacionalisme en sen

tit estricte, però ve urgida per la realitat d'un Estat utilitzat secularment 

per uns grups sccialis que són l'origen de la doble opressió, nacional i de 

classe, que patim. Si la solidaritat internacional, en el sentit convencio

nal del mot, requerirà solucions compromeses (de poc serveis una II Interna

cional que obligui a res ni a ningú), més urgents han d'ésser encara els com-

prcraissos entre els treballadors d'un mateix Estat que, a curt plac, seguirà 

essent governat, probablement, per uns interessos capitalistes molt cohesio-

nats, amb ferms lligams que uneixen a la pràctica la política de classe dels 

grups dominants. 

Convé reproduir aqui unes línies del text de "Bases per a un Manifest-prográ 

ma" aprovat al Congrés Constituent del PSC: 

"Per això el nostre Partit considera imprescindible participar en la llui

ta de tots els socialistes de l'Estat espanyol. Conscients de que guan

yar les llibertats i construir el socialisme exigeix la lluita conjunta 

dels treballadors de tots els pobles i nacionalitats de l'Estat, treballa 

rem per la consolidació d'un nou model de vertebrado política que, ga 

rantint la sobirania dels partits nacionals, asseguri la necessària arti

culació socialista". 
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Els mots articulació, consolidació i vertebració que el text utilitza indiquen 

un tipus de relació que no pot limitar-se a una simple germano ètica, sinó 

que ha de manifestar-se en canpromissos concrets. La sobirania que reclamem 

és la que ens ha de permetre determinar, d'acord amb les altres formacions 

socialistes de l'Estat, la manera concreta en que han de realitzar-se aquests 

compromissos i també l'abast. Aquesta manera ha d'ésser la que no estigui en 

contradicció amb la nostra reivindicació nacional i la que, per altra banda, 

ens permeti prendre decisions conjuntament amb els demés socialistes en tot 

allò que hàgim decidit posar en gestió comú: matèries que feran referència 

a la transformació democràtica i socialista de l'Estat que resulti imprescin

dible abordar conjuntament; matèries relatives a les grans decisions econò

miques, al desmantellament de monopolis, a la resposta a les multinacionals, 

a la defensa, a la construcció europea, etc.... Els socialistes de Catalunya 

no ens desentendrem, evidentment, d'aquestes i d'altres grans qüestions. La 

transformació revolucionària de l'Estat suposa esforços compromessos que no

saltres assumirem amb decisió. En aquest ordre de coses, els problemes que 

es presenten amb els nostres ccmpanys de la Federació Socialista de Catalunya 

(PSQE) fa referència a quina ha d'ésser, en la nostra circumstància, la ver

tebració o articulació amb els altres socialistes de l'Estat. I, per causa 

de ser la FSC (PSOE) una formació amb les seves pròpies vinculacions a aquest 

nivell, aquesta matèria pot també discutir-se amb qui en ella es senti afectat, 

més enllà de Catalunya. 

En tot cas, comprovem que. els problemes d'articulació són, en el cas concret 

del PSOE, problemes que afecten també la,unitat, de forma que en la pràctica, 

unitat i articulació apareixen com matèries entrelligades difícils d'estudiar 

separadament. 

De tot això, es dedueixen ja alguns principis la clarificació i traducció pràc 

tica dels quals és la tasca urgent amb la què s'encaren els socialistes que, 

veritablement, vulguin buscar solucions operatives als problemes d'unitat 

dels socialistes a Catalunya i a la seva correcta articulació a nivell de 

l'Estat. 

Aquests principis, per al PSC, són els següents: 

a) Els socialistes de Catalunya precisen d'un congrés propi, expressió de 

la seva autodeterminació política, que fixi la seva estratègia específica 

i la tàctica a seguir en la lluita per l'alliberament nacional i en la lluita 

de classes en l'àmbit de Catalunya. 

b) Els socialistes de Catalunya no podrien assitir a un congrés general i 

indiferenciat dels socialistes de l'Estat espanyol que signifiqués cedir la 

capacitat decisòria en relació a la seva pròpia entitat com a partit i a la 

seva estratègia nacional. 



c) Més enllà de les necessitats d'autodeterminació política a les que ens 

hem referit, en tot el que no astorbi l'especificació de la seva lluita na

cional i que fagi referència a la lluita comú per la transformació de l'Es

tat, els socialistes de Catalunya posaran a debat i decisió contí totes aque

lles matèries, o millor, tots aquells aspectes de matèries concretes que, 

efectivament, podrien tratacr se a una assemblea, convenció o conferència 

de representants de les diferents formacions socialistes de l'Estat, i par

ticipar també en els Òrgans d'execució necessaris per a la gestió tàctica 

de les síntesis estratègiques a que pogués arribar-se. 

En la pràctica, això suposaria que una entitat superior als partits, espe

cialment concebuda per a donar solució als problemes comuns dels socialis

tes de l'Estat espanyol, hauria d'abordar la delicada tasca de determinar 

quines matèries i quins aspectes de cada matèria haurien d'ésser decidits i 

tractats conjuntament i quines facultats haurien de tenir els òrgans gestors 

i decisoris que es configuressin. I posar-se a treballar. Perquè,si com

plexa és la solució, més urgent resulta guanyar-la si pensem que a curt plac, 

els parlamentaris socialistes de tot l'Estat es veuran en la necessitat de 

donar solucions a problemes que a tots afecten: gensmenys que la constitu

ció democràtica per a tothom, en unes circumstàncies en les que ningú no sap 

que de l'existència d'una àmplia zona socialista depèn la possibilitat histè

rica de consolidar la democràcia. 

Probablement, els PSC i el PSQE són els partits socialistes de l'Estat espan

yol en millors condicions per a iniciar aquestes tasques i posar les bases 

per a una entesa general de tots els socialistes, perquè les dues formacions 

estan consolidades 1, des de posicions i solucions diferents, compten amb una 

experiència Important en els sentits de solució d'aquests problemes. Per 

això arribar a acords entre els dos no Implicaria exclussió de ningü sinó 

iniciar una dinàmica positiva que revertiria a curt plac en benefici de tots. 
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