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E D I T O R I A L 

LA LLUITA ELECTORAL EN PRIMER PLA 

Els socialistes ens preparem per a la campanya electoral. Sabem que aquestes no seran unes 
eleccions plenament democràtiques. Ens mourem en un marc de llibertats atorgades pel reformis
me, i haurem de lluitar contra les despulles del franquisme (com l'estructura del Movimiento) que 
el reformisme de l'oligarquia utilitzarà com a obstacle contra les forces democràtiques i, molt espe
cialment, contra l'esquerra. Malgrat tot, si les condicions no són del tot inacceptables, lluitarem 
en aquestes eleccions. 

En aquestes eleccions ens juguem l'inici o el bloqueig d'un procés constituent que signifiqui la 
ruptura amb el franquisme i l'establiment d'una constitució democràtica. Ens juguem, ni més ni 
menys, el marc de les llibertats que ens han de permetre en el futur, als socialistes, de portareis 
treballadors al poder, de fer realitat a Catalunya la democràcia, el poder del poble. Això vol dir 
que, ara més que mai, la lluita electoral és una de les activitats més serioses i de més responsabilitat. 
Els socialistes no podem conformar-nos amb uns escons o uns percentatges que es limitin a beneir 
pels vots una situació de poder, com és el cas de la burgesia. Els socialistes volem precisament aca
bar aquesta dominació, i necessitem més que vots: necessitem voluntats per al socialisme. 

Un vot és un vot, encara que en tinguem un milió. No rebutjarem cap vot, però no ens és ¡gual 
qualsevol vot. Ens interessen els vots dels treballadors; volem que tots els treballadors votin socia
lisme, i que tots els votants socialistes esdevinguin socialistes. Per a aconseguir això cal llançar-se 
a fons a la campanya electoral. No es muntarà una estructura paral·lela desconnectada de la dels 
Fronts de Lluita. La prioritat que s'ha de donar a la lluita electoral no significa deixar de banda les 
altres lluites; significa que aquestes lluites han de ser capitalitzades per la campanya electoral, han 
de trobar el seu lloc en la nostra propaganda socialista. Cridem la responsabilitat de tots, perquè 
allò que els treballadors i el poble de Catalunya esperem de la campanya és més, molt més, que una 
derrota digna. Es crear les condicions que facin possible la llibertat, l'amnistia, l'Estatut. I també 
canviar la vida: contra l'atur, per salaris dignes, per unes ciutats habitables. En definitiva, els treba
lladors de Catalunya esperen que ens posem en el camí del socialisme. 

Aquestes eleccions són un pas decisiu. Endavant! 

COMISSIÓ ELECTORAL 
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PACTE PSC-FSC (PSOE) 

COMUNICACIÓ INTERNA tramesa el 6 d'abril a tots els Secretariats 
de la Federació. 

El Consell General, escoltat i debatut el llarg informe del Secretariat General,aprovava, el dar
rer 3 d'abril, gairebé per unanimitat, els resultat de la llarga i dura negociació amb la Federació 
Socialista de Catalunya (PSOE). Es tracta d'una primera i important concreció política d' "Uni
tat Socialista" llançada pel PSC davant la imminència de la consulta electoral. 

Les expectatives, pel que fa a l'ex-Reagrupament, continuen enterbolides donada la polaritza
ció en el seu si entre partidaris de la perspectiva electoral de "Front Democràtic de Catalunya" (en
torn de Jordi Pujol) i partidaris de la perspectiva d ' "Unitat Socialista", bé que és imminent que 
aquesta contradicció desemboqui en una o altra forma de desenllaç. La tercera component impor
tant prevista, els socialistes independents, està en avançat procés de configuració i segur que el pas 
donat amb la FSC (PSOE) n'ha de precipitar la cristal·lització. 

A continuació el text de l'acord: 

El PSC, la FSC (PSOE) i socialistes independents acorden realitzar la unitat socialista de Ca
talunya mitjançant un procés que culminarà en la constitució d'un Partit Socialista de Catalu
nya, resultat de la unió dels socialistes de Catalunya. Aquest partit, plenament sobirà, configu
rarà l'organització política del socialisme a Catalunya i la seva articulació amb el PSOE en la 
perspectiva de la unitat de tots els socialistes de l'Estat, a través d'un congrés democràtic a ce
lebrar durant l'any, preparat per comissions d'ambdues organitzacions que elaboren, per assen
timent comú, les propostes a l'esmentat congrés. 

Aquesta unitat dels socialistes catalans s'acorda entorn a les següents coincidències de princi
pis: 

1) La transformació de la societat mitjançant l'accés al poder polític per part dels treba
lladors. 

2) La socialització dels mitjans de producció, distribució i canvi. 
3) L'organització autogestionària de la societat. 
4) La societat ha de satisfer els mitjans que assegurin la igualtat i la dignitat de l'home. 
5) El reconeixement del dret d'autodeterminació de les nacionalitats i pobles de l'Estat 

espanyol. 
6) La recuperació de les Institucions i principis configurats a l'Estatut del 1932, la seva ac

tualització i aprofundiment. 

Les forces polítiques que subscriuen aquest acord coincideixen a afirmar que els socialistes de 
l'Estat han d'establir organismes representatius i decisius comuns que defineixin els elements 
estratègics i tàctics coincidents de la lluita de classes en aquest àmbit estatal. En llur propi àm
bit les organitzacions socialistes de les diferents nacionalitats i regions de l'Estat tindran plena 
sobirania. 
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En aquest projecte unitari i d'articulació s'inscriu l'acord dels signants d'adoptar una posició 
comuna en relació a la seva possible participació en el proper procés electoral. 

Amb aquesta finalitat, consideren fonamental la presentació d'una conjunta candidatura, 

d'UNITAT SOCIALISTA DE CATALUNYA 

que mantingui aquesta denominació per damunt de les sigles de cada un dels elements inte
grants, per així aglutinar l'adhesió dels treballadors i de tots els ciutadans interessats adonar 
una orientació realment progressiva a la configuració política de Catalunya. 

Les parts que prenen aquest compromís afirmen la voluntat de treballar en comú per la ràpida 
formulació d'un MANIFEST—PROGRAMA electoral per al qual prendran com a base els de
nominadors comuns de les respectives declaracions de principis i els corresponents programes 
de línia política, i establir —per assentiment comú— la participació en la llista de candidats. 

Entre les finalitats indeclinables que aquesta candidatura d'unitat socialista vol servir, cal re
marcar d'una manera explícita: 

1) L'exigència constitucional d'una estructura de l'Estat que garanteixi a Catalunya l'apro
fundiment de la seva autonomia, més enllà dels nivells previstos en l'Estatut de 1932 i 
d'acord amb les necessitats reals d'aquest moment, i recolzi el procés d'autonomia de les 
diferents nacionalitats i regions diferenciades de l'Estat espanyol. Per això, expressen la 
seva voluntat de treballar en comú amb totes les altres forces democràtiques catalanes 
presents al Congrés de Diputats. 

2) La col·laboració amb totes les altres forces socialistes representades al Congrés de Dipu
tats per orientar, fins on sigui possible, una acció comuna en el seu si, per així configurar 
l'Estat d'acord amb unes línies susceptibles d'afavorir el progrés cap al socialisme, així 
com també l'adopció d'aquelles mesures que tendeixin a afavorir els interessos imme
diats dels treballadors. 

Alguns comentaris al text: 

Cap al gran PSC de la unitat: Es tracta d'un pacte electoral, però en la perspectiva d'un altre 
dels nostres objectius prioritaris, de la unitat orgànica de tots els socialistes de Catalunya en un 
únic Partit Socialista de Catalunya. No és un pacte, doncs, en funció d'interessos merament elec
torals (no és un pacte electoralista), sinó en funció dels interessos profunds del socialisme català. 
La unitat d'acció electoral hi és concebuda com el primer pas d'un procés cap a la unitat socialista 
de Catalunya, l'última etapa del qual haurà de ser, previs congresos de les organitzacions, un Con
grés de la Unitat. 

Articulació socialista: Sobre aquest punt,respecte de la necessitat del qual hi ha unanimitat, 
apareixen formulacions diferenciades pel que fa a la seva forma de concreció, i això no solament 
entre el PSC i la FSC (PSOE), sinó també dins de cada organització (n'és una mostra el debat obert 
a "Company" sobre el tema). En aquest sentit, el pacte es limita a senyalar-ne la voluntat de futur, 
a concretar lliurement i en el seu dia pel PSC de la unitat. 

En aquesta perspectiva, s'expliciten alguns criteris que suposen un avenç important: l'articula
ció s'ha de concretar sobre la base de la sobirania del socialisme de les nacionalitats i de les regions 
(pel que fa a Catalunya, en base a la sobirania del PSC); la competència dels organismes de repre
sentació i decisió comuns que en resultin serà allò que afecti la lluita de classes a nivell d'Estat (ter
mes —en tot cas menys emfàtics— en què hem definit sempre l'articulació a la FPS); reconeixement 
del PSOE com a força socialista més important fora de les nacionalitats i per tant com un dels pols 
fonamentals de l'articulació, amb el qual, així com amb altres (socialisme de les nacionalitats), el 
PSC intentarà d'arribar a formes d'articulació, sempre que sigui "en la perspectiva de la unitat de 
tots els socialistes". 
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Per Catalunya, contra l'Estat unitarista: En aquest sentit, el pacte té una transcendencia histó
rica sense precedents. A part el reconeixement del dret d'autodeterminació de les nacionalitats i 
pobles de l'Estat, la primera de les "finalitats indeclinables" ha de tenir grans implicacions pel que 
fa a la causa de Catalunya, a la causa de les nacionalitats i de les regions diferenciades en la lluita, 
abans de la transició al socialisme, per una estructura de l'Estat antiunitarista (autonomista, fede
rals, etc.). En relació a Catalunya s'estableix la voluntat de lluitar no només pels principis i institu
cions de l'Estatut del 32, sinó pel seu aprofundiment, per una autonomia actualitzada que vagi 
"més enllà dels nivells previstos" en aquell estatut; per tal d'aconseguir-ho, es remarca la voluntat 
de treballar conjuntament amb la resta de les forces catalanes del Parlament. Dit això, podem afir
mar que el pacte és especialment determinant per a Catalunya; tots sabem, i no només els socialis
tes, els problemes que hauria resolt l'existència d'aquest compromi's en altres èpoques. 

Costos?: Evidentment, tot pacte suposa costos específics per a les organitzacions pactants; en 
aquest cas, per exemple, renúncies d'ambdues parts en relació a la pròpia concepció de les llistes 
electorals; però, també en aquest cas, uns costos que esdevenen anecdòtics davant els guanys que 
el pacte suposa per a la causa del socialisme a Catalunya, la causa que ens dóna sentit com a orga
nització. Això ens venia a dir, a la sessió del Consell General, fent gala de la seva talla humana i de 
la seva ¡ncommovible consciència militant, el company i vell lluitador socialista Josep Pané, l'home 
que es podia sentir més afectat personalment per la negociació de les llistes electorals; una senzilla 
i magistral lliçó de socialisme de les que no s'obliden i que fan vibrar tots els consellers en una ova
ció esclatant. 

Objectivament, cal valorar el pacte com una victòria del socialisme català; com una victòria 
per al socialisme i per a Catalunya. 

Això no vol dir que s'hagi acabat la feina: el camí tot just comença. S'obre, ara, un procés d'u
nitat que no ha de ser fàcil, un procés necessàriament contradictori en el qual els militants del PSC 
haurem de treballar de ferm, aportant, amb la nostra voluntat unitària, tota la nostra capacitat crí
tica, tot el nostre rigor socialista. Els militants del PSC no som verges en aquest terreny, no ens fal
ta experiència: sigui quina sigui la nostra procedència, la majoria hem passat fa poc per la forja del 
nostre Congrés Constituent, un laboriós procés de tres mesos de treball intensiu. Això ens ha de 
permetre, ara, centrar amb energia el procés cap al gran PSC de la unitat; el gran PSC que, superat 
el perill del fraccionament socialista i constituit en força hegemònica de l'esquerra, estarà en condi
cions d'estalviar als treballadors i al poble de Catalunya situacions d'estabilització del procés histò
ric (Itàlia) i de fer possible la nostra estratègia revolucionària, l'articulació del Front de Treballa
dors cap al socialisme i l'autogestió. 

Es sabut que aquest projecte nostre molesta tothom: molesta a la dreta perquè atempta con
tra els seus interessos de classe, i molesta a d'altres organitzacions d'esquerra perquè interfereix in
teressos de partit a curt termini. I molesta especialment quan no és només una declaració de prin
cipis, sinó que va prenent forma irreversiblement. Cal esperar, doncs, nous atacs de totes bandes, 
tergiversacions i intents de confusionisme. Que no ens vingui de nou. Responguem amb la clare
dat dels nostres objectius, amb la contundencia de la nostra militància de cada dia. 

SEC RE TARIAT GENERA L 
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DAVANT DEL 1er. DE MAIG 

El Secretariat de la Federació I l l a instàncies del Front de Lluita a l'Empresa, considerà neces
sari de convocar tots els Partits de classe i les Centrals Sindicals per a organitzar conjuntament 
una jornada de lluita al carrer, el proper 1er. de Maig, per la conquesta de les llibertats polítiques 
i sindicals. 

La proposta del P.S.C. va ser: 

— Concentració a tots els barris, formant una manifestació encaminada a la plaça de la Mo
numental o al parc de la Ciutadella, on es faria un míting centrat fonamentalment en dos punts: 
llibertat sindical i legalització de tots els partits obrers. Acabat l'acte continuaria la manifestació 
amb un recorregut que finalitzaria davant la CNS, exigint el desmantellament de l'organisme ver
tical. 

La postura de les centrals sindicals va ser de rebuig d'un acte organitzat conjuntament amb 
partits de classe i organitzacions sindicals, per considerar que el protagonisme els corresponia ex
clusivament, ja que el 1er. de Maig ha de ser un dia de lluita només per a la llibertat sindical. 

Els partits assistents: OIC, ORT, OCBR, PSAN, MC i LCR recolzaren la nostra iniciativa 
amb l'excepció del PTE, PSUC i PSP, que van coincidir amb els plantejaments de les centrals. 

Davant la impossibilitat d'arribar a uns acords es va convocar una segona reunió per a re
plantejar el tema, però les centrals es van mantenir en la mateixa postura. El PSUC ja no va assis
tir a aquesta segona reunió. 

Veient aquesta realitat, nosaltres plantegem d'adherir-nos a l'acte que organitzin els sindicats, 
per tal de no crear divisions entre partits i sindicats, però ens reservem el dret de fer la nostra prò
pia campanya de l'acte convocat per les centrals en la perspectiva de donar-li un contingut global 
a la lluita dels treballadors. 

Cal afegir que CCOO, FSC (PSOE), PC i PSC (R)no van acudir a les reunions convocades per 
nosaltres, tot i que hi havien estat convidats. 

LA NOVA LLEI D'ASSOCIACIÓ SINDICAL 

Les actuals "Cortes" franquistes han aprovat una nova llei d'Associació Sindical que no supo
sa el restabliment de la plena llibertat sindical, quan implica un seriós obstacle per a la legalitat 
dels veritables sindicats obrers que ja existeixen, i coacciona el dret dels treballadors de construir 
els sindicats que els semblin més convenients... 

Els punts bàsics d'aquesta llei son: 

En primer lloc, la llei no suprimeix l'enquadrament obligatori dels treballadors a les restes de 
l'Organització Sindical, actual Administració Institucional de Serveis Professionals, a la qual ens 
veurem encara obligats a cotitzar, cosa que representarà: 
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— una trava molt important per a la sindicació massiva dels treballadors a les centrals autènti
cament democràtiques i de classe. 
— el manteniment d'una estructura vertical aliena als interessos dels treballadors que conti
nuarà administrant el patrimoni sindical que només a la classe treballadora en el seu conjunt 
correspon d'administrar de forma autònoma a través dels organismes que delegui democràtica
ment. 

En segon lloc, limita la llibertat sindical amb la creació del que anomenen "associacions pro
fessionals", és a dir, sindicats per ram d'activitats, amb la qual cosa les centrals sindicals democrà
tiques no seran reconegudes legalment com a organitzacions de classe, afavorint el gremialisme i 
intentant d'aquesta manera que l'actual estructura sindical es perpetuí' com a aglutinador de tots 
els treballadors i potencií' des de dintre, per part dels verticalistes, la creació de sindicats "grocs". 

En tercer lloc, nega la possibilitat de sindicació lliure a tots els treballadors de l'Administra
ció, discriminant milers de treballadors que treballen com a funcionaris públics. 

En quart lloc, queda sense resoldre la qüestió de la devolució del patrimoni sindical als treba
lladors, pel que fa al confiscat com a conseqüència de la guerra, així com el patrimoni adquirit 
durant aquests darrers quaranta anys. 

En cinquè lloc, no contempla la realització d'eleccions lliures a l'empresa, que garanteixin la 
responsabilitat dels treballadors lliurement elegits. 

En definitiva, la llibertat sindical només es pot establir sobre la base de: la devolució del pa
trimoni sindical als treballadors per a la seva administració autònoma, la derogació de l'actual 
vestigi del sindicat vertical, la AISP, i l'eliminació de la quota sindical obligatòria en aquest orga
nisme, i des d'ara reconèixer la llibertat sindical sense entrebancs per a totes les centrals sindicals 
de classe que ja existeixen i aquelles que els treballadors puguin crear. 

"6 HORES AMB EL P.S.C." 

No volem entrar en una valoració detallada fins que la Federació III no hagi presentat el seu 
informe. Podem afirmar, però, que les "6 hores amb el P.S.C." ha contribuí't a un èxit esclatant 
del Partit, superant totes les previsions. Com amb el "Mít ing de la Llibertat", en el seu moment, 
el P.S.C. s'apunta ara una nova victòria sense precedents, un nou rècord de convocatòria kde ressò 
popular difíci l de superar. 

Cal remarcar amb èmfasi l'enorme labor realitzada pels companys organitzadors durant tants 
de dies abans de la festa i, en el transcurs d'aquesta, la tasca dels companys del servei d'ordre i 
dels que se situaven a les taules de venda. 

En nom de tot el Partit, fem arribar des d'aquestes pàgines una entusiasta felicitació als nos
tres companys cantants Guillermina Motta, Joan Manuel Serrat i Pere Tàpies per la seva actuació 
professional í militant, i a tots els companys que amb el seu esforç han fet possible aquetes "6 ho
res amb el P.S.C". Endavant! Cap a les "24 hores"? 

ARXIU DEL PARTIT 

S'ha iniciat la confecció de l'arxiu central de documentació del partit. Cal que totes les Fede
racions col·laborin a aquesta voluminosa tasca. 

Totes les Federacions faran arribar als locals centrals del Partit, a nom d' " A R X I U " , de mane
ra continuada i sistemàtica: 
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1 — Cinc exemplars de les publicacions locals del partit ("Gramenet Socialista", "Penedès 
Socialista", etc.). 

2 — Cinc exemplars de cada tipus de cartell, octaveta o anunci del partit, a nivell local o sec
torial. 

3 — Un exemplar dels acords i comunicacions dels òrgans de direcció. 

Es important també que, pel que fa als tres tipus de materials esmentats, es faci una recopi
lació, com més exhaustiva millor, de tots els materials editats del Congrés Constituent. 

FE D'ERRADES 

A la comunicació que hi havia al COMPANY NUM. 9 sobre la celebració de la II Conferència 
Nacional del Front de Lluita a l'Empresa, es va produir l'omissió dels acords presos, que era el 

següent: 

"7 . El Partit impulsarà la incorporació dels seus militants a les tasques d'assessorament jurí
dic i tècnic de les centrals sindicals i prioritáriament a les dues centrals d'orientació socialis
ta". 
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