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1. Algunes qüestions sobre el 
caràcter de 1'informe. 

La presentació d'aquest tre 
ball al conjunt de militants 
i de l'organització de la Fede 
ració Centre del Partit a Bar
celona té, com objectiu, d'o
brir la discussió sobre quel
com que cada dia se'ns fa més 
urgent: la necessitat d'anar a 
l'elaboració d'un cos polític 
específic d'intervenció del Par_ 
tit en el centre de la ciutat; 
elaboració que doni una respos 
ta, en conjunt, a les necessi
tats i problemes de les dife
rents activitats econòmiques , 
socials, político-urbanes que 
tenen unes Característiques pro 
pies i diferents d'altres zones 
de la ciutat. 

En primer lloc, volem dir 
que aquest no és un document 
que pretengui tractar les qües_ 
tions de forma detallado i 
exhaustivament, sinó més aviat 
un informe amb l'única intenció 
d'apuntar i suggerir alguns ele 
ments que puguin servir de re
ferència per desenvolupar i am 
pliar la discussió en el con
junt de la Federdció. 

L'informe té, doncs, un ca
ràcter obert: s'ha d'enriquir 
i ampliar mitjançant la discus 
sió i reflexió, la sistematit
zació de les experiències polí^ 
tiques que ja tenim per la nos 
tra participació a la lluita de 
masses i activitats que es des
envolupen en el nostre àmbit. 
Només això ens permetrà de do
nar la dimensió adient al debat 
Debat que no pot ésser estrany 
a les lluites actuals, al mo
ment polític en el qual ens 
trobem, però que ha d'evitar, 
també, el "tacticisme" i "1'im 
mediatisme". 

Així podrem donar el salt 
polític necessari per al nostre 
treball, forjant un Partit cada 
dia més capaç d'enriquir l'al-
ternativa global amb l'elabora 
ció de perspectives específi
ques o cada sector, tenint sem 
pre present la correlació de 
forces que es dóna a cada mo
ment, per anar proposant les 
alternatives més convenients. 

En un espai urbà, com el Cen 
tre de Barcelona, ens cal anar 
articulant tot una política ca
paç d'aglutinar diferents grups 
socials al voltant de problemes 
unificadors com la vivenda, els 
preus,- els transports... i anar 
fomentant la solidaritat entre 
aquests grups objectivament es
poliats pel capital monopolista 

Els comunistes hem d'ésser 
capaços d'anar transformant 
aquesta solidaritat en un ampli 
"consensus" a la nostra estra
tègia, mitjançant un esforç 
constant, d'explicació política 
i ideològica del conjunt del 
Partit, al voltant del qual es 
plasmi tota la nostra concepció 
de la via al socialisme. 

En aquesta direcció, per ana 
dotant-nos d'aquest cos polític 
més elaborat per l'actuació del 
Partit al centre de Barcelona, 
creiem que aquest informe pot 
ésser un punt de partida per a 
futurs debats. 

11. El concepte de "Centre". 

La constatació d'una estruç 
tura urbana- geogràfica i so
cial concreta- i la instrumento 
ció d'un cos teòric i metodolò_ 
gic per compendre i transformar 
aquesta realitat urbana, és a 
dir, la combinació del material 
informatiu-estadístic i dels 
instruments que avui tenim, que 
encara són pocs, ens ajudaran 
a realitzar la tasca de síntesi 
necessària per anar elaborant 
una política específica del Pa£ 
tit que respongui a les proble
màtiques plantejades en el Ceri 
tre de Barcelona. 

Però el fet d'afirmar la 
necessitat d'una pràctica polí
tico-ideológica específica dels 
comunistes en el Centre de la 
ciutat no ha d'ésser una hipò
tesi "a priori", sinó una conse 
qüència política de delimitar 
en el plo teòric i metodològic 
el concepte de "Centre" i de 
les seves funcions. 

L'objectiu d'aquesta part 
de l'informe estarà presidit 
per la intenció d'abordar aques 
tes qüestions en una inicial i 
esquemàtica aproximació. 



1. En parlar d'una "políti
ca per al Centre" ¿ a quins 
àmbits o punts de referencia 
al·ludim? Tradicionalment, en 
termes genèrics, aquests po
drien ésser: a) la participa
ció de la forca de treball en 
el procés de producció, b) la 
reproducció d'aquesta força de 
treball (condicions de vida,..) 

2. Però, ¿què entenem per 
Centre? Intuïtivament podem dir 
que el concepte fa referència 
a: 
- un espai geogràfic 
- un contingut social 

3. ¿Quins són els components 
d'aquest contingut social? 

ler. Els elements hereditaris 
de les funcions de lo ciutat en 
antics modes de producció i la 
continuïtat d'aquests elements. 
Bàsicament, en el cas de Barce-
lona, la funció simbòlica dels 
valors religiosos que té una 
ciutat medieval. I també la fun 
ció d'intercanvi i de centre de 
la vida social que comporta la 
ciutat industrial. 

2on. A això cal afegir la fojr 
mació pròpia dels grans centres 
urbans i la dinàmica del capi
talisme, que introdueix la ciu 
tat dins la lògica implacable 
de l'intercanvi dels productes 
com a mercaderies. I el procés 
de tecnificació i tecnocratit-
zació del capitalisme monopo
lista, que concentra en un es
pai geogràfic el centre de de
cisions. Tot això són un conjunt 
de funcions que caracteritzen 
el contingut social del Centre. 

4. A més, també podem asse
nyalar d'altres components: 
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- El Centre com a òrgan de 
comunicació funcional entre els 
diferents elements de la ciutat 
i de l'òrea metropolitana. Ai
xò implica, en el cas de Barce 
lona, unes funcions de centre 
de negocis, de centre "espe
cialitzat" en la funció del 
•ocie—espectacle, i també el 
nucli central en els transports 
urbans, sense oblidar les fun
cions culturals i de prestigi. 

- També podem parlar del 
Centre com d'un grup d'insti
tucions des d'on s'aplica el 
poder polític,i,generalitzant 
podem parlar del Centre com 
d'un conjunt que inclou: 

. els elements decisius de l'a£ 
tual forma de poder polític, 

. i les institucions de les 
quals se serveix el capital per 
mantenir la seva hegemonia . 

|tn una societat capitalista, 
la ciutat i l'espai verd en ge 
neral, no pertanyen als habi
tants, i són modelats d'acord 
amb els interessos dels propie
taris i especuladors del sòl, 
dels promotors d'immobiliàries 
i empreses de la construcció, 
i també pels organismes públics. 

Per al nostre treball, seria 
convenient anar esmicolant molt 
més les relacions socials en el 
Centre, superant els conceptes 
genèrics com els de "capital" 
i "classes populars", de cara 
a enriquir l'anàlisi concreta^ 
Això implica l'existència en el 
Centre de l'aparell d'Estat . 
i en elcas de Barcelona, de 
l'aparell d'Estat no sol* urbà 
sinó també de la "província" i 
de la "regió". 

Fet que implica també l'e
xistència de l'aparell de con
trol ideològic de les masses 
(bàsicament premsa, ràdio, TV) 

A més, l'aparell cultural 
queda lligat també a la noció 
de Centre, i amb ell totes les 
institucions culturals de què 
s'ha dotat la burgesia. 

- El caràcter de centre de 
decisions • 

L'existència en el centre 
d'una xarxa de serveis d'insti 
tucions especialitzades, fa que 



es concentrin en ell les fun
cions de gestió i de presa de 
decisió .(Funcions quelalogT 
ca centralista del capital ten 
deix a anar separant dels punts 
d'aplicació d'aquestes decisions) 

Això pot caracteritzar el 
pes que a Barcelona centre va 
guanyant el "sector serveis" i 
les oficines i centres de dire£ 
ció de bona part de la produc
ció. 

5. El centre com a espai geo 
gràfic. 

En intentar caracteritzar el 
Centre com a espai geogràfic, 
la primera observació resultant 
seria que: 
. no es tracta d'un centre geo_ 
mètric de la ciutat, 

. sinó , més aviat, d'un es 
Pai urbà conformat històricament 
pel contingut social al qual 
ens hem referit. 

El centre con a espai geogrà 
fic seria, doncs, la resultant 
de la ciutat medieval a la qual 
s'ha sobreposat la ciutat co
mercial i industrial, i quai.tia 
determinat aquest conglomerat 
difós que és avui el Centre. 

En el centre avui podem dis
tingir: 
. al costat dels símbols reli
giosos medievals, 
. al costat de les places i 
comerços del primer capitalis
me , 

tot un context urbà en degrada 
ció, en el qual: 
- les zones residencials del 
segle passat i part de l'actual 
es veuen cada vegada més inva-
dides per oficines i llocs de 
serveis. 
- el centre polític, comercial 
i de serveis es va desplaçant 
cap a Pedralbes, Sarrià. 

III. Perspectives sectorials de 
treball. 

Genèricament podem dir que 
la lluita política que ens cor 
respon és la de disputar al 
sistema l'hegemonia en tots els 
àmbits de les relacions socials 

que es donen al Centre. Per 
tant, cal lluitar per aconse
guir bona part dels instruments 
de poder social de què disposa 
el sistema. 

Es tracta de lluites que 
abracen tota l'activitat del 
Partit, que afecten tots els 
companys, que només són conce
bibles en termes d'un combat 
global. Ara bé, en aquest com
bat global, hi juguen un paper 
de primer ordre els treballa
dors d'aquests-«-sectors. El pro 
cés de neutralització i conques, 
ta d'aquests instruments so
cials, resultarà d'una intera£ 
ció constant entre la pressió 
global des de fora i Ja capa
citat política i l'empenta des 
de dins. És més, tan sols si 
sabem desenrotllar aquesta pe
netració política es podrà pen 

sar que, al moment del salt qua 
litatiu en la conquesta de l'a
parell d'Estat, aquests instru 
ments s'alineïn ràpidament amb 
els nous poders. 

/ 
Es per això que al Centre 

hem de tenir una especial aten 
ció a tot un conjunt d'aspectes 
que van agafant importància ja 
en l'actual situació, i que se
ran decisius a l'etapa poste
rior al trencament democràtic. 

Està fora de les nostres pos 
sibilitats de fer una relació 
exhaustiva de les perspectives 
dels diversos sectors, ni tan 
sols d'aquells més lligqts al 
concepte de Centre. De tota ma
nera,- i donat el caràcter sugges_ 
tiu que volem donar a aquest i 
rapport, pot ser útil de reco
llir alguns dels «lements de 
perspectiva política que s'es
tan plantejant ja les organit
zacions . 

Sector Serveis. Ja a les lluí 
tes d'aquestes darreres setma
nes estan apareixent elements 
que apunten el pas d'una fase 
de resistència - a què el capi
talisme ens faci pagar la cri
si-, a una altra fase d'ofensi 
va política antimonopolista. 
Destaquem-ne: 

l'aparició entre els treballa
dors de Banca, Assegurances, 



Caixes i institucions finance
res en general, de consciència 
entorn de la necessitat del pas 
d'aquests instruments al sector 
públic. I també el paper impoi— 
tant que hi hauran de jugar els 
treballadors d'aquests sectors. 

Les reflexions dels treballa 
dors de sectors monopolistes al 
voltant dels costos socials del 
caràcter monopolista privat d'a 
quests serveis. És el cas de 
l'Electricitat, el Gas, la Tel£ 
fónica - als quals s'afegeix, 
a més, l'escandalosa exportació 
de beneficis cap als USA(ITT). 

La situació quasi irrever
sible en sectors com 1'Electró 
nica i Informàtíca, on la colo 
nització és tal que hipoteca la 
independència nacional. Seran 
els tècnics i treballadors d'a 
questcs sectors que hauran de 
portar la iniciativa en la de
finició dels plans de redreça
ment. 

Les elaboracions que estan 

preparant els treballadors del 
Transport Públic, de cara a fer 
Barcelona progressivament més 
habitable i "circulable". Àdhuc 
en sectors més endarrerits, cal, 
i és possible, crear les cir
cumstàncies polítiques que afa 
voreixin la seva inserció en la 
política del Centre. Cal pensar. 
per exemple, en la necessitat 
d'equipament per als treballa
dors que baixen a treballar al 
Centre. Serveis de menjador, 
de guarderia... han d'ésser tam 
bé una preocupació de la polí
tica del PSU al Centre de Bar
celona. 

Aquí deixem de banda, en 
tant que prou coneguts, els 
avenços cap a una alternativa 
en l'ensenyament i la sanitat. 
Un i altra inclouen una refor-
mulació del paper a jugar pel 
Centre urbà en aquests sectors. 

Aparells d'Estat i de jus
tícia. També aquí les perspec
tives són quasi realitats. Ce£ 
tament, a l'igual que en el 
sector serveis, cal pensar en 
primer lloc en el procés sind¿ 
cal constituent. Però, a més, 
els treballadors de l'Adminis
tració Pública (TAP) tenen ja 

formulats els objectius en 
la democracia: control democrà 
tic intern a tots els nivells 
i submissió a les orientacions 
que es decideixin democràtica
ment. Ja ara el procés de con
solidació d'alternatives, i en 
especial de 1'alternativa demo 
cràtica municipal, han d'ésser 
també fites importants en la 
pràctica de la política al 
Centre. 

L'Aliança entre-les- forces 
del treball i les forces de lo 
cultura. Els fenòmens ja esmert 
tats de concentració dels cen
tres de decisió i d'assentament 
de les funcions més tecnocratit-
zades defineixen un altre dels 
principals vessants de la polí 
tica al Centre. Encara que des
igual, el procés d'assalaritza 
ció avança ràpidament, i amb 
ell van madurant les condicions 
per la unitat dels tècnics amb 
els treballadors. Ja a les 
darreres lluites, aquesta uni
tat ha estat present, malgrat 
haver estat insuficient. 

Certament avui no estan gens 
resoltes les formes que ha de 
pendre aquesta unitat. El debat 
sobre les formes de sindicació 
dels tècnics és, per exemple, 
una qllestió oberta. Així i tot, 
creiem que la política de par
ticipació unitària en les llui
tes reivindicatives amb la res
ta dels treballadors, que el 
planteig conjunt de les alterna 
tives sectorials, ha d'ésser 
la tasca prioritaria en el movi 
nent de tècnics. 



Això sense oblidar en abso
lut el paper cívic i unitari a 
jugar pels Col·legis en el cas 
dels professionals. Als col.le-
gis, en tant que nuclis de la 
vida col.lectiva dels professi
onals (com a mínim per algunes 
professions) caldrà continuar-
hi una renovada atenció. 

Els:ii mitjans de comunicació. 
culturals, artístics. Des d'un 
punt de vista individual, al
guns sectors quedarien inclosos 
dins l'apartat anterior, si bé 
el procés d'assalarització re
verteix trets molt diferents. 
Malgrat tot, ens hi referim d¿ 
ferencialment per què es trac
ta d'una sèrie de funcions su
perestructuras del sistema , 
que revesteixen una importàn
cia essencial. 

En el moment de plantejar-
nos aquesta problemàtica, cal 
matisar que estem molt lluny de 
voler apropiar-nos la tasca de 
dirigir aquests sectors. Tenen 
les seves lleis, i seria d'una 
extrema ignorància. Però, és 
essencial el fet de saber-nos 
plantejar la necessitat d'incor_ 
porar plenament aquests sectors 
a la dinàmica social de la de
mocràcia avançada i el socia
lisme . 

-'.ón bàsicament els profes
sionals de la comunicació i de 
la creació cultural i artística 
qui han de trobar les formes 
de fer-ho. Així i tot, volem 
deixar constància que una polí
tica al Centre s'ha de plante
jar qywi consolidem les posi
cions adquirides, i , sobre tot, 
hem de tenir una vigorosa pre
sència política en aquests mit
jans. I això ha d'ésser una preo 
cupació i una tasca de tots. 

Els moviments socials urbans 
al Centre. 

Hi ha una sèrie de trets, que 
jn hem anat apuntant, que fan 

p e c u l i a r aquesta q l l e s t i ó . 
Hom s'qdona de l'existència 

d'àmplies zones en procés de 
degradació. Amb un dèficit im
mens d'equipaments, habitades 
per un lumpen urbà, i per petits 
tallers i indústries. Govint 
amb lloguers baixos en relació 

al terme mitjà de Barcelona. 
Tot això fa difícil i complex 
un procés de reivindicacions. 

A la resta de l'espai geo
gràfic del Centre, hom aprecia 
el despoblament i alteració de 
les funcions residencials úari_ 
vada del caràcter de centre de 
decisió. En tot cas, també no
tem l'existència d'un procés 
d'envelliment de la població, 
o, com a mínim, els joves topen 
amb una manca de perspectives 
de trobar vivendes a l'abast al 
barri. 

Cal tenir en compte que el 
Centre geogràfic és fonamental 
metn Centre urbà i no pas zona 
residencial. Es a dir, cal con
siderar simultàniament les ne
cessitats d'equipament del 
barri i els interessos de tota 
la ciutat. Aquesta és una lirtú 
tació important en plantejar-se 
qllestions com el Dorn, l'esta
ció de Vilanova, l'escorxador, 
lacModelo, 

Les mateixes ambigüitats so 
bre el tipus de ciutat que vo
lem. En un futur democratic¿ se 
guim desitjant el tipus de Cen 
tre que crea èl capitalisme mo 
nopolista? En general estem d'a 
cord sobre la necessitat de la 
socialització del sòl, que vol 
dir que el sòl deixi d'ésser 
considerat essencialment com un 
valor de canvi. Però ¿ tenim 
prou definida una perspectiva 
de transformació urbana? 

Es fa difícil d'adelantar 
altres conclusions polítiques 
que:- la necessitat d'avançar 
a fons en una "praxi" dels mo
viments socials urbans del Cen 
tre, i- la necessitat d'anar 
lligant tots els aspectes con-



crets que van sorgint amb l'o-
fensiva en relació al Pla Co
marcal i cap a l'elaboració 
d'alternatives sectorials sor
gides de la mobilització po
pular i de la reflexió col.lec 
tiva entorn de la ciutat que 
volem. 

La relació entre formacions 
socials• 

Es un tòpic vàlid que 1'in-
terclassisme i, per tant, la 
política d'unitat són també com 
ponents especials de la políti 
ca de centre. Ja a nivell geo
gràfic, el procés de formació 
històrica i les funcions actuals 
han portat a una composició so 
cial ben poc homogènia, i en 
tot cas, amb un pes important 
de sectors no obrers. Hi ha dos 
nexes d'unió decisius per tal 
que ens poguem convertir en d_i 
rigents de tots aquests sectors, 
per tal que el moviment obrer 
dugui a terme la seva hegemonia. 
Ens referim a l'aliança antimo-
nooolista i al moviment nacio
nal. Malgrat tot, i en l'etapa 
de democràcia política i social, 
aquestos eixos necessiten una 
pràctica política conscient/ 
orientada a anar aglutinant 
grups socials homogenis en i 
qüestions que els unifiquin i 
en contra dels enemics del mo
ment; és a dir, cal una polític 
ca orientada a consolidar el 
sentiment nacional de totes 
aquestes capes per tal de rea
litzar-lo. Aquest és el repte 
de la nostra política d'unitat. 

Hi ha una pila d'instruments 
per fer-ho; per exemple, la 
intensa xarxa d'institucions 
culturals que han estat en mans 
de la ultradreta, o que, com a 
molt, han estat vies per tal 
que la burgesia catalana fes 
pafs mentre " no era el moment 
de fer política". Cal accelerar 
el procés de recuperació a cà£ 
rec del moviment popular d'a
questes institucions. Són es
sencials per a la marxa del mo 
viment nacional del poble cat£ 
là, així com oer potenciar els 
vessants solidaris i internacio_ 
nalistes. 

Altres aspectes, a part del 
ja esmentat de Col·legis Pro
fessionals* són la col·labora
ció amb els sectors cristians, 
orogressistes. 

Però no es tracta tan sols, 
ni tampoc fonamentalment, de pe 
netrar en institucions ja exi¿ 
tents que lluiten, per poten
ciar-ne els elements de socia
lisme. En altres poraufes, no 
es tracta tan sols de democra-
d'organització i formes de di
recció política que ens corres 
ponen. I, certament, així dona 
rem un pas endavant en 1'efec
tiva territorialització del Par
tit en la mesura que les orga
nitzacions, i en especial les 
seves direccions, es capacitin 
per abordar qualsevol aspecte, 
obrer, popular, sanitari, d'en
senyament, d'administració, etc. 
de lr: nostra política. 

Cal, per exemple, entre al
tres coses: 

. definir una perspectiva sin
dical comuna del sector "ter
ciari", dins les coordenades 'j 
generals donades per CCOO. 
. vincular aspectes concrets de 
les alternatives d'aquests sec . 
tors a les aspiracions del con 
junt de la població. Per exem
ple, la gestió democràtica del 
transport col·lectiu. 
. aprofundir els nivells de 
coincidència entre el M.O. i 
les perspectives sindicals de 
sectors professionals assala
riats. Partint de reflexions 
conjuntes, però de pràctiques 
en determinats nivells: banca , 
oficines, grans empreses. 
. buscar les vies de relació 
entre les alternatives secto
rials dels ensenyants, sanita
ris, d'urbanisme, etc. i els 
moviments de masses populars. 
. interessar aquest moviment amb 
la formulació d'una alternativa 
democràtica de 1'Administeació 
popularitzant les iniciatives 
dels T.A.P. 

. eixamplar l'actual parcelació 
de la vida comunitària al Cen
tre buscant alternatives comu
nes - vivenda, espais verds, es 
coles, equipaments -. 



. propiciar en les entitats el 
paper hegemònic de l'Assemblea 
de Catalunya, d'un sentiment de
mocràtic de gestió i pràctica 
social. Ampliar les aliances 
polítiques a través d'alternat¿ 
ves ciutadanes. 

En un altre ordre d'idees: 

- si sortir al carrer exigint 
les llibertats democràtiques és 
una de les components de l'A.D. 
N., cal, a partir de les darre 
res manifestacions cíviques que 
s'han* produït, mesurar l'abast 

En primor lloc, cal esbri
nar aquelles zones en les quals 
la nostra influència política 
encara és nul·la o quasi impe£ 
ceptible:indústria hotelera, 
grans magatzems, comerciants, 
etc., per tal d'abordar-les 
amb decisió. 

En segon lloc, cal aprofun
dir la singularitat específica 
de cada un dels camps d'activi
tat política. 

I en tercer lloc, i el més 
important, cal buscar els eixos 
comuns d'aquestes activitats per 
tal que la seva interrelació 
ens dongui una visió homogènia 
de criteris polítics a aplicar 
en el centre. 

I aquesta homogeneïtat ha de 
permetre a cada organització, 
a cada militant, de superar el 
marc singular d'una pràctica 
unilateral i dotar-lo dels cri 
teris polítics necessaris per 

tal de fer més gran, més rica 
i diversa,la seva activitat. 

De la mateixa manera, només 
avançant en aquesta homogeneï
tat, definint una política gl£ 
bal de centre, podrem resoldre 
satisfactòriament les qüestions 

titzar l'entrellat social, es 
tracta de crear un nou entrellat 
social. La propera etapa del 
nostre poble s'ha de caracterit^ 
zar especialment per una inten 
sificació de la vida participa 
tiva, per la constitució de tot 
un entrellat social nou al ser 
vei de la democràcia, per la 
creació d'una sèrie d'inquie
tuds socials renovades i que 
només en el marc de la demo
cràcia trobaran una via de so
lució. Un exemple de la proble_ 
màtica que hem de situar en 
primer pla de l'actualitat és 
el problema de l'alliberament 
de la dona. 

IV. Cap a una política del Cen 
tre. 

El conjunt d'activitats ja 
assenyalades en l'apartat an
terior dibuixen, tot i que breu
ment, l'abast possible d'una 
política del PSUC, ara i avui, 
en el centre de Barcelona. 

Cal, però, fer-ne d'ella una 
realitat més amplia, seguir re 
flexionant sobre totes les par_ 
ticularitats que la definei
xen . 
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Les reflexions qfce segueixen 
pretenen trobar pistes per a 
la interpretació1 del proce's 
evoldtiu del moviment comu
nista que porta des de la 
ruptura amb la Segona Inter 
nacional fins als planteja
ments actuals. 

L 'absolutització del model 
bolxevic. 

La socialdemocrà-
cia 1 1'anarcosindicalismo 
van fracasar quan la crisi 
subsegüent a la guerra im
perialista de 191^18, va en
gendrar situacions revolució- ' 
naries. Sis únics capaços d' 
ensorrar el capitalisme van 
ésser els bolxevics. En uns 
moments que el capitalisme 
apareixia davant dels mili
ons de persones con un sis
tema culpable d'una guerra 
exterminadora, de sofrences 
i calamitats incalculables, 
el trioïif del bolxevisme li 
havia de donar una gran in
fluencia al sf del moviment 
obrer i socialista. La in
fluència bolxevic, a más, va 
tenir una traducció organit-
zativa amb la creació de la 
Internacional Comunista o 
Tercera Internacional. 

LajinfJuència del 
bolxevisme va originar una 
absolutització, no sempre 
conscient, del.model bolxe
vic de revolució, tan pel 
}ue fa a la presa de poder 
com a la construcció del nou 
prdre social. Però l'experièn 
eia russa de 1917 era molt pe 
luliar. Venia definida per al 
çuns trets diferencials. 

(l) Subdesenvolu
pament industrial, pes enorme 
l'una agricultura endarrerida 
(2) feia pocs anys que havien 
sstat abolides les relacions 
Feudals i no existien tradi
cions institucionals modernes 
pròpies d'un país capitalista 

L, menys encara, institucions 
lemocràtiques representatives 
¡apaces d'articular sòlidament 

amplios masses.(3) ensorrament 
vertical de l'aparell de l'es
tat a conseqüència de la gue
rra, sobretot después de la 
caig.ida del tsarisme (col·lap
se de l'administració i de 
l'exèrcit, etc), mentre grans 
nasjes d'obrers i camperols te
nien los àrees a la ma. 

Aquestes condi
cions expliquen l'èxit del 
model bolxevic de presa del 
poder i de cosntrucció del so
cialisme, que es poi; resumir 
esq ematicament en els punts 
següents: via insurreccional, 
poder autoritari i centralit
zat, partit de quadres poc 
nombrós i disciplinat. 

Les condicions pe
culiars de la Rússia de 1917 
no es donaven a l'Europa oc
cidental i central, món in
dustrialitzat on el desenrot
llament capitalista iiavia des-
tr iit feia temps els vincles 
fe dais tot fent créixer un 
nou teixit social i institu
cional parcialment democrà
tic. L'únic p .nt de coinci
dència és que la guerra havia 
desorganitzat l'estat Ini 1 qi 
no tant profundament, però, 
com a la Rússia tzarista, i 
havia creat condicions revo
lucionaries (caiguda del kai
ser a Alemanya en 1918 i for
mació de consells de soldats 
obrers, revolució dels consells 
obrers a Hongria en 1919, agi
tació al nord d 'Italia.efe) 

Aquest punt de 
coincidència, la crisi de 
l'Estat burgas, va durar poc 
d'altra banda. Cap a'l'any 1921 
es pot dir que ja estaba supera 
dalsubs tancialment. Quan la gran 
crisi econòmica de 1929-31 es 
va abatre sobre Europa, la bur 
E«sia havia recoi..posat ja el 



seu poder amb el vigor sufici
ent per poder donar una sortida 
pròpia a la crisi política i 
evitar la revolució; o bé a tra 
vés del nazlsne o bé gràcies a 
la neutralitzada dels gèruíns 
revolucionaris dintre de l'es
tat democràtic parlamentari. 

El fet es que en 
unes condicions tan diferents 
a les de la Hússia de 1917, 
el mode] de la revolució so
viètica tenia poca utilitat, 
Calia repensar l'estratègia 
revolucionaria, la política 
d'aliances, el paper de l'avant 
guardCfc. comunista, etc. £1 mo
viment comunista ha tardat bas 
tanfe anys a fer-ho. 

Nous elements po
lítics sota la Tercera Inter
nacional . 

Tot i així, de mi
ca en mica apareixen elements 
que prefiguren noves vies. Un 
dels primers ve, ser la idea 
d'un partit de masses. A l<3c-
cident, en unes societats mes 
complexes i evolucionades q e 

aviat van començar a demos
trar tenir més estabilitat de 
la que pensaven els primers co 
nunistes, no era s.ficient un 
nucli reduït de revolucionaris 
professionals. Calia un partit 
de masses, capaç d'entendre la 
política socialista a tots els 
sectors i nivells de la socie
tat. Un altre element va ésser 
la política de Fronts Populars 
que va posar terme al sectaris 

me esquerranista dominant anto 
riorment i va inagurar—a partir 
del 7 Congrés de la Interna
cional, en 1935-una concepció 
estratègica nova que atribueix 
una importància més gran a les 
aliances i a les institucions 
representatives de la democrà
cia parlamentària burgesa, i-
nicialment com a mitjans per 
lluitar contra el feixisme.* 

El fracàs de la identificació 
política sectària entre feixii 
me i democràcia burgesa(fins a 
culminar en la identificació 
de social-democràcia i feixis
me : "social-feixisme") q.ue va 
dur Alemanya a la tràgica der
rota devant del nazisme - de 
la*qual també ós responsable, 
naturalment la socialdemocràciu 
alemanya—, havien de fer re
flexionar. 

La desfeta militar 
del nazi-f eixisi íe en 19^5, va 
representar un nou avenç del 
iioviment democràtic i sòcia -
lista a l'occident, i un nou 
avenç en la reoluboració de 
l'estratègia coiiunista. La i-
dea d'unes àmplies aliances 
(lujada a una visió més com
pleta i real del capitalisme 
monopolista d'estat després 
de l'experiència macabra del 
nazisme i de la guerra de 
1939-45) i d'una revaloritza-
ció de les institucions repre 
sentatives de la democràcia 
burgesa es va desenrrotllar 
més enllà1 de la idea de Front 
Popular, fins a la de Front 
Nacional antifeixistes, que 
agrupaven un ventall més ample 



encaro de forces polítiques i 
socials. 

Pero la política <!e 
Front Popular i la de Front 
Nacional er*r molt pragmàti
ques i defensives, en la prac 
tica. Els comunistes no en 
treien-anib escasses excepcions-
totes les conseqüències que en 
portaWen implícites; els aires 
glacials de 1 'estalinisme 
contribuïen a paralitzar tota 
activitat intel·lectual i po
lítica creadora. ¿Eren pures 
formules defensives enfront de/ 
feixisme? ¿Eren una vía origi
nal d'avenç cap al socialisme? 

L'estalinisme, efec
tivament, ve, esterilitzar el 
procés de reejaboració i rec
tificació que estafa en curs 
en els partits comunistes eu
ropeus i d'arreu. Nomos alia 
on el nucli dirigent va saber 
conservar la independència 
prbpia i arreglar-se a les rea 
litats nacionals (els casos más 

destacats són.Itàlia, ïwtOsLa.-
via i XxnaJ els partits Comu
nistes van esdevenir una força 
nacional de primer ordre. 

L'estalinisr.ie , a 
més, tot liq lidant la demo
cràcia socialista, primer la 
URSS i després a les democrà
cies populars europets, va 
crear una imatge del socialis 
me molt impopular, sobre tot 
als pai's»s europeus occiden_ 
tais, on les llibertats per
sonals i els drets democrà
tica són una adquisició a la 
qual no estan disposats a re
nunciar les grans masses o-
breres i populars. 

Les relacions en 
tre ciaste obrera 4- institución 
¿Què fallava en «l'esquema de 
la Tercera Internacional? A 
part del mimetisme general en 
vers el model rus, els comunis 
tes de primera hora van subes 
timar tant el caràcter real
ment democràtic de les insti

tucions representatives de la 
societat burgesa com la seva 
solidesa i arrelament. No van 
saber veurà que aquestes Insti 
tucions (parlaments, cambres, 
regionals, municipals, etc), o 
fereixen a les masses populars 
unes possibilitats reals de par 
ticipar a la vida pública. La 
crítica com nista ha destacat 
sempre les limitacions de la 
democràcia burgesa (degudes al 
monopoli del poder econòmic 
pels capitalistes i als seus 
mecanismes privilegiats d'in
tervenció política i ideológi
ca), crítica plenament justa. 
Pero1 no han sabut veure, o no 
han donat la suficient importan 
eia, al fet que aquestes insti
tucions són instruments opera
tius per organitzar les masses 
populars, per donar-les una edu 
cació democràtica pràctica, per 
definir i popularitzar els pro 
grames socialistes, per impul
sar i legitimar la presa del 
poder. Al cap i a la fi, són el 
producte de lluites en les 
quals els treballadors han tin 
gut un paper destacat i, en el 
darrers decennis, un paper d ' a 
vtptffiarda com en el cas de les 

resiitencies antifeixistes; 
representeu un cert compro
mís de i e s forces capitalis
tes amb les populars; són u-
na conquesta del poble que el 
poble ha de conservar i de-
senrrotllar amb un contingut 
socialista. Parlant de la 
Constitució francesa Hepu-



blicana de I8'l8, Marx deia ja 
que "estreny la seva(de la 
burgesia) dominació p-ilítica 
dintre de condicions deaocra-
ti<i«es ftte ajuden a cada ins
tant les classes Gncmigues a 
obtenir la victffrir. i posen en 
qüestió els fonamenta matei
xos de la societat burgesa", 

31 capitalisme x'ha 
estabilitzat i consolidat 
desprès de 19'''5 a l"*Buropa 
occidental gràcies fonamen
talment a idintervenció econò 
mica. política, i militar an-
glo-nordamericana, primer i a 
la prosperitat neocapitalis ta 
després, Però també perquè ha 
donat a la població unes for
mes de participació democrà
tica que, per. bé q e limita
des i falsejades, engendren 
"consensos" . 

Els comunistes tam
bé es van enganyar sobre la 
solidesa de les institucions 
burgeses. Després de l'Octu
bre rus, van tendir a pensar 
que estaven en la bancarrota 
i que calia substituir-les 
per d'altres totalment noves. 
Rússia n'oferia un exemple: 
els "soviets" o consells,rv" 
que es van reproduir a Ale
manya, Hongria, Itàlia i d'al
tres països. Els consells o-
brers apareixen com una alter
nativa institucionalt eren els' 
òrgans de la democràcia prole
tària de nova planta que subs
tituïen a la vella societat, i 
que s'oposaven a les formes 
"burgeses" de la democràcia 
política tradicional, a les for 
mes parlamentàries. 

La idea de consell 
com a instit icions del no e¿ 
tat és fecunda en la uida q e 
destaca la importància dels 
moviments de masses c..e sor
geixen dels llocs de treball, 
d'est di, de residència, i qut 
mobilitzen els individus no • 
com a treballadors, com a pro 
fesionals, cora a veïns. Una 
democracip socialista, es a 
dir, no sols formal sinó' tam
bé material, ha de tenir aques 

ta dimensió. Però contraposar 
els consells a la democràcia 
parlamentaria no té sentit en 
aquells països on les tradi -
cions parlamentàries són sSli 
des. 31 parlamentarisme jugara1 

un paper central en la construc 
•ció del socialisme als països 
e iropeus ; és .n instr ment in
substituïble per a la partici
pació popular en els països on 
hi ha un pluralisme social i 
polític. 

La subestimado co
munista del parlament va venir 
determinada pel rebuitS de les 
posicions socialdemòcratos. La 
socialdemocràcia havia manifes 
tat una subordinació servil i 
suïcida a la democracia burge
sa, i els comunistes necessi
taven distanciar-se'n i d¿fe-
renciar-se'n. D*vant de l'a
bandó socialdemocrata de la doc 
trina marxista sobre l'Estat, 
els comunistes van exagerar tam 
bé l'aspecte coercitiu de 1/Hns 
titució estatal, subestimant 
e"_s necessaris factors de "con-
sensus" q..e tot estat ha de ge
nerar. Només Gransci, en el car.y 
comunista, va donar una impor
tància marcada a aquest factor 
com a element constitutiu de 
l'Estat socialista: tota la te
màtica de l'hegemonia gira en
torn ai s'ò. També Rosa Luxemburg 
va adonar-se que calia equili
brar, en la teoria marxista de 
l'estat socialista, l'element 
"coerció", i l'element "hegemo
nia". Aquesta era la q"estió ba 
sica q .e plantejava en les se-



vea critiques a l'evolució 
política del poder soviètic 
Ja en els primers anys: ad
vertia que un poder prole-
tari incontrolat podia pas
sar de dictadura del pro
letariat a dictadura sobre 
el proletariat, 

Després de 1945 i 
sobretot des;rés del 20é Con
grés del PCT'S, els c piunistes 
occidentals van codificar subs_ 
tancial-nent en la pràctica la 
seva actitud davant de la demo 
cràcia parlamentària. Togiatti 
havia ©stat el primer, ai>ans 
d'esclatar la guerra espanyo
la que havia revisat la manera 
d ' a', .orda-r—Ir» . w u i l*»s coses 
son ben cl:¡res:els priters in
teressats en liquidar -amb el 
feixisme— o en limitar —amb re 
Cima presidencialistes o refor 
cant la intervenció del poder 
executiu en les decisions im
portants— les atribuciors deis 
parlaments son els representants 
del gran capital. Els treballa 
dors, el poble, tenen interés 
en eixeiplar—les i reforçar
ies. 

\'a tura li.iont, aques

ta r e c o n s i d e r a d o va J u g a d a 

al reconeixer.ier.t del drct de 

tots o's partits polítics de

mocràtics a í'tolci oiu.r autono-

mai'ient ou una democracia par

lamentaria socialista. Sense 

aquest dret, el paper del par 

lanent seria fictici (coi i ho 

és als europeus de l'*Cst de 

base socialista on existei» 

|i rlament) . 

l'nes condicions "ife-

rents• 

La via democràtica al 
socialisme ro Sa un simple desig 
pietós. El règim soviètic i l'ea 
talinisme son resultat de la im
maduresa i el subdesenvolupament 
de la íússja tzarista. , 

La via democràtica és 
una perspectiva perfectament 
viable i coherent amb l'estruc
tura social, la «entalitat i .' 
les tradicions politiquea i 
culturals de la majoria dels 
països industrialitzats d'Oc
cident. Podriem resumir així 
les condicions d'aquests països: 

(l) só" societats lltdustl" i als 

woIiicidiiniloB, ar:l< un.-, classe 

obrura nolt nombrosa, i con

centrad... una proporció d'a$-

fialariats um|>l iani T. t Hü-Jori — 

tària 011 oi conjunt de Ju ¡>o-

blació. muí forta concentri.ció 

urbana, una ,;ran exprrsio de 

les relacions itiercur.ti is i c .-

pi tali's tes; ('-') teneí una so

cietat civil madura, amb un o — 

levat nivell i ix li 'instrucció 

i inf rmació, amb àrtic l..cions 

democràtiques riques i comple

xas, que han suprimit de 1 tot, 

0 gairebé <le! tot. els vells 

vincles de dependencia cleri

cal o caciquista propia ¡ï 'estu

dis me's prir.iitius, (3) , una pros 

peritut econòmica q..e iiu pona' s 

a la classe obrera arrencar mi

llores substancials del sou ni

vell d.' vida dintre de i pro,ii 

marc capitalista, i una rol;, tiva 

estabilitat econòmica, perquè 

tot i que la situació econòmi

ca s'bri u.-;reuga+ darrerauen t, 

no són previsibles crisis ca

tastròfiques corn l.i del 192''. 

h) un context internacional pa

cífic, compa tibie eaib conf li c tes 

regionals no ¡jenorul itzats, com 

el de Vietnam, que no afecten • 

les metròpolis imperialistes; 

(5) un agreujament de la crisi 

política ;. ideolo\:i ca del capi

talisme, paral·lel a un a , ;•' •'-'• -t 

de la inf] lencia de les idees 

socio! i s t es. 

A aq..ests l'actors 

caldria afet;ir-ne un altre: 

el perfeccionament tècnic de 

1 'arr.i. nien t i les comunió e i ons 

i 1 'atqrmont dels coi tingont.s i 

de l'eficàcia dels aparells re

pressius estatuís. Si Enuels 
en 1395» tenint en compte la nove 
tat del fusell de repetició, dona 
va per liquidada 1'época tle les 
insurreccions armades populars, 
,ué haurem de concloure airui? 

Algunes línies estrat3. .iques 

actua-1 s • 

La político dels 

Partits occidentals ve, fent 



un nsl'orr, :.;i'an e]s darrera 
uu> s . , ií' ¡ daptur-se a aques
te condició; s de la millor 
¡ancra possible. 

A i Í:O i I rpli ca la 
p.ecossi tr.t ''ai upli's aliances 
sobre una buse antiniinopolis
ta i antifeixista, que perme
tin treure suport de masses a 
la renec ió i eix»:i¡;lar el nom 
bre de partidario de canvis 
socials i polítics progressis 
tes. ¡En partic lar, els comu
nistes espanyols lien elaborat 
In noció d 'aliança de les fonia 
del tr-b.'.ll i de la cultura 
con a basc objectiva per anar 
al socialisme. Aquestes ampli 
es aliances han de permetre 
S.iiuiyar majories i n sols a 
nivell par lar.entar i , sinó tan 
bé en totes les esferes de la 
vida pública i en el terreny 
dels moviments socials i cul
turals . 

')ls partits comu
nistes Shan compromès a fons 
en la batalla per la democrà
cia política, desenrrotllant 
a fons les institucions demo
cràtiques heredades de les 
lluites passades. "Jls comunis 
tes han demostrat reiterada
ment estar dispo-ats a roman
dre a l'oposició tol el temps 
que sigui, respectant les re
bles del joc sense deixar de 
lluitar pels objectius propis 
dan afirmat estar diS|»os9ats 
a aficeptar un sistema de torns 
en el Govern quin el partit o 
la coalició governant deixi 
de ¿ta..dir de la confiança ma-! 
joritaria de' poble. ¿Vol dir 
això que renuncien a la idea 
de "revolució" i accepten 
de ser els "gerents lleials" 
del capitalisme? Uvidenment 
nà. I'ero la defineixen—en una 
etapa de relativa estabilitat 
com ós l'actiial«cora un llar;; 
procés bàsica 

ment evolutiu q.:e pr d eix can 

vis qualitatius en la natura 



de l'estat. La doctrina dejfc 
Ifestat continua essent la pe
dra de toc: els comunistes 
conserven la idea crucial 
segons la qual no hi ha can-
vi social possible mentre no 
s'aconsegueixi que l'aparell 
d'estat passi a servir inte
ressos de classe diferents. 

Al mateix temps, 
aspiren a eixamplar de de
mocracia amb noves de parti
cipació lligades al lloc de 
treball, est di o residència 
que permetin als ciutadans 
assumir la gestió dels seus 
interessos quotidians. Aixa 
equival a introduir, com 
diuen els italians "elements 
de socialisme" en la societat 
actual. Suposa anar construinT 
un teixit democràtic cada ve
gada més espès que vagi supe
rant el divorci entre 1 'esfe
ra pública i la privada de la 
vida dels individus. 

Tant a travos de 
les formes parlamentàries com 
a través de les esmentades 
formes de participació direc
ta o orgánica dels treballa
dors a la gestió, el nou si_s 
tema la de construir els ins
truments d'una democracia no 
sols política, formal, sinó, 
politíca-social. 

Les formes socia
listes han d'elaborar una al
ternativa global de socialis
me, així com alternatives 
particulars, sectorials, que 
permetin g anyar adhesions i 
arar configurant els moviment 
de masses amb objectius sòcia 
listes. Er aq,,est karc se si
tua una política de reformes. 
Les reformes tenen una signi
ficació estratègica molt di
ferent si són vistes com a fi 
en elles mateixes únicament o 
com una vía, tambó, per elevai 
la capacitat d'intervenció pô  
lítica de la clasje obrera i 
les forces avançades, de con

solidar la seva organització 
i la seva força. El que ca
racteritza la conce ció no 
reformista de les reformes 
ós el fet de si tuarvles • en un 
marc de mobilitzacions de maí-
jtes i de lligur-les a la con 
quista d'instruments d'inter
venció i de poder per als tre 
balladors. Però abandonar l'es 
tratè^ia de les r fones equi
val a caure en el parany del 
dilema següent: o,integrar-se 
al sistema tancar-se en ..na 
oposició radical pero incapaç 
d'incidir en la realitat. 

Un dels elements 
centrals de la política revolu 
cionària ós el de 1 'aparell de 
l'estat. Es tracta d'impedir 
q; e l'aparell armat de l'estat 
P'»S i j; ;^ a r u n paper contrare-
volicionari en el moment de les 
tranformacions decisives. La 
política comunista av.i, par
tint de la constatació de la 
desig.altat absol .ta de forces 
en el terreny do les ar¡ ;es, es 
proposa coi.: a objectiu central 
desenvolupar les condicions po_ 
lítiques per neutralitzar les 
forces armades, i per g.anyar-
-ne una part per al moviment 
popular. Aquesta acció pot de-
senvol..par-se a diversos nivelli 
D'una banda, la política gene
ral d'aliances i de lluita per 
la democràcia afavoreix les 

p»sici«rJi no intervencionistes 
de les forces armades. D'altra 
banda, l'elaboració d'una doc-



trina militar nacional propia 
dóna a los forces de 1'esquerra 
una capacitat'd'inflcncia im
possible de tenir ainb posicions 
antiriilitaristes primàries. Per 
ultin,és possible incidir sobre 
les forces armades estimulant 
directament Á indirectament 1' 
organització del soldats o els 
oficials de cara a crear dintre 
de les forces armades moviments 
democrutitzadors o renovadors, 
ïïl mateix podria dir-se a pro
pòsit dels funci uiaris de 1'ad
ministració ública i de tots 
els restants membres de l'apa
rell de l'estat. 

i En la lluita dels 
comunistes és essencial una 
vasta lluita cultural per aulas 
tituir les idees i els valors-
vells per unes noves idees i 
uns nous valors socialistes» 
Aquesta lluita implica tant 
1'elaboració intel·lectual de 
les noves idees en general i en 
cada àmbit concret de cultura, 
com la possessió d'instruments 
de comunicació social capaços 
de difondre-les. La lluita cul
tural representa un procés de 
penetració lenta i en profun
ditat que estableix sòlides ba« 
ses per desenrotllar tot oi con 
junt de l'activitat polïtica 
dels comunsites en els altres 
àmbits de la vida pública. Sen
se una presencia viva de les 
idees del socialisme a tot arreu 
ós difícil l'avenç polític i, 
en particular ós practicarent im 
possible la via democràtica ca' 
el socialisme. La lluita cmltu-
ral, en definitiva ós un aspec
te essencial en la batalla per 
1'hegemonia. 

¿Com situar en a— 
questa concepció de treball po
lític idees tai» consubstancials 
a la tradició socialista revo
lucionària com les de "revolu
ció" i "violència"? Evidentment 
la revolució social no es pot 
concebre, en èpoques de relativa 
estabilitat i en societats reia 
tivament articulades 1 madures 
com un assalt al Palau d'Hivern 
com deia Gregori López Haimun-
do a la recent conferencia de 
premsa donada a Barcelona. 
Però el canvi social continua • 
essent considerat com una rup
tura, com un canvi qualitatiu 
en el caràcter de classe del 
poder, i per tant, com un can
vi qualitatiu en les eeves 
grans opcions polítiques, eco
nòmiques i socials de fons, ós 
sempre un acte de forcea sigui 
potencial o en acte. Els conunis 
tes occidentals insisteixen avui 
en les possibilitats d'una via 
pacífica degut al tipus de re
lacions segons les classes i de 
relacions intern cionals avui , 
vifents: però entenent—la no 
en un sentit pur»ment gradua— 
lista, sinó a ¡b plena conscièn 
eia que en determinats no'ients, 
en la "ruptura", els moments en 
els quals son preses les deci
sions forameoitals que introdueix 
xen els canvis d'estructura i 
de poder l'element ressolutori 
es la força, i que la classe o— 
brera nomÓs podrà triomfar si 
In correlació de forces acumu
lada li permet d'inclinar la ba 
lança al seu favor en" els mo— 
nents precisos. 

L'elaboració potser 
mós precisa pel que fa a la 
ruptura revolucionària ós la 
concepció del PCE i del PSUC, 
com a "ferma moderna d'insur
recció popular", bàsicament p 
pacífica, ós a dir, sense guerra 
civil, que consistiria en una 
vaga general política del pro
letariat acompanyada d'una pa
ralització generalitzada de les 
activitats, una presa del carrer 
amb la neutralització i confra— 
ternització de les forces ar
mades i del noble, i amb l'erec 
ció de poders alternatius capa
ços d'assumir la direcció po
lítica del país en funció d'un 
programa de canvi. Aquesta idea 
ve molt condicionada per la 



peculiaritat de les condiciona 
espanyoles, sobre tot per l'exi! 
tència del feixisme. Pera es 
projecta mé"s enllà, com ho proví 
que la vaga general de maig-
juny 1968 a França hagi ser
vit precisament per a il.lustra 
precisament la noció' de vaga 
nacional. 

A manera de resum 

Com a resum pot 
dirse que el moviment comunis
ta occidental només conserva d « 
la noció de "dictadura del pro
letariat" la i'lea de la necessi
tat d'un estat qualitativament 
diferent per a la construcció 
del socialisme, caracteritzat 
per la hegemonia de la classe 
obrera. Que el moviment co
munista occidental, en el seu 
procés d'adaptació a les con=? 
dicions socials pròpies, ha 
reconsiderat les relacions eñ 
tre la elas^ obrera, les res^ 
tan's classes i les institució 
Bis democràtiques de la socie
tat burgesa. Que, d'acord amb 
la maduració de les so ^etats 
occidentals i amb la crisi de 
l'hegemonia burgesa, ha pres 
una opció claranent democrà
tica i pluripartidista d'a<-
vtnç al socialisme, la qual 
cosa implica una concepció 
radicalment nova de l'etapa 
de transició. 

Totes aquestes 
reflexions no són sinó ele
ments d'un esforç d'elabora
ció que estan ei. c .rs i i¿; e 
tenen múltiples derivacions 
que reclamen una renovada aten 
ció i «uns esforços de refle
xió. Un delís i molt important 
és el nou tipus de relació en
tre partits comunistes, par
tits socialistes i altres for
ces partidàries del socialis
me. El manifest-Program*. de] 
PCE, per exemple projecta la 
idea d'una "nova formació pol^ 
tica" que agr.pi aquestes for
ces, tot mantenint la indepen
dencia de cadascuna, de cara 
a la 11 ita pel socialisme. 



que pot pendre ,en un moment de
terminat, l'ocupació de l'espai 
urbà. I, en allò que ens porto 
ca, cal estudiar més les carac
terístiques del nostre àmbit 
geogràfic comú, escatir els 
seus punts clau, les formes 
d'expressió- banderes, cants, 
ús de cotxes, etc.- ; les for
mes pròpies d'expressió de 
molts habitants d'aquesta àrea: 
als balcons, tancada de les bo 
tigues, etc.. 

''avançar en la clarifica
ció dels termes que aquí hem 
esbosscrj i d'altres que entre 
tots anirem trobant, ha d'ésser 
1'objecte de futures trobades 
entre els militants. Procés 
que ha d'anar acompanyat del 
desenvolupament d'una política 
comuna de difusió de les ela
boracions i conclusions a què 
anem arribant, acumulant, al 
servei dels militants i simpa
titzants, el material ideolò
gic que, configurat per la Fe
deració, esdevingui una polítJ_ 
ca del Partit per al centre de 
Barcelona, al servei de la rup_ 
tura i del demà democràtic i 
socialista. 

Afi.est projecte, crucial en la 
perspectiva occidental de roi.io 
cracia socialista, exigeix uns 
esforços de definició sobre 
temes ta:: importants com la dia 
lectica reforwa-revoiució, 1 'a£ 
tonomia dels moviments de masses 
respecte als 'partits. 1- manera 
d'exercir l'estat socialista la 
seva domin; ció de classe i tants 
ALLtres. T.'oi.ós stem al come- ça-
ment d'un noi: període històric 
en la lluita pel sòcia 1 i si ¡e . en 
"la lluita mil·lenària contra el 
mal social"; és ¡i període quo 
reclama una atenció desperta 
cap als nous fenòmens. un ai an
do de dogmatismes, pero tambó 
un avenç sòlid se: se 11 u,,;ere-
ç c s inte^.lect als i políti
ques, cap a formules de renova
ció . 
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