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CAP A LA I CONFERENCIA DE LA 
FEDERACIÓ CENTRE 

La importància dels esdeveniments 
polítics de la darrera etapa i la situació 
de fluïdesa en què vivim exigeixen al 
conjunt del Partit que es «resituï» políti
cament. Ara, «resituar-se» és tot el con
trari d.actuar duna manera acrítica, tot 
acceptant les análisis que venen de 
«dalt». Si bé l'anàlisi feta i confirmada 
pel darrer Comitè Central ens sembla 
coherent i realista, estem també con
vençuts de la necessitat d'aprofundir-la 
molt més dins cadascuna de les dife
rents organitzacions de la Federació. 
Per què? 

1.- Per tal d'evitar l'immediatisme 
polític que ha estat com una constant 
de les nostres formes d'actuació 
recent. __ 

2.-•f'erquè no podem respondre a 
les noves .realitats i necessitats políti
ques amb instruments superats per la 
pràctica'política mateixa. Cal determi
nar els criteris organitzatius correspo
nents i toínar a definir el paper que la 
Federació ha de fer, entre altres coses. 

3.- Per tal d'estar en disposició 
d'emprerídre, des d'ara, un treball de 
cara a les eleccions que signifiqui la 
comprensió política de la necessitat 
d'una mobilització electoral per unes 
eleccions lliures, per un Parlament 
Constituent. 

Tot plegat creiem que justifica de 
debò la celebració de la Conferència, 
amb un màxim de participació i d'inte
rès. I ja que creiem importants els 
acords a què hem d'arribar, caldrà un 
màxim de consensus i, per tant. de 
reflexió, d'aportació i de debats previs. 
Aquesta primera tramesa de materials 
ja assenyala el caràcter de la Conferèn
cia. La seguiran aportacions sobre el 
Moviment Obrer i el Moviment ciutadà 
a la Federació, com també articles de 
diverses organitzacions, que no hem 
rebut en tancar l'edició. Així mateix, 
publicarem un informe polític que com
pleti l'actual i que avanci, en funció de 
totes les aportacions els objectius polí
tics i les formes organitzatives de la 
Federació Centre. Els presents articles 
no s'han de considerar com a ponèn
cies definitives, a les quals cal fer una 
resposta afirmativa o negativa. Només 
pretenem de contribuir a la discussió 
que totes les seccions i agrupacions 
farem, de manera que, en remarcar les 
línies de participació comunes i les pro
blemàtiques generals i articulades del 
treball de la Federació, puguem desple
gar tot un procés de discussions i treu
re'n unes conclusions que tots els mili
tants de la Federació, i no únicament 

un sector, puguin fer seves. Això vol dir 
no caure en un perfeccionisme i/o ideo-
logisme, segons els casos, i que només 
quan tinguem una alternativa ben acu
rada podrem encetar un treball públic 
de masses. Perquè això és el que prete
nem: ser presents a totes les lluites i 
mobilitzacions i, a través d'aquesta real 
inserció en el teixit social, avançar dia
lècticament en les nostres propostes i 
elaboracions. 

És possible que aquest procés no 
el clogui ni la Conferència mateixa. Ens 
proposem, però, que tot d'una signifi
qui avançar en la presència pública del 
Partit en relació amb les masses, en la 
transparència política i, potencialment, 
en la democràcia interna, posant a 
votació tots els òrgans dirigents de la 
Federació. La Conferència tindrà lloc 
dins un marc de gran activitat, i som 
conscients que implica de forçar el rit
me del conjunt de les organitzacions 
no sols en el terreny específic de la 
reflexió i del debat, sinó també en el de 
la mobilització i del combat. El «desbor
dament» de la Fleforma i que les forces 
obreres i populars assoleixin l'hegemo
nia política són els elements essencials 
d'aquest moment. 

Us proposem d'avançar-hi a través 
d'un ampli debat públic de masses que 
ens permeti de ser capdavanters d'una 
com més vagi, més ferma mobilització 
per la conquesta de la llibertat, l'amnis
tia i l'estatut d'autonomia. 

El treball de preparació de la Con
ferència serà completat pel que ja des 
d'ara encoratgem a fer a tots els qui 
treballen en la preparació del IV Con

grés, on l'element central de discussió 
serà el Projecte de Manifest-Programa. 

Finalment, recomanem la lectura 
de l'informe a punt d'aparèixer quan 
escrivim aquestes ratlles del Comitè de 
Barcelona per la Conferència correspo
nent, segurs que la seva perspectiva 
més global podrà ajudar també els 
debats preparatius de la nostre Confe
rència. 

BALANÇ DE LA FEDERACIÓ. 

La constatació de la crisi política i 
econòmico-social existent es fa palesa 
en analitzar el treball d aquest darrer 
període. (Ho fem des de la perspectiva 
de la Federació i ho limitem a les seves 
organitzacions sense recrear elements 
de caràcter general -política unitària 
pacte econòmic etc.— que correspo
nen a altres instàncies del Partit Ho 
fem, però tenint presents les conse
qüències, fruits, experiències en l'apli
cació d'aquesta línia política general). 

I - Sectors poc conflictius tradicio
nalment han protagonitzat importants 
lluites, algunes d'ampli ressò ciutadà: 
treballadors de l'administració pública 
duanes, port. petit metall, etc. Altres 
sectors amb més tradició de lluita han 
continuat, i superat en molts de casos, 
les seves àmplies mobilitzacions la 
banca i la Telefònica, entre altres són 
potser els casos més significatius 

I I - Moviments socials urbans que, 
dins les seves limitacions i dificultats 
d'arrelament, assenyalen un avanç en 
la seva incidència: Pla Comarcal a la 
Barceloneta, escorxador, Born, etc. 



III - Incorporació de sectors profes
sionals intel·lectuals i artístics j l terre
ny de la mobil i tzació' • de la incidència 
ciutadana pi teatre i els periodistes són 
els més signif icatius També I exposició 
Albert i etc. Han encetat també tot un 
procés de discussió en el camp socio 
professional, pr incipalment entorn de 
la seva sindicació En el pla ideològic, 
fonamenta lment a través del Congrés 
de Cultura Catalana 

No voldríem deixar d assenyalar la 
lenta sincronització d'aquestes organit
zacions amb ia dinàmica general del 
Partit A la vegada tot reforçant se els 
contactes i les formes de relació amb 
les altres organitzacions les seves 

problemàt i 
ques són assumides, smó pel conjunt 
del Partit, sí almenys per ia Federació. 

En constatar l'avanc. aquest darrer 
període, de la nostra incidència i mob i 
l i t zac ió , l ò g i c a m e n t h a u r e m de 
plantejar-nos les formes de direcció 
polít ica que hi corresponen. (Vegeu 
l'article corresponent). Es a dir, les que 
corresponen a un part i t de masses, en 
un momen t de l luita per la conquesta 
de la l l ibertat 

En aquesta situació de transició 
cap a una societat democràt ica, no sols 
podem plantejar-nos de dirigir els 
mov iments de masses que ja hi ha sinó 
que cal forçar encara més la implanta
ció i la presència del Partit dins sectors 
f ins ara no treballats i buscar nous 
eixos i noves formes d' intervenció. 
Avançar en el reclutament i en la 
influència dins noves zones d ' incidèn
cia, com la manera de fer passos enda
vant en la conquesta de l 'hegemonia 
polít ica. 

Hem d'avançar, doncs, en elabora
cions que no siguin gens allunyades de 
la pràctica de masses, hem de trencar 
les separacions i distàncies entre el 
Partit i aquelles amb un treball d ' in 
f luència ideològica i, per tant, de lluita 
cul tural ; hem d'anar introduint, en la 
mesura que avancem en «aquest teixit 
democràt ic cada cop més espès, ele
ments de socialisme». 

(Vegeu el debat número 1, «Sobre 
la polít ica dels P.C. a l'Europa Occiden
tal», per Ernest Martí) . 

M O B I L I T Z A C I O N S I R E C L U T A 
M E N T . 

Tot i que hem t ingut una capacitat 
mobi l i tzadora 
damunt un conjunt d'organitzacions, hi 
ha hagut di f icul tats per traduir- la en un 

veritable reclutament de masses. No 
es òbviament, un pur voluntarisme allò 
que pot fer créixer el Partit ni tampoc 
encara que sigui un ajut esplèndid, la 
infrastructura de locals, etc. que hem 
impulsat. Cal uns plantejaments i 
obiectius clars amb unes formes de 
treball obertes i dirigides enllà de les 
avantguardes L'existència d'un projec
te polític i unes perspectives globals 
que són transmeses i explicitades a 
cada organització, són allò que crea en 
la mesura que sabem detectar i donar 
•esposta a les necessitats de les mas 
ses el cl ima d' identi f icació que perme
trà el reclutament en massa L inici de 
treball fet durant la setmana del Partit 
a BCN és, j us tamen t , una fo rma 
d assentar-ne les bases, de trencar 
barreres entre el Partit i les masses Cal 
dirigir se al conjunt de la població sus
ceptible d estar d'acord amb els nos 
tres plantejaments. 

En el darrer període, juntament 
amb propostes de mobil i tzacions força 
preparades tècnicament, s'ha eviden
ciat, en general, una absència de pro
postes polí t iques que servissin per a 
ivançar en el procés d elaborar una 

estratègia de mobi l i tzació, una autènt i 
ca art iculació terr i tor ial , potser perquè 
la terri torial i tzació és, en mol ts casos, 
encara un procés. (Vegeu l'article sobre 
el tema) 

T E R R I T O R I A L I T Z A C I Ó . 

La definirem bàsicament com el 
procés de buscar la interrelació de les 
pràct iques de masses del terr i tor i , inte
rrelació basada en una discussió polí t i 
ca que superi els f ronts 

Les seccions, a través d'una polí t i 
ca terri torial —potenciant agrupacions 
comunistes—, i l 'existència dels locals 
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del Partit són els aglut inants d'aquest 
salt polític en què cal capitalitzar —tra
duir la interrelació —política— a cada 
secció. Això provoca un salt en les 
altres pràctiques socials i crea una 
consciència política concreta. 

(En parlar de seccions, ens referim 
a les territorials. Un cas a part són la 
banca i la Telefònica, ja que estan v in
culades directament a la Federació, i 
les organitzacions que, sense ser terr i -
torialitzades, depenen de seccions). 

EL PARTIT I ELS M O V I M E N T S 
DE M A S S E S . 

El Partit com a tal ha de fer un 
paper específic, clarament diferenciat 
de les organitzacions de masses, i com 
a tal ha de prendre una nova especi f ic 
tat, ha de fer propostes polítiques 
expliquin la seva concepció sobre ,;i 
socialisme en democràcia, sobre es 
formes de part icipacions populars etc. 

El Partit, doncs, posa les bases, 
amb tot aquest treball pe r ser el cap
davanter d'una est ra tega desquerrá. 
Un Partit, doncs, d'ctternativas. 

El Partit que d i r i ge - -> «t i que més 
dirigeix», en la nostra wsió pluralista de 
la direcció política general de la socie
tat i l 'estat —per a dir-f o amb paraules 
de N. Sartorius—, és aquell que més 
aporta a la realització de la síntesi uni 
tària, que millor analitza, que organitza, 
que lluita i mobilitza. 

En aquest terreny, voldríem remar
car la importància de saber situar en 
primer pla el treball de preparació de 
cara a la mobil i tzació electoral, to t 
creant els organismes de treball neces
saris. L arrelament i el grau de terr i to
rialització de les seccions hi serà fona
mental . Cal buscar formes d explicació 
polít ica amb ei màx im d' incidència, que 
exposin també ¡es nostres propostes i 
que alhota sàpiguen incorporar les 
necessitats i inquietuds de les masses. 
(Sobre aquestes qüestions, publ icarem 
reflexions damunt el treball que es faci 
i damunt les directr ius generals). 

La potenciació i autonomia dels 
moviments de masses, com dos aspec
tes essencials de treball , mereixen que, 
sense entrar en els detalls de cadascun 
d'ells, fem unes breus reflexions sobre 
el moviment obrer i el mov iment c iuta
dà. Però remarquem que qualsevol 
pràctica que pugui significar una certa 
corretja de transmissió; al contrar i , cal 
posar els mit jans per a assolir un 
desenvolupament en profunditat dels 
moviments de masses. 



MOVIMENT OBRER. 

Pel que fa a la Federació, hem de 
començar assenyalant la significació 
de la mobilització del dia 12 de novem
bre, com a triomf de la unitat obrera i 
com a exemple del que poden ser les 
mobilitzacions de masses en l'actual 
moment polític. 

Davant l'enduriment de la patronal, 
les accions en massa i contundents 
mostren la capacitat i força de la classe 
obrera, alhora que fan una gran pressió 
i que limiten el camp de maniobra i 
repressió patronal. 

El 12 de novembre va significar, 
doncs, per a la Federació una àmplia 
participació del sector terciari, amb una 
considerable participació de la mitjana 
empresa, de botiguers i de petits indus
trials. Una mobilització en molts llocs 
impensables fins fa poc temps. Allà on 
hi havia una agrupació comunista de 
moviment obrer, es van constatar 
repercussions —i res més lluny de la 
nostra interpretació que fer triomfalis
me— en diverses formes de solidaritat, 
que demostraren l'encert de la propos
ta d'atur i les seves finalitats. 

Sense entrar en els elements gene-
;s del moviment obrer, voldríem 

.cordar-ne tres elements claus del 
• irirrer període: 

l'existència de la crisi econòmi
ca amb les seves conseqüèn
cies. 

— la pluralitat sindical com un fet, 
la conseqüent creació de la 
CSCO i la necessitat de reforçar 
el treball d'afiliació nombrosa. 

— la política del reformisme de 
cara a la classe obrera. 

Cal trobar formes de mobilització i 
lluita obrera en un moment de crisi 
econòmica, i en la perspectiva d'un 
combat per unes eleccions lliures no 
pot ser marginada per la classe obrera. 
Les formes adoptades el dia 12 poden 
ser una referència, però, evidentment, 
no ens podem aturar aquí; de la matei
xa manera que, en evitar la «motoribe-
rització» o l'estil Roca, no podem caure 
en el parany de pensar que totes les 
lluites llargues han de ser forçosament 
derrotes. 

Hem d'avançar en la reflexió sobre 
les formes de mobilització i la seva arti
culació pel que fa al ram, territori, etc., 
per tal de donar resposta a les segures 
tensions socials d'aquest període, en 
què, evidentment, la negociació per
manent serà un element imprescindible 
en qualsevol lluita. 

MOVIMENT OBRER/FEDERACIÓ 
CENTRE. 

Hi ha rams d'un gran creixement 
—banca, bàsicament—, organitzacions 
en període de considerable expansió 
—aigua-gas i electricitat, duana, caixes, 
etc.—, i, amb més dificultats, empreses 
mitjanes i/o de rams vinculats al tercia
ri que pateixen un cert deslligam del 
conjunt del moviment obrer. Hem de 
trobar maneres de potenciar la seva 
inserció dins les seccions. 

No sols aquesta deficiència és atri
buïble al caràcter general —de vegades 
potser massa— i global dels organis
mes de direcció de la Federació. També 
ho és al fet de no haver trobat els mè
todes de treball que evitin el distancia
ment i la manca d'orientacions políti
ques concretes. Remarquem com, mal
grat tot, a l'esquerra de l'Eixample 
s'han aconseguit uns bons resultats a 
rams i a empreses de les característi
ques esmentades. 

OBJECTIUS. 

I.- Creixement a rams en què el 
nombre de militants és encara inferior 
a la nostra influència: Telefònica, asse
gurances, caixes,... 

—Inici d'un treball als rams on 
tenim poca o nul·la incidència: hostele
ría, confecció i grans magatzems, bàsi
cament. —Evitar en el cas de petites i 
mitjanes empreses la dispersió i des
connexió a dins el moviment obrer. 

II.- Una política activa, abonada 
també des de la Federació mateixa, de 
formació de quadres. No voldríem que 
aquest punt es considerés com una 
referència «tradicionalment» citada. Hi 
ha més. La necessitat de potenciar 
quadres —a tots els camps— és inajor-
nable. Calen quadres capaços de fer 
cara a una situació política fluida i on la 
iniciativa i la capacitat política són 
essencials. 

III.- Potenciar l'aparició d'agrupa
cions comunistes. 

Finalment, cal remarcar que cap 
company del moviment obrer ha de 
considerar com a «marginal» o gratuïta 
l'assistència regular a les reunions del 
Partit. Aquest és un punt essencial per 
a poder constituir organismes de veri
table visió global i d'autèntica direcció 
col·lectiva i que fomenti, a més a més, 
la seva promoció als òrgans de direc
ció. 4 

MOVIMENT CIUTADÀ. _ _ _ _ _ _ _ 

Avui trobem dificultats —per exem
ple, a Sant Gervasi, a la dreta de l'Ei
xample, a l'esquerra de l'Eixample. i en 
no tanta mesura a altres seccions— per 
a una real implantació d'uns movi
ments socials urbans. Les dificultats 
són diverses. Als exemples citats, no és 
pas la darrera la composició social 
mateixa, la dificultat d'endegar mobilit
zacions i la manca de vida comunitària. 
D'altra banda, en altres seccions —la 
Barcelona Vella, Districte V"., —hi ha 
amples zones degradades i molt man
cades d'equipaments, amb lloguers 
baixos, habitades per una població d'e
dat avançada i amb pocs recursos eco
nòmics, cosa que en dificulta les reivin
dicacions, per exemple pel que fa a la 
vivenda, de por a ser desallotjats o obli
gats a pagar uns lloguers que no entren 
dins les seves possibilitats. 

També cat recordar que viure al 
centre de la ciutat, amb les seves con
notacions, comporta que algunes rei
vindicacions siguin reivindicacions del 
barri i alhora del conjunt de la ciutat, 
com ara hem vist amb el Born. 

Com indica el «Documento de tra
bajo sobre la política municipal»: «plan 
tejar els problemes socials urbans més 
importants i establir mecanismes de 
col·laboració amb les institucions 
democràtiques per elaborar solucions. 
Enquadrar els moviments espontanis i 
ordenar les demandes que esclatin en 
aquest període, dins el marc d'un pro
grama coherent i d'una pràctica articu
lada amb les forces polítiques repre
sentatives i les institucions provisio
nals, per evitar les accions desordena
des i el caos urbà». 

Com entenem tot això traduït a les 
diferentes seccions? Trobant noves for
mes d'incidència política. Per això és 
important de potenciar un treball de 
cara a les entitats —a part les Associa
cions de Veïns— i a les problemàtiques 
que signifiquin refermar la vida comu
nitària pel que fa als barris, que pot 
anar des del problema dels camions al 
carrer de València, fins a les possibili
tats que el Congrés de Cultura Catala
na ofereix. 

Articular diferents grups, com ara 
els botiguers, professionals, etc., 
entorn de problemàtiques unificadores, 
en què el debat i la lluita ideològica 
faran un paper molt important. Per 
exemple, tot el que fa a la cooficialitat 
del català, l'escola pública, etc. La 
campanya Salvem Barcelona per la 



Democràcia és un element que pot 
aglutinar tot aquest treball, en el qual 
poden ser presents totes les inquietuds 
dels veïns i les reivindicacions gene 
rals: a juntaments democràt ics etc. 

Treballa r en I elaboració d alterna 
tives sectorials és un altre eix fonamen
tal fruit precisament, del treball de 
mobi l i tzació i de reflexió que propo
sem La presència de les forces políti
ques com a tais, donant les seves alter
natives, significa que les Associacions 
de Veins hi han de tenir una àmplia 
representat ivi tat i part icipació en nom 
del conjunt de veïns que estan per les 
l l ibertats democràt iques, no sols de I a-
vantguarda. El perill d'algunes Associa
cions de Veïns és de quedar relegades 
a ser un lloc de debat entre forces polí
t iques 

Cal trobar maneres de vincular tot 
aquest treball a les iniciatives pol í t i 
ques que sorgeixin i de reforçar els l l i 
gams amb l 'Assemblea de Catalunya. 

L'experiència sobre coordinadores 
d'enti tats, comissions ciutadanes dins 
els barris o organismes que hi puguin 
fer aquest paper, és encara mol t l imi ta
da a la Federació Centre: la Barcelone-
ta, el Poble Sec marquen iniciatives 
interessants. 

Hem d'establir formes no subst i tu-
tòries dels mov iments de masses que 
siguin representatives, doncs, del con
junt d'ent i tats, associacions, etc., de 
cada barri, i que assegurin la presència 
efectiva i real d 'autènt ics representants 
dins l 'Assemblea de Catalunya, els 
quals puguin ser-hi quelcom més que 
mers observadors, això és, uns part ic i 

pants actius amb veu i vot. Així podrem 
garantir que les iniciatives que s hi 
aprovin representin i recullin les inquie
tuds del conjunt del poble. 

Resumint, podem dir que la cam
panya «Volem l'Estatut», juntament 
amb la de «Salvem Barcelona per la 
Democràcia» i el Congrés de Cultura 
Catalana, són uns elements essencials 
de treball que ens poden permetre de 
conquerir una representativitat major i
tària, garantia d'una autèntica vida civil 
democràtica i, alhora, d'una autonomia 
real dels mov iments de masses 

Finalment, voldríem recordar la 
necessitat de trobar formes de treball 
que no siguin solament les «tradicio
nals» f ins ara. Ens cal un treball de cara 
a l'esport, al lleure, a la recuperació de 
festes populars (experiència de la Festa 
Major de Sarrià), dels «senyals d' ident i
tat» de cada barri Hi entraria també la 
recuperació dels noms dels carrers, la 
uti l i tzació dels espais com places, etc 

E N T I T A T S C I U T A D A N E S . 

Un aspecte que adquireix rellevàn
cia és el d'estar present a les «Casas 
Regionales» per evitar qualsevol mena 
de lerrouxisme i per refermar la solida
ritat i la catalanitat de tots els qui viuen 
i treballen a Catalunya. Tocant a això, 
el treball fet des de l 'Associació d'A
mics de les Nacions Unides és mol t 
posi t iu. Caldrà afermar aquest treball 
des de les «Casas» mateixes, moltes de 
les quals són al mig de Barcelona. 

Les ent i tats ciutadanes han des
plegat un impor tant paper de retroba-

¡nent de Is vida cívica a Barcelona i han 
reforçat les mobil i tzacions per la demo
cràcia, sempre amb un caràcter pol í t i 
cament unitari. Potser ja és l'hora d'es
tudiar quines formes prendran aques
tes enti tats en un proper futur d e m o 
cràtic, segons les seves f inal i tats pro
gramàtiques, tradició, etc. 

La xarxa cultural i associativa ha de 
créixer mol t més: ateneus, casals de la 
dona, etc., alhora que es recuperen per 
a la ciutat les enti tats, com ara l 'Ate
neu, que estan en mans del cont inuis-
me. Recuperar-les vol dir, doncs, recu
perar el seu caràcter emminentment 
democràtic i català. 

22 de gener de 1 9 7 7 . 

Només hem pretès d'avançar unes 
quantes de les reflexions i de les línies 
de treball comunes. Tot al llarg del 
debat caldrà precisar-les molt més. Les 
properes trameses de materials n 'am
pliaran la temàtica i en maracaren les 
insuficiències, preocupacions i objec
tius. La Conferència serà posit iva, 
doncs, en la mesura que clarif iqui els 
criteris polít ics i hi introdueixi els ele
ments centrals amb què cal avançar. 



INFORME D'ORGANITZACIÓ 

L'extraordinari avanç de la situació 
política i del nostre Partit els darre s 
mesos ens ha obligat a introduir canvis 
importants en les formes organitzati-
ves. El balanç general d'aquestes, tot i 
que s'han hagut d'improvissar, és àm
pliament positiu. Ara, els aspectes 
positius no ens han de fer oblidar els 
aspectes insuficients; i més en vista a 
la propera Conferència, en què tenim 
l'ocasió de discutir i corregir, si cal, 
aquestes insuficiències. 

En concret, volem centrar-nos 
entorn del paper polític de les Federa
cions. L'experiència viscuda ens porta a 
creure que no s'ha buscat cap coherèn
cia geogràfica ni sociopolítica per a les 
Federacions, tal com ho palesa un cop 
d'ull damunt el mapa. Foren muntades 
seguint criteris administratius i conjun-
turals. Conseqüentment, no s'han creat 
les condicions perquè agafessin un 
protagonisme polítc propi i perquè ser
vissin, com a potenciadores de la capa
citat de les seccions i agrupacions, per 
a assumir les polítiques sectorials 
corresponents. 

El protagonisme l'ha portat quasi 
exclusivament un Comitè de Barcelona 
que podia engegar grans campanyes 
immediatistes, però que estava incapa
citat per a garantir l'articulació conti
nuada dins el conjunt del Partit de les 
polítiques sectorials, tret de fer-ho d'u
na manera molt personalista. 

Tot plegat suposa avanços insufi
cients en l'extensió de les formes col-
lectives de direcció, en la creació de les 
condicions necessàries perquè la terri-
torialització dels fronts i l'autonomia 
política de les agrupacions en el seu 
treball específic no porti a l'atomització 
i a la pèrdua de la capacitat de direcció 
en el front. Buida de contingut polític 
concret la militància dins el Partit i 
amenaça de convertir una majoria dels 
militants en personatges passius. 

Aquests són els principals proble
mes organitzatius, relatius a la Federa
ció, que cal superar. Fins ara, quan ho 
hem intentat no hi hem reeixit, en bona 
part a causa de l'estil de treball que 
imposava Barcelona. Ara bé, creiem 
que el grau de consolidació assolit per 
la majoria de les seccions ha creat les 
condicions perquè aquesta nova situa
ció organizativa permeti a la Federació 
de fer un paper actiu i de crear les con
dicions per a la màxima identificació en 
totes les agrupacions entre les direc
trius i els criteris polítics del Partit i la 
seva pràctica social com a Agrupació. 

Amb aquesta nova situació orga

nizativa no es resol la possible contra
dicció entre aquest estil de treball i la 
pràctica que el comitè de Barcelona ha 
dut a terme. Creiem que, pel que fa a 
les Federacions més consolidades i 
coherents, això passa per fer-se més 
autònomes i dotar-se d'iniciativa políti
ca, tot replantejant, tot d'una que es 
creïn les condicions, les funcions del 
Comitè de Barcelona i fins la seva con
tinuïtat com a tal. 

TASQUES DE LA FEDERACIÓ 
CENTRE. 

El nostre criteri és que Federació 
és una instància que agrupa seccions 
territorials de característiques paral·le
les, geogràficament contigües i que 
necessiten que la Federació faci les 
funcions següents: 

— direcció política 
— garantir a les seccions la dis

cussió política global 
— mantenir-les vinculades a la 

dinàmica general del Partit 
— fer la síntesi i generalització 

d'experiències concretes de les 
seccions 

— articulació de les polítiques sec
torials, fent possible la reflexió 
conjunta de les seccions i ela
borant criteris comuns 

— engegar una política global de 
Federació 

— direcció de les polítiques con
cretes pel que fa a tot el conjunt 

— desenvolupar iniciatives inte-
gradores que potenciïn el treball 
polític de cada una de les sec
cions 

— fomentar les senyes d'identitat 
del Centre urbà com a marc 

social-democràtic.i 

SECRETARIAT O COMITÉ DE 
FEDERACIÓ. 

El mot Federació produeix ambi
güitat quan hom es planteja si la forma 
federativa suposa l'existència d'un òr
gan dirigent del conjunt —comitè o bé 
la direcció col·legiada dels responsa
bles de les seccions (ple de responsa
bles i secretariat)—. La nostra opinió, i 
crec que així es pot interpretar partint 
de la filosofia organizativa del Partit, 
és favorable a l'òrgan dirigent diferen
ciat. Quedi clar, però, que, com a totes 
les instàncies del Partit, aquest òrgan 
ha de passar comptes als seus col·lec
tius depenents i ha de ser elegit per 

L'altre motiu de la nostra posició 
és de garantir la realització de les fun-

• cions pròpies de la Federació, que els 
responsables de secció tendeixen a 
situar en segon terme donant prioritat 
a les tasques de la seva acció. 

PROPOSTA DE FUNCIONA
MENT INTERN DE LA FEDERACIÓ. 

Partim del fet que dins la Federa
ció, en bona part a causa de la consoli
dació encara insuficient de l'estructura 
del Partit, hi coexisteixen, juntament 
amb les seccions territorials, nombro
ses agrupacions i àdhuc conjunts d'a
grupacions no territorialitzades. Aques
tes abracen punts clau del sector dels 
serveis, en alguns casos, i àmbits deci
sius de les forces de la cultura, en 
altres. 

Es tracta de contradiccions orga-
nitzatives que no podem ignorar ni 
amagar, sinó que, ben al contrari, 
només amb l'efectiva disposició de la 
Federació per a assumir aquestes polí
tiques, així com amb el desenvolupa
ment polític del Partit, podran ser supe
rades. 

Els instruments que proposem per 
millorar l'actual funcionament són: 

— Comitè de Federació amb les 
responsabilitats normals i com 
a voluntat expressa de poten
ciar la Federació com a tal. 

— Substitució dels plens de res
ponsables per plens de quadres. 
Suprimir la roda d'intervencions 
en què cada secció explica les 
seves realitzacions, problemes i 
perspectives (això es faria bila
teralment entre la Federació i 
cada secció) i donar prioritat a 
les discussions polítiques. Això 
milloraria el lligam polític de les 
seccions, i cada Comitè de sec
ció podria enviar a aquestes 
reunions els quadres que cregui 
convenients. 

— Posada en marxa de Comis
sions per a les principals políti
ques sectorials, amb les corres
ponents assemblees de mili

tants lligats al front.i 
Juntament amb tot això, cal poten

ciar l'estructura administrativa i de 
comunicacions internes de la Federació 
i recuperar així el temps perdut fins ara, 
en no aprofitar les possibilitats del local 
de la Federació. 



ESQUEMA DELS PRINCIPALS Q u a n t a la Federació, és a dir, sen-
ÓRGANS DE LA FEDERACIÓ, se fer esment de seccions i agrupa

cions, els òrgans de treball serien: 

FUNCIONS COMPOSICIÓ PERIODICITAT 
MÍNIMA EXEMPLES 

LLIGAMS 
SUPERIORS 

CONFERÈNCIA 
Fer balanç de la marxa de la Fed. 
Marcar pautes polit, i organitzat. 
Elegir el Comitè de Federació 

Delegats escollits 
per seccions i 
agrupacions 

anual CONFERÈNCIA 
Fer balanç de la marxa de la Fed. 
Marcar pautes polit, i organitzat. 
Elegir el Comitè de Federació 

Delegats escollits 
per seccions i 
agrupacions 

anual 

PLE DE 
QUADRES 
DE LA 

.FEDERACIÓ 

Anàlisi global de la situació 
política 
Discutir propostes polítiques i 
de treball del Comitè de Fed. 
Analitzar el funcionament de la Fed. 

Quadres a criteri 
de seccions i 
agrupacions 

mensual 

PLE DE 
QUADRES 
DE LA 

.FEDERACIÓ 

Anàlisi global de la situació 
política 
Discutir propostes polítiques i 
de treball del Comitè de Fed. 
Analitzar el funcionament de la Fed. 

Quadres a criteri 
de seccions i 
agrupacions 

mensual 

COMITÈ 
DE LA 
FEDERACIÓ 

Responsabilidad política 
i orgànica de la federació 

Elegit a la Confe
rència i comple
tat per cooptació 

semanal Ctè. Barcelona 
COMITÈ 
DE LA 
FEDERACIÓ 

Responsabilidad política 
i orgànica de la federació 

Elegit a la Confe
rència i comple
tat per cooptació 

semanal Ctè. Barcelona 

COMISSIONS 
ORGÀNIQUES 

Impulsar políticament i tècnicament 
la realització de la corresponent 
tasca orgànica 

Quadres cooptats 
pel Comitè de Fed. 

Organitz. 
local 
propagan. 

Ctè. Federació 
Comissions anà
logues de Bar-
na o de l'Exe-
cutiu. 

COMISSIONS 
ORGÀNIQUES 

Impulsar políticament i tècnicament 
la realització de la corresponent 
tasca orgànica 

Quadres cooptats 
pel Comitè de Fed. 

Organitz. 
local 
propagan. 

Ctè. Federació 
Comissions anà
logues de Bar-
na o de l'Exe-
cutiu. 

COMISSIONS 
DE 
POLÍTIQUES 
SECTORIALS 

Potenciar políticament i organitza 
tivament la lluita política de 
masses al front 
Dirigir i preparar les Assemblees 
sectorials. 

Gent del Comitè 
de Fed. i quadres 
elegits per les 
assemblees corresp. 

Ensenyam. 
Dones 
Terciari 
Adm. Públ. 

Ctè. Federació 
Comissions anà
logues de Bar-
na o de l'Exe-
cutiu 

COMISSIONS 
DE 
POLÍTIQUES 
SECTORIALS 

Potenciar políticament i organitza 
tivament la lluita política de 
masses al front 
Dirigir i preparar les Assemblees 
sectorials. 

Gent del Comitè 
de Fed. i quadres 
elegits per les 
assemblees corresp. 

Ensenyam. 
Dones 
Terciari 
Adm. Públ. 

Ctè. Federació 
Comissions anà
logues de Bar-
na o de l'Exe-
cutiu 

ASSEMBLEES 
SECTORIALS 

Marc de discussió de la política 
del Partit al front 
Elecció dels components de la 
comissió. 

Tots els militants 
relacionats amb el 
front 

trimestral 

Ensenyam. 
Dones 
Terciari 

ASSEMBLEES 
SECTORIALS 

Marc de discussió de la política 
del Partit al front 
Elecció dels components de la 
comissió. 

Tots els militants 
relacionats amb el 
front 

trimestral 

Ensenyam. 
Dones 
Terciari 

Virgili Andrés/Enric Cama/Ramon Solé. 



SECCIONS I AGRUPACIONS: 
GENERALITZACIÓ DE LES EXPERIÈNCIES 
PRESENTS 

L'objectiu d'aquestes notes és mirar d'unificar 
criteris sobre aquestes dues eines clau en l'esquema 
organitzatiu del nostre Partit. 

Primer de tot volem insistir en que no es tracta 
d'idees acabades a les que cal emmotllar-s'hi. Es trata 
d'idees-marc, recull de experiències viscudes a la 
Federació, i que en tot cas s'han d'aplicar amb 
flexibil i tat i creativitat. Només fent-ho així', 
potenciant i deixant experssar-se la mult i tut de 
situacions organitzatives que es donen en el Partit, la 
transició cap al la legalitat serà el màxim de fecunda. 

LA SECCIÓ TERRITORIAL . - és l'organisme del 
Partit que agrupa als militants que viuen, treballen o 
desenrotllen la seva pràctica social dins del 
correspondent territori. Per mitjà de la Secció, els 
militans reben el carnet, paguen la seva cotització, 
reben i distribueixen la premsa, participen en les 
campanyes generals del Partit, etc. 

L'abast territorial de la Secció ha de tenir en 
compte el grau de personalitat especifica del territori 
i el nivell d'implantació de les forces del Partit, així 
(p. e.). Sant Gervasi, avui abarca tota la superfície 
entre Diagonal-Balmes-Ganduxer, i arriba fins molt 
més en allà de la Bonanova. Tot això té unes certes 
peculiaritats; ara bé, en el seu sí existeixen territoris 
bastant diferenciats que podrien constituir unes noves 
Seccions: Galvany, Bonanova, Putxot..., No s'han 
constitüit perquè el nivell d'implantació del P., és 
encara molt baix, però serà necessari fer-ho en el seu 
moment. 

En altre extrem, Barceloneta-Port, és una secció 
organitzada en un territori molt particularitzat i sense 
divisió possible, per tant per alt que sigui el grau 
d'implantació política, mai no es podrà subdividir la 
Secció. Cal tenir present en aquest aspecte, que hem 
d'anar a la creació, el més ràpid possible, de les 
seccions que tinguin un marc geogràfic coherent. 

Correspond a la Secció, a través dels seus Plens i 
organismes, determinar tota la iniciativa del Partit en 
el seu àmbit territorial, a la vegada que el treball 
pràctic dels militants. 

La Secció és també el marc de lluita i relació 
orgànica de totes les organitzacions de base, no la seva 
suma, sinó la seva integració, compensant així les 
possibles tendències centrífugues o de " f r on t " , 
mitjançant els PLENS DE SECCIÓ, on s'ha de: 

-PORTAR-SE LA DISCUSSIÓ POLÍTICA 
GLOBAL. 
- F E R BALANÇ PERIÒDIC D'ACTIVITATS DE 
CADA AGRUPACIÓ I DEL CONJUNT DE LA 
SECCIÓ. 

-CREAR UNA PREOCUPACIÓ COL·LECTIVA 
PER LA IMPLANTACIÓ DEL P. EN EL 
TERRITORI. 

Els Plens es celebraran, per terme mitjà, amb una 
periodicitat mensual i a ells assistiran tots els militants 
i simpatitzants. 

El Ple pot tenir un caràcter de discussió política o 
d'informació, pero en tot cas la seva preparació 
correspon al Cté., el qual haurà de procurar que els 
informes que es presentin siguin el més clais possibles, 
i tinguin la qualitat suficient. Es molt convenient que 
el Comité, reculli la discussió i celebn un resum I U P 

haurà de sotmetre's a l'aprovació del mateix ple o un 
de posterior. 

Els plens han de ser també el marc on, a proposta 
del Cté., es planifiquen iniciatives comuns a totes les 
Agrupacions que ajudin a consolidar el sentit 
territorial de la Secció. El Ple pot ser una forma de 
participació mínima d'afiliats que estiguin 
impossibilitats de portar una pràctica política més 
intensa, al temps que la manera de donar una imatge 
pública del P., perquè encara els simpatitzants no 
afiliats, hi poden estar presents, encara que no 
naturalment a nivell de decissions que correspon 
únicament a militants i afiliats. El Ple de la Secció 
ser també la manera en què, comunistes que militen 
en altres Seccions, però que viuen en el territori, es 
vinculin mínimament a la Secció. 

Però per desenvolupar tota aquesta activitat, 
basada en plens i en reunions amples, és 
imprescindible disposar d'un LOCAL DE SECCIÓ, 
que faci la funció de finestra oberta del P. a tot el 
terr i tor i , perquè tot el barri pugui tenir una imatge 
del què és i a què aspira el nostre partir. En aquest 
punt de la projecció pública dels locals, tindrem en 
compte els diferents ritmes polítics que la situació 
anirà marcant, cuidant per un costat que una 
excessiva precipitació no ens faci perdre el moment 
d'ofensiva política requereix. El local ha de ser el 
marc polític de les Agrupacions (reunions, seminaris, 
etc.,) a la vegada que ha de servir per resoldre 
qüestions tan concretes com la propaganda, etc. . 

ÒRGANS DE TREBALL DE LA SECCIÓ 
EL COMITÉ 

El Comitè ha de ser escollit pel conjunt de les 
Agrupacions, mitjançant el Ple de Secció, en forma 
democràtica. Això permetrà al Cté., tenir davant la 
totalitat del P. l'autoritat i responsabilitat necessàries. 
El CTE, ha de tenir la capacitat per conèixer, assumir 
i orientar a la vegada, una visió general del territori i < 



saber p romoure iniciatives onemtades cap a la 
implantac ió del P en els sectors socials on estigui 
menys imp lan ta t : ha de buscar que el P. passi de ser 
hegemònic en f ronts específics, a que estigui present 
en to t el t e i x i t social del te r r i to r i . Només aix í es 
consol idarà la Secció a tots els nivells i en p ro fund i ta t 

Als Comitès els correspon més el paper 
d 'onen tac ió i ajuda que el de direcció del treball 
po l í t i c quo t id ià , que deu recaure bàsicament en les 
agrupacions. A i x í i to t el Comi té haurà de dotar-se 
dels inst ruments convenients per a abastar aquelles 
àrees po l í t iques a que no arr ib in les agrupacions. Per a 
a ixò caldrà p romoure Comissions i quadres pol í t ics 
que se'n facin responsables. 

COMISSIONS DE T R E B A L L 

Han d'exist i r per garantir el func ionament intern 
de la Secció, creien necessàries, per exemple: 
F I N A N C E S , P R O P A G A N D A , L O C A L , F O R M A C I Ó , 
ETC 

En aquestes comissions és convenient , encara que 
no imprescindib le, que hi estiguin representades totes 
les Agrupacions, i és impor tan t que a més de garantir 
el func ionament rut inar i del seu t reba l l , efectuïn un 
cont inuant t rebal l de generar iniciat ives. 

Pot contemplar-se com a treball d'una comissió 
especial, aquella encarregada pel Cotè, de treballar en 
la perspectiva de const i tu i r una nova Agrupació, o 
encara més, una nova Secció. 

Totes aquestes Comissions, han de realitzar el seu 
t rebal l mo l t lligades al Cté. 

No fem referència a les comissions de front 
perquè en tant què els que t rebal l in en un mate ix 
f ron t estaran normalment en la mateixa agrupació, les 
creiem innecessàries a nivell de secció. Altra cosa serà 
a nivell de federació. 

5 «•* 



AGRUPACIONS 

L'Agrupació ha de ser la nova organització de 
Base del Partit. 

El concepte d'Agrupació es correspon a un nivell 
poli'tic en que el P. ja no es proposa una tasca 
conspirativa, "exportadora de lluites", sinó que es 
uan organització oberta i transparent, que es planteija 
molt més la creació de les condicions per desenrotllar 
el Socialisme en la Democràcia, que la lluita 
resistencialiste o estrictament sindical. 

Bàsicament podrien definir la diferència entre la 
forma tradicional d'organització de base fins ara, i el 
nou concepte d'Agrupació, com la diferència que 
existex un P. obert, legal i amb mils i mils d'afiliats. 

Poden parlar d'Agrupació, quan el corresponent 
col·lectiu dins un àmbit determinat (empresa, centre 
d'estudis, barri, sector social, etc.) no actua con un 
element diferenciat d'aquest àmbit, sinó al contrari, 
de forma coneguda, gens marginal, transparent per 
gran part dels membres de l'àmbit; quan genera 
iniciatives autònomes, i no sols és introductor 
d'impulsos exteriors, i sobretot quan el col·lectiu té 
capacitat de dur públicament com a Partit l'iniciativa 
política. 

Aquesta és la diferència amb la forma 
d'organització tradicional, tancada en cèl·lules que, 
encara que no sempre, comportaven un cert 
aïllament, una certa actitud conspirativa que cal i es 
pot superar. 

Es per tot això que el pas de les cèl·lules a 
agrupacions, no és només un canvi de nom, ni tan sols 
un creixement numèric; sinó que és un salt qualitatiu 
en la lluita d'un Partit que en tant que avantguarda, 
busca estar estretament identificat amb les masses i 
que fa de la contínua mobilització d'aquestes la clau 
per arribar a la revolució de la majoria. 

I cal aquí parlar del problema de la mobilització. 
Hi ha qui opina que la forma com s'està plantejant el 
trànsit organitzatiu porta a una estructura de partit 
tradicional basat en una bona xarxa de quadres i 
deixant la gran majoria dels afiliats en un paper 
receptiu, passiu. Aquest fet és una component del 
procés real malauradament certa en bona part i contra 
la qual cal lluitar i en tenim les eines. Una de 
fonamental és entendre l'agrupació com ala pràctica 
política que es deriva de la pràctica social de cadascú. 
Pràctica política que té com a objectiu directe la 
millora, l'enriquiment de la corresponent pràctica 
social, millora i enriquiment que cal veure com a 
estretament lligat a l'avenç cap al socialisme en 
llibertat. La comprensió d'aquest fenomen avançarà 

paral·lelament a la normalització política del país. 
En aquest procés de transició en les formes 

d'organització, no sols cal avançar a nivell de base, 
sinó que comporta canvis fonamentals en el 
funcionament del Partit. Suposa un desbloqueig de les 
pràctiques de funcionament de dalt a baix. Les 
Agrupacions han de ser essencialment autònomes en 
la iniciativa i pràctica política concretada al seu àmbit 
Autonomia que ve enriquida pel lligam i l'orientació i 
elaboració polítiques en que cada agrupació 
participarà i rebrà de les comissions de treball i 
aseemblees periòdiques del front a nivell de federació. 

Hem dit ja que la tasca dels Comitès de secció no 
es tant dirigir en concret l'activitat de les agrupacions 
quan potenciar els elements globals de l'àmbit 
territorial, així com suministrar experiències i 
reflexions polítiques assimilables per les diferents 
agrupacions, per tant correspon a aquestes la direcció 
concreta de la seva política, per la qual cosa pot ser 
d'interès dotarse d'un Comitè o Secretariat 
d'agrupació. Cal tenir present que en el procés de 
transició cap a les noves formes organitzatives, 
aquestes hauran de coexistir encara amb les 
tradicionals, i amb altres de provisionals, ja que la 
transició cal fer-la amb la flexibil itat necessària per 
acondicionr la nostra realitat organizativa als 
diferents criteris que es venen donant. 

Un darrer element a tenir present es la creació 
dins l'agrupació de grups de treball (ocasionals o 
permanents) que puguin dedicar-se amb més 
intensitat a alguna de les tasques polítiques que s'ha 
plantejat l'agrupació. 

Resumint es tracta d'alterar paulatinament el 
funcionament del nostre Partit en base a fer 
transparent l'aparell i la discussió política i en 
l'actuació de cada organisme jeràrquic com a factor 
de síntesi política (de baix a dalt) a la vegada que 
compleix el paper de dinamitzador i dirigent del seu 
àmbit (dalt a baix). 
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UNA PROPOSTA ORGANIZATIVA: 
MANTENIR EL PLE DE RESPONSABLES 
DE LA FEDERACIÓ 

Tot al llarg de la discussió feta a la 
Secretaria Política sobre les formes de 
direcció de la Federació, es plantejaren 
diferents punts de vista al voltant de si 
calia mantenir el ple de responsables 
polítics de federació, o bé calia anar 
cap a noves formes de direcció i fer 
desaparèixer el ple. Aquesta postura és 
explicada en un altre article signat. 

"Aquestes notes van, doncs, destinades 
a fonamentar breuement la proposta 
de manteniment del ple de responsa
bles. 

En primer lloc, cal dir que dins la 
Secretaria coincidim plenament en la 
reflexió critica i autocrítica relativa al 
funcionament del ple de responsables 
aquests darrers temps. Pensem que 
ells han fet un paper sobretot d'inter
canvi d'informació i, en alguns casos, 
de coordinació de «campanyes» i 
accions concretes. Però no ha estat 
suficient la discussió política general, 
l'anàlisi de la situació del moviment 
obrer, del moviment popular, etc., al 
centre, ni l'elaboració d'alternatives. És 
a dir, ha faltat un paper de direcció 
política real. Cal posar els mitjans per a 
superar això ben aviat. 

Ara bé, alguns de nosaltres creiem 
que es tracta d'un problema de funcio
nament dels plens, però no de l'estruc
tura mateixa del ple, no de la concepció 
del ple de responsables com a òrgan de 
direcció política de la Federació. Això 

pensem que continua essent vàlid. 
Per què? Per a nosaltres, el ple de 

responsables és la manera més clara 
perquè les seccions participin d'una 
manera activa en la direcció política de 
la Federació, en l'elaboració i aprovació 
dels acords sobre el treball a impulsar 
des de cada secció. El ple de quadres 
té aspectes molt interessants de parti
cipació, però el nombre mateix de com
panys que aplega, a i.Jusa de les difi
cultats de convocar-lo amb molta regu
laritat, no permet un debat amb pro
funditat de moltes qüestions. La crea
ció de secretaries permet de discutir 
estretament i amb deteniment aspec
tes del treball, però pensem que no 
facilita la participació activa de les sec
cions en la direcció de conjunt, en la 
discussió dels objectius, mètodes... 

En canvi, creiem que el ple de res
ponsables hi ajuda més, a això. Tot i 
que ens sembla evident que, per acon
seguir que faci aquest paper, hem de 
desproveir-lo de totes les informacions 
suplementàries. Cal crear, doncs, nous 
mètodes d'informació, com ara una 
publicació o un full periòdic que reculli 
el moviment pel que fa a actes, creixe
ment, presència pública, etc. Així dei
xaríem per al ple de federació el que és 
més fonamental: a més a més de la 
discussió política general abans 
esmentada, lanàlisi de les diferents 
experiències polítiques de les seccions. 

no en allò que tenen d'informatiu, sinó 
pel que fa a formes de treball útils i 
generalitzables, i l'aparició i el debat 
d'elaboracions lligades a aquestes 
pràctiques. 

Creiem que només així podrem 
evitar de tornar a un «comitè clàssic», 
la qual cosa ens sembla un retrocés en 
els esquemes de direcció del partit que 
intentem de superar amb el ple de 
federeció. D'aquesta manera les secre
taries o comissions de treball trobarien 
el seu lloc adequat. Els responsables de 
les seccions no farien el paper d'una 
secretaria més depenent del comitè 
(paper que entenem que ens proposa el 
punt de vista en l'altra opció organiza
tiva), sinó que participarien directa
ment en l'òrgan de direcció polític de la 
federació: el ple de responsables. I 
seria d'aquest ple que dependrien les 
comissions necessàries. 

Entenem també que aquest ple de 
responsables, funcionant com a òrgan 
de direcció permanent, no exclou gens 
ni mica la possibilitat de fer periòdica
ment plens de quadres, on es debatin 
temes d'especial interès per a tothom. 
Sempre, però, veient el ple de quadres 
com a lloc on es pugui fer un ampli 
debat polític, sense atribuir-li una fun
ció de direcció estable. 

Aquesta funció continuarà recaient 
damunt el ple de responsables polí
tics. Eugeni For rade l las -Anton i 
Batista/ Vfctor Ríos. 

DONA 

La declaración sobre la liberación de la mujer del 
últ imo CC y la próxima celebración de una 
Conferencia de la Federación Centro, son dos motivos 
suficientes para hacer un balance del trabajo hecho en 
la Federación y marcar objetivos para el futuro. 

Cuando hace año y medio se planteó en el P. la 
problemática de la mujer y la necesidad de asumirla y 
trabajar por superarla, nos encontramos ante un tipo 
de lucha nuevo de la que no temamos modelos 
anteriores, ni una conciencia colectiva demasiado 
clara sobre dicha problemática. Pero el auge que iban 
adquiriendo las movilizaciones feministas, que nunca 
como hasta ahora habían sido tan masivas, ni tan 

heterogéneas en cuanto a su composición social, no 
podía dejar de hacernos ver la irreversibilidad de este 
Movimiento y que nosotros que formamos el P. que 
lucha por la construcción de una sociedad nueva, no 
solo no debíamos ser ajenos a ello, sino que lo 
debíamos asumir como una tarea de primer orden. 

Nos enfrentamos entonces con que debíamos 
hacer un trabajo de reflexión y discusión interna y 
que los objetivos de la liberación de la mujer en los 
diferentes aspectos en que está oprimida, no debían 
escaparse en ningún sector del P. Para mayor eficacia 
vimos la necesidad de que en cada sección y en cada 
agrupación hubiera una responsable de esta tarea, sin 



que esto supusiera una militància separada de las 
mujeres, lo que significaría mantener la 
discriminación dentro de nosotros, sino un esfuerzo 
para superar los malos hábitos que pudiésemos tener, 
reflejo de la sociedad en que vivimos. Asegurando así 
la discusión y la preocupación por la liberación de la 
mujer en todos los sectores. Este objetivo está 
conseguido en casi todas las secciones que forman la 
Federación. 

La afiliación de mujeres y su promoción dentro 
del P. para ocupar cargos de responsabilidad, además 
de contribuir al aumento del P., es una manera de 
intentar superar en nuestras filas los 
condicionamientos que relegan a las mujeres, 
impidiéndoles ser protagonistas en la sociedad. Con 
ello no solo reforzamos el P. sino que también 
forzamos la superación de esta situación injusta en la . 
sociedad. Esta afiliación no debe estar impedida por 
las dificultades para la militància que puedan tener a 
veces algunas mujeres. Hay que saber valorar la 
importancia y la ayuda que puede suponer afiliar 
mujeres mayores, a veces de camaradas a las que antes 
no se les había prestado atención, con gran arraigo e 
influencia en el barrio, en sectores de difíci l acceso a 
otros camaradas; de mujeres trabajadores por las 
discriminación específicas que en este campo padecen 
y que nadie como ellas conocen y son capaces de 
plantear. Y en nuestra Federación hay empresas en las 
que trabajan numerosas mujeres: laboratorios, 
grandes almacenes, telefónica...; de mujeres jóvenes, 
con una problemática especial dentro de la 
problemática general femenina y precisamente por su 
edad sumamente receptivas a las alternativas de 
cambio que sepamos ofrecerles. 

Debemos seguir impulsando como hemos ¡do 
haciendo, todas las entidades, vocalías, comisiones, 
etc. que pueden ofrecer a las mujeres tanto en los 
barrios, como en las empresas, un tugar donde 

reunirse, discutir su problemática y encontrar formas 
de trabajo que se adapten a las condiciones 
específicas de cada sitio, para que puedan llevar el 
debate al conjunto de la sociedad y aumente la 
sensibilización en torno a la cuestión de la liberación 
de la mujer. Coordinándose posteriormente dichas 
entidades e impulsando a su vez el Moviment 
d'alliberament de la dona. 

Estos objetivos de discusión interna, organización 
de seminarios específicos sobre la liberación de la 
mujer, la afiliación y promoción de mujeres, la 
formación e impulso de entidades feministas y la 
incorporación de las reivindicaciones específicas de la 
mujer en todos los sectores del P. haya o no 
camaradas mujeres en ellos, deben estar siempre 
presentes en las preocupaciones de todos los 
militantes, teniendo claro que aunque la liberación de 
la mujer es inseparable de la lucha por la liberación de 
la sociedad hay objetivos concretos a conseguir a 
corto plazo. 

12 



INFORME DE FORCES DE LA CULTURA 

i 
» 

Aquest document recull sintèticament 
l'experiència de les FFCC organitzades dins 
l'estructura orgànica del partit en funció de la seva 
tasca, tasca a la qual dediquen més hores i en la qual 
disposen de més incidència. 

Des de molt temps enllà, als sectors de les FFCC 
no gaudien d'una organització suficient que permetés 
acollir-les en l'estructura del partit. Això ocasionà —i 
encara no ens n'hem sortit plenament, en alguns 
casos— uns mecanismes viciats en certa manera de 
"dependència o adhesió personal" dels implicats amb 
membres de la direcció, i comprovant igualment que 
en general i majoria, no militaven en els territoris on 
vivien (d'això en parlarem més endavant). 

Calia que les FFCC s'organitzessin dins 
l'estructura normal del partit i que s'inserissin en la 
seva vida orgànica superant personalismes que 
acabaven sempre en relacions viciades de treball i 
àdhuc de portes enfora, havent-hi gent que 
identificava el Partit amb una persona determinada. 

L'àrea més addient, o el menys inexacta possible 
d'inserció d'aquests sectors era la Federació Centre, 
lloc d'habitacle de la majoria i lloc en podrien 
penetrar en tota l'estructura global del partit: 
moviment obrer, etc. moviment popular. 

Aquesta és encara una organització incipient si bé 
es comencen a recollir fruits, el primer dels quals és la 
pròpia reunió de militants abans dispersos o perduts o 
que només es veien de tant en tant amb algú de la 
direcció. El segon fruit ha estat l'ampliació de totes 
les organitzacions, el seu creixement i el fet de tirar 
endavant tasques tan importants com poden ser 
l'Assemblea d'Actors i Directors del Teatre, 
l'Exposició d'homenatge a Rafael Alberti amb 
participació de gairebé la totalitat d'artistes plàstics 
de l'estat espanyol i galeries de Barcelona i el sindicat 
unitari de músics i cantants, fets que han nascut tots 
ells a partir de l'estructura orgànica del partit i no pas 
d'una comissió creada ad hoc o d'Una ¡dea brillant 
sempre expressada entre copa i copa i mai recollida en 
fets reals. 

Després d'uns pocs mesos de nou funcionament 
de l'organització específica de les FFCC de la 
Federació Centre, publiquem un resum de les seves 
activitats, situació organitzativa i estat de la discussió 
i elaboració de la problemàtica pròpia. 

En aquesta introducció no pretenem entrar en un 
nivell que correspon a l'actual procés d'elaboració 
d'un "Projecte de política Cultural del PSUC" i 
materials annexes, tasca centralitzada per una 
comissió del C E . , en estat força avançat, ni 
emprendre els problemes de les organitzacions 
totalment territorialitzades. 

Només volem valorar el grau d'inserció d'aquestes 
organitzacions en la dinàmica del treball del Partit. 

Quan s'inicià la política de territorialització, en el 
que ens pertoca, va donar-se prioritat a la integració 
en autèntics col·lectius territorials de totes les forces 
organitzades del Partit en una zona geogràfico-
natural. Això va portar a la dissolució, immediata 
o gradual, d'organitzacions tipus sanitat, ensenyament 
etc. Malgrat algunes dificultats inicials, els companys 
assenyalen que aquest procés ha permès combatre el 
corporativisme, l'aïllament i la parcialitat de molts 
plantejaments sectorials i ajuden a la tasca 
d'assumpció global de la problemàtica social d'aquella 
determinada zona geògraf¡co-natural per part del 
Partit. 

El problema es plantejava en els casos de 
companys i organitzacions (cinema, teatre, música i 
cançó, plàstics...) que avui per avui no estan 
orgànicament més arrelats dins una zona de la ciutat 
per sobre d'una altra, que tenen una projecció global 
sobre totes elles o que en cas de dissoldre'ls dins les 
organitzacions territorials poca tasca útil podrien fer, 
quedant marginats a ser un objecte de decoració 
cultural d'algun col·lectiu del Partit triat 
aleatòriament. Això hem tingut ocassió de 
constatar-ho en diferents membres que han patit 
aquesta situació. 

La inserció de molts companys dedicats a la 
producció artístico-cultural a la realitat social no es 
realitza de forma territorial (independentment que 
això hagi de ser sempre així) sinó mitjançant el seu 
treball col·lectiu. Això va portar a la Federació a 
adoptar un criteri de semi-territorialització en el cas 
d'aquests companys: creació o manteniment de 
col·lectius de cinema, cantants i músics, plàstics i 
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d'ells desenvolupen la seva activitat, lligant la seva 
feina a la resta de seccions de la Federació. 

A això hem d'afegir-hi igualment el concepte de 
l'art i l'artista com a objecte i medi de comunicació 
de masses, respectivament. Són medis diferents als 
habituals (escrits o parlats) però important íssims en el 
desenvolupament imminent: la imatge i els missatges 
indirectes (artístics). En aquest sentit, cara a la feina 
que aquests homes poden fer en el partit, en molts 
casos és molt més important la que poden 
desenvolupar com a medi de comunicació (és a dir 
totalment desterritorialitzat) i la seva àrea 
d'incidència, que la que podrien fer limitats a allà que 
hem anomenat zones geogràfico-naturales. En termes 
organitzatius, és molt més rendable políticament 
concentrar militants a l'epicentre i dirigir i calcular la 
seva ona expansiva que reunir-los en aquesta mateixa 
expansiva. Es un pas qualitativament superior i una 
manera de fer rendir més (ja que hem de calcular el 
nombre de receptors que tindrem a traves d'aquests 
nous medis) el potencial humà del partit. La 
conseqüència d'això, en criteris organitzatius, seria la 
mateixa que funciona pels periodistes, reunits en 
funció de la feina que poden fer reunits i no pas pel 
lloc on viuen. Diferenciar orgànicament la font del 
receptor. 

Els primers resultats han estat una dinamització 
global de la feina política i un creixement que pot 
augmentar considerablement. 

Els problemes avui plantejats queden centrats: 

a) Aconseguir un creixement més ràpid. 
b) Avenç en la tasca d'elaboració i realització 
culturals, en sentit ampli, alternativa de cada 
sector. 

c) Augmentar els seus lligams amb la vida del 
Partit. Dins aquesta qüestió, farem dos apartats-
clau: 
— La necessitat de consolidació de quadres dins 
cada un dels sectors d'activitats. 
— La impulsió d'una participació política 
substancial d'aquests col·lectius a l'elaboració 
global del Partit i a les seves tasques generals. 
L'activitat de les FFCC com a subvertidores del 
modus de vida de la nostra societat i partíceps a la 
configuració jugen un paper decisiu, que no 
poden exercir ni separades de la resta del Partit ni 
adornant alguna reunió o altra o acte de tant en 
tant. 

Des d'aquest punt de vista, el coneixement del 
dossier que us presentem i del "Projecte de política 
cultural del PSUC" i materials annexes discutits 
globament segons les necessitats concretes de tota 
l'organització del Partit és políticament molt 
important tant a curt, com a llarg plac. 



CANTANTS I MÚSICS 

! 

Ens han demanat un informe col·lectiu respecte al 
nostre sector específic per aportar al debat col·lectiu. 
Hem arribat a unes primeres conclusions que exposem 
junt amb les qüestions que han quedat sobre la taula 
com a problemes. Creiem que la seva exposició en un 
marc més ampli, pot ajudar a clarificar les postures 
que han anat apareixent en la discussió. 

— Quan neix la cançó catalana ho fa en un marc 
de repressió de totes les llibertats, tant nacionals com 
lingüístiques, etc. La cançó surt bàsicament d'un 
plantejament fortament unitari de resistència i 
d'imposició a la praxis de tot allò que és prohibit a la 
teoria (legislació vigent). S'entronca ràpidament dins 
la realitat del país i pren postura sobre la llengua: Les 
cançons dels catalans s'han de fer en català i han de 
ser cantades en català. Aquesta decisió és trencada 
quan un sector del moviment, ja per plantejament 
comercials, ja oportunistes, ja per supades eficàcies 
comunicatives, opta pel bilingüisme. Els cantants 
Wlingues queden ben aviat desmarcats, en aquella 
situació, fins i tot pel contingut dels seus textes, en la 

majoria dels casos més de "chansonier" que de 
problematització o sensibilització. 

Aquesta posició increbantable de la cançó no 
solament sobre el bilingüisme, sinó també sobre la 
negativa generalitzada de compartir un mateix recitals 
amb recitals (encara que aquests fossin igualment 
progressistes en el seu text) és contemplada per 
l'organització des de dos punts de vista, majoritari el 
primer: 

a) Els qui entenen que la decisió era correcte 
donada la manca de canals d'expressió que evitessin 
manipular que el fet que compartir un mateix 
escenari cantants castellans i catalans, podia 
comportar. 

b) Els qui opinen que la postura intransigent de la 
canco ha contribüit a separar encara més els ghettos 
inmigrants, provocant una situació defensiva i 
recelosa i que hauria pogut ser no solament trencada i 
modificada la correlació si catalans i castellans 
haguessin anat junts sota un contingut de classe 
evident. Al respecte, el sector " a " , creu que el propi 



contingut de classe dels textos de molts dels membres 
de la nova cançó trenca el rebuig a priori; per tant no 
hi ha problema d'incomunicació amb el receptor 
castellano-parlant. 

La polèmica es centra en si les condicions són les 
mateixes o han canviat, i si ho han fet, si ha estat de 
tal manera que modifiquin eseencialment aquella 
trajectòria correcte en diferents aspectes que poden 
trobar-se en aspectes concrets. 

— Cal esperar o no l'Estatut d'Autonomia per a 
donar com a normalitzada la situació i replantejar 
llavors (no abans) les coses?. 
— ¿Es idèntica la situació de la premsa i mitjans 
en general, que no permetin explicar amb claredat 
per exemple, posicions com les de compartir 
escenaris persones de diferents generes o fins i tot 
bilingües i monolingües?. 
— Cal continuar plantejant la unitat en base a 
di luir l'especif¡citat de les opcions polítiques e 
ideològiques de cadascú, o cal replantejar-la en 
base a que la unitat vingui com a pas 
qualitativament superior: Com a unió de opcions 
clarament diferenciades tant teòrica com 
pràcticament, entorn a objectius parcials. Aquesta 
posició, en el nostre cas, es veu més endagada per 
la progressiva presa de posició de cantants d'altres 
grups i àdhuc per la recent sortida a la llum 
pública dels companys cantants del PCE. 
— La imatge del P. no pot ésser la mateixa que la 
de la "nova cançó". El que això faria és reduir, a 
priori , l'espectre que el P. ha de tenir i el públic al 
qual cal arribar per configurar una opció cultural i 
de vida a tots nivells: Poden i deuen ser 
comunistes cantants bilingües, rockeros, cantants 
de boleros i sales de ball, etc. Cal dirimir quin és 
l'espai de la "nova cançó" (o de la cançó 
monolingüe) i quin és el del P. 

Cal dirimir els problemes dels treballadors de 
l'espectacle, on insideixen --i més amb el gran 
desenvolupament actual del sector— tant la seva 
problemàtica com a treballadors, com la càrrega 
de valors ideològics que —conscient o 
¡nconscientement - desenvolupen en la seva 
activitat. L'existència de contradiccions en 
aquesta qüestió és evident. 
Cal dirimir també les noves possibilitats que la 
situació política ofereix per a tipus d'activitats 
fins avui molt reduïdes: Fàbriques, sindicats, 
eleccions.... 
— Un últ im punt que estem discutint és les 
formes organitzatives que facin més eficaç la 
discussió i el treball (fins el sindical) i que al 
mateix temps permetin que un ampli ventall de 
pràctiques i opinions artístiques-culturals 
s'expressin, es desenvolupin i polemitzin dins la 
tasca política i ideològica del P. 

Col·lectiu de Cantants i Músics 

NOTA. Afegim com apèndix la plataforma sindical del sector. 



CAP A LASSEMBLEA DE TREBALLADORS I 
PROFESSIONALS DE LA MUSICA 
PER LA CONSTITUCIÓ DEL SINDICAT 
UNITARI DE LA MUSICA A CATALUNYA 

Denunciem la actual si tuació sindical del nostre 
sector per les raons següents: 

- I N O P E R A N C I A : La A S O C I A C I Ó N S I N D I C A L 
DE A R T I S T A S DE C IRCO, V A R I E D A D E S Y 
F O L K L O R E ( A S A C I V ) y !a A S O C I A C I Ó N 
S I N D I C A L DE MÚSICOS DE ESPAÑA (ASME) 

• es caractei i tzen per !a manca total de poder de 
convocato i ia, que demostta la seva falta de 
iepresentat iv i tat ieal La manera de plantejar les 
reiv indicacions es pu iament burocrát ica, sense 
buscar el recolzament i ia mob i l i t zac ió dels seus 
af i l iats. 

- I N E F I C A C I A DE LES T E N T A T I V E S DE 
D I À L E G : Una comissió de música i cantants va 
fer una serie de reunions periòdiques amb els 
representants de l ' A S A C I V , els quals es mostraren 
in ic ia lment oberts a la idea de convocar una 
assemblea massiva, de caràcter re iv ind icat iu , f ins 
al punt de elaborar un manifest de convocatòr ia i 
decidir una data (23 de Novembre) de comú 
acord amb els qui havíem iniciat aquest procés. 
Pero aquesta ac t i tud de l 'ASACIV va variar 
radicalment de la nit al dia, degenerant en una 
ac t i tud tancada, en un ajornament "s ine d i e " de 
la convocatòr ia de l'assemblea, amenaces a alguns 
companys. . . 

- D E S M A N T E L L A M E N T DE LA CNS: La 
decisió uni lateral de la Admin is t rac ió de convert i r 
l 'actual CNS en un òrgan estatal dependent de 
Presidència del Govern i la necessitat urgent de 
t robar solucions als problemes del sector deixa 
una si tuació falsa als representants oficials de 
l ' A S A C I V i A S M E . A Madr id s'ha p rodu i t ja la 
dimissió col · lect iva de la Junta Provincial de 
l 'ASME i la subsegüents const i tuc ió d 'un sindicat 
un i ta r i de trebal ladors de la Música. 

T o t a ixò ens indica la necessitat d'anar cap a la 
cons t i tuc ió d 'un sindicat un i tar i de la Música. 

Considerem que per tal que els interessos de la 
professió siguin defensats real i representat ivament, 
aquest S I N D I C A T U N I T A R I DE L A M U S I C A hauria 
de teni r les següents característ iques: 
S I N D I C A T DE CLASSE: Tots els trebal ladors de la 
p roducc ió musical poden formar part del Sindicat per 
la defensa dels seus interessos. Entenem per 
t rebal ladors de la música als actuals professionals 
professors músics (carnet blanc), músics de ball 
( A S M E ) , instrument istes i cantants tr istes, composi t 
compos i to rs , arranjadors, músics sense carnet y 
aquelles persones concretes que el Sindicat cregui 
posit iva i necessària la seva presència. Els fu turs 

estatuts consideraran la normat iva especial referida al 
cas de músics o cantants empresaris. 

S I N D I C A T U N I T A R I : Dins el Sindicat poden 
coexist ir dist intes concepcions sindicals, po l í t iques , 
ideològiques, estètiques i morals, manten in t alhora 
com object iu i rrenunciable l 'uni tat sindical dels 
trebal ladors de la música, l l iurement decidida per ells. 

S I N D I C A T D E M O C R À T I C : Tots els t rebal ladors de 
la música, qualsevulla que sigui el seu credo o 
adscripció po l í t i ca , t indran plena l l iber tat per 
defensar la seva op in ió , sense cap altra cond ic ió que 
respectar les característiques fonamentals d'aquest 
Sindicat i les normes democràt iques del seu 
func ionament . A i x í mateix t indran igualtat de drets 
per ut i l i tzar els mit jans d ' in fo rmac ió d'aquest 
Sindicat . 

La democracia interna és consubstancial dins el 
nostre Sindicat , amb totes i cada una de les seves 
estructures i de les seves act ivi tats i ha de ser 
respectada i garantitzada per t o t h o m . Per a ixò to ts els 
llocs representatius seran elegits i podran ser revocats 
en qualsevol moment per la decissió major i tàr ia de 
l 'Assemblea. 

Ningú pot ser d iscr iminat ni per credo po l í t i c , 
f i losòf ic , mora l , ni per sexe, edat, raça o categoria 
d in t re la professió, per exercir les funcions sindicals 
per les quals democràt icament siguin elegits. A i x í , 
doncs, tots els trebal ladors de la música, sense 
dist incions, són electors i elegibles. 

L 'af i l iac ió a aquest sindicat és vo luntàr ia . 

S I N D I C A T A S S E M B L E A R I : L'Assemblea és l 'òrgan 
sobirà i bàsic de la nostra democràcia sindical i les 
seves decisions obl iguen als organismes nascuts al seu 
si. Tots els trebal ladors de la música que ho desitgin 
t indran dret a part ic ipar en totes les del iberacions i 
decisiones, a ix í com aportar-hi totes les iniciat ives 
que creguin opor tunes. 

S I N D I C A T I N D E P E N D E N T : No dependrà ni de 
l 'Estat, ni dels part i ts po l í t i cs , ni de cap grup o 
organi tzació. 

S I N D I C A T R E I V I N D I C A T I U : Reivindicarà 
constantment les mi l lores de condic ions de vida i 
treball de to ts els trebal ladors de la música, a i x í com 
el desenvolupament i per feccionament de to t el que 
estigui relacionat amb la producc ió musical . 

S I N D I C A T S O L I D A R I : A més de defensar els 
interessos dels trebal ladors del seu àmbi t específic, 
asumirá la defensa de to ts els aspectes que afect in als 
trebal ladors com a classe, en el camí de la supressió 
de l 'explotac ió de l 'home per l 'home. 17 



SINDICAT OBERT: Aquest sindicat manifesta la seva 
voluntat d'adhesió a qualsevol iniciativa que 
s'encamini cap a l'unitat sindical de tots els 
treballadors de l'Espectacle. 

Tot el que s'ha exposat te una caràcter totalment 
provisional tins que l'Assemblea massiva es reuneixi. 
Es, doncs, únicament un punt de partença, 
susceptible de modificacions totals o parcials. 

Com a plataforma reivindicativa i molt susceptible 
d'anar-se ampliant i ajustant a les autèntiques 
necessitats de la proffesió, apuntem els punts 
següents: 

SEGURITAT SOCIAL. - Discriminació i absoluta 
marginació en aquest camp, comparat a qualsevol 
treballador de qualsevol altre ram. El nostre règim 
especial no soluciona l'assistència sanitària, les 
pensions de vellesa, l'atur forçós... Responsables 
d'aquesta situació: El sindicat, que visa contractes 
sense la prèvia presentació dels rebuts de cotització; 
l'empresari que no cotitza, la Mutualitat que no 
exigeix inspeccions del Ministeri de Treball, l'INP, 
etc. . S'ha de desterrar aquest règim especial i 
substituir-lo per una solució que ens satisfaci, tenint 
sempre com objectius més llunyans una Seguretat 
Social controlada per treballadors, de característiques 
diferents a l'actual. 

IMPOST DE LUXE' - Sobie els instruments de treball 

EXACCIÓ PARAFISCAL. Es el nou nom de la 
quota sindical obligatòria i va a parar a Presidència del 
Govern. Hem de negar-nos col·lectivament a pagar-la i 
reclamar al mateix temps el patrimoni sindical que 
ens correspon. 

DISCOTEQUES, RADIO i TVE. Son els tres 
mitjans principals que utilitzen les multinacionals 
discogràfiques per imposar-se en el mercat, amb 
conseqüències nefastes per la professió: RTVE te una 
producció autóctona del 18 per cent (85 per cent a 
l'Europa) i no hi ha cap control sobre la contractació 
d'artistes extrangers. Les discoteques ens roben llocs 
de treball, e t c . 

CONVENI COL·LECTIU. - Es necessari discutir i 
analitzar aquests convenis (Provincial i Nacional). 

CENSURA.- Exigim l'abolició de la censura a tots els 
nivells, com un pas imprescindible per arribar a una 
autèntica llibertat d'expressió. 

IMPUTACIÓ DE BENEFICIS.- Es necessari exigir a 
Hisenda una racionalització justa de l'IRTP amb un 
posible control per mitjà dels contractes de treball. 

INTERMEDIARIS. - Mecanismes de defensa enfront 
als abusos i exigències que considereem injustes. S'ha 
de considerar posibles solucions autogestionànes. 

CASES DE DISCS.—Control de tiratge, revisió dels 
contractes amb condicions i porcentatges d'autèntica 
explotació, condicions de treball als estudis de 
grabació. 

AUTORS.-- Exigir els comptes clars i lluitar contra 
les irregularitats que es produeixin. 

IMPOST DE MENORS.- Clarificació d'aquest impost 
que ens afecta de manera indirecta, doncs no veiem el 
motiu de que el nostre treball subvencioni una 
institució tan discutible. 

DISCRIMINACIÓ.- No volem més llistes negres ni 
prohibicions sistemàtiques a determinats companys 
tan per part de l'Administració i els seus organismes, 
com per part de determinades empieses i cases 
dicogràfiques, 

COMISARIA DE MUSICA.- • Creiem necessària una 
amplia informació de les seves funcions i de la manera 
que es reparteixen les subvencions que 
l'Administració concedeix. 

MUSICA A L'ENSENYAMENT. - Intiusisme o 
manca total de música a l'ensenyament. 

CONSERVATORI.— Refotma democràtica i nous i 
majors mitjans. Nous centres. 

DRET DE L'EXECUTANT. — La Societat d'Autors 
ho entrega al Sindicat Nacional de l'Espectacle. No es 
reparteix entre els Executants sino entre el Sindicat, 
Economia i ASME. 

Invitem a plantejar, a tots els companys, qualsevol 
problema professional que considerin important i que 
no estigui inclòs en els punts enumerats, i que creguin 
digne de ser assumit per la col·lectivitat que formem. 

Les solucions solament vmdian si hi ha una 
mobilització amplia de tota la professió, utilitzan els 
mitjans que es decideixin democràticament per cada 
cas. 



TEATRE 

La prfessió teatral s'havia caracteritzat en general 
per un marcat individualisme, fruit de les mateixes 
estructures en las que es trobava i també pel fort 
problema de l'atur en el sector teatral. 

En 1975, però arrenca un moviment que impulsa 
la professió cap a la unitat; els motius són la crisi 
esmentada i més concretament la solidaritat amb els 
companys de Madrid arran de la vaga plantejada pel 
seu conveni col·lectiu. A partir d'aquest moment la 
professió presenta la candidatura "unitària i 
democràtica" que surt escollida en les eleccions 
sindicals provincials sense cap oposició, admesa tant. 
per actors com per directors, la professió en ple 
respon davant d'aquesta proposta de candidatura. 

Cap al mes de desembre es busquen les possibles 
vils de millorament de la situació teatral a Barcelona. 
Cal dir que des del principi les lluites han estat 
assumides per la totalitat del sector englobant no 19 

solament actors i directors sindicats sinó també 
alumnes d'escoles de teatre, grups de teatre 
independent, crítics, autors... 

La professió elabora una memòria exhaustiva per 
un projecte de Teatre Municipal de Barcelona. D'un 
teatre de Catalunya i unes bases per una llei de teatre 
autònom: això es presenta a l'Ajuntament el dia 5 
de gener i més endavant a la Diputació i al Ministeri 
d'Informació i Turisme. La professió aleshores, es 
llença a una lluita per la consecució dels objectius 
esmentats en la memòria. El 31 de gener es fan 
cantades d'auques a la sortida i entreacte dels teatres, 
també concentracions davant l'Ajuntament. Fins el 
mes d'abril la feina es centra en sensibilitzar l'opinió 
pública, recollida de signatures... El dia Mundial del 
Teatre la professió s'expressa fent una manifestació a 
les Rambles i una lectura d'un contra-manifest davant 
l'estatua de Pitarra. 



Mentrestant el 12 de febrer ha estat aprovat el 
nostre convenio co l · lec t iu . En el mes de maig, a 
par t i r d 'unes gestions personals d'uns membres de la 
professió s'aconsegueix una subvenció de 2 mi l ions 
per part de l 'A jun tamen t , destinats a la campanya 
Grec-76 i, a mob i x lamps 5 mi l ions per part del 
Min is ter i D ' I n fo rmac ió i Tur isme. Es reuneix el sector 
en assemblea d iscut in t la conveniència de destinar 
ambdues subvencions per la campanya d'est iu al 
Teatre Grec. Un sector de l 'Assemblea enmig del qual 
érem presents, estimava convenient reservar una part 
d'aquests diners per intentar embastar el projecte de 
Teatre Municpa l a part i r d 'oc tubre isegons la memòr ia 
actuar en consegüència. L'assemblea va decidir per 
més de dos terços fer ún icament la gestió del Grec. El 
Grec-76 representa per la professió la pr imera 
exper iència d 'autogest ió de to t el sector, que 
malauradament no s'ha pogut analitzar a fons perquè 
la Comissió Gestora no ha l l iurat a la professió la 
documentac ió necessària per poder fer un ver i table 
anàlisi de les conseqüències tant posit ives com 
negatives. Cal destacar la impor tan t par t ic ipac ió de la 
pob lac ió envers la campanya del teatre Grec i 
l 'animada d i fus ió de la mate ixa per diversos sectors de 
Barcelona. 

El dia 10 de agost de la Comissió Gestora va 
presentar a la professió el pro jecte d'adhesió a 
l 'Assemblea de Catalunya i uns Carnets per els 
professionals en els que constava com a darrer punt 
l 'adhesió a A . de C.; els tres pr imers abonaven el 
Teatre Mun ic ipa l , el TEatre de Cata lunya i la l lei de 
Teatre. Una major ia dels assembleistes van creure 
convenient ajornar aquesta proposta a fi i efecte de 
discut i r - la a fons. 

Fins el 7 de setembre no torna a plantejar-se la 
qüest ió de l 'adhesió a la A . de C. quedant aprovada 
per una major ia de més de dos terços malgrat que la 
vo tac ió era per major ia s imple. Marxen set membres 
de la A . A . D . un d'ells al·legant que la seva mi l i tànc ia a 
la C.N.T. era incompat ib le amb aquest òtgan u m t a n . 
El 23 de setembre un grup de professionals, entre els 
que hi havia alguns membres de la Comissió Gestora 
del Grec, presenta un documen t ex ig i t i t la revocació 
dels acords presos el dia 7. Cal fer constar que alguns 
dels signants del document i presents el dia 23 eran 
pràc t icament desconeguts per l 'assemblea. 

El 27 de setembre l'assemblea es rt rat i f ica en la 
votac ió del dia 7, que 

El 27 de setembre l 'Asemblea es rat i f ica en la 
votac ió del dia 7, queda així' escindida la A . A . D . 

Aleshores es consol ida la div is ió creant els altres 
companys l 'Assemblea de Trebal ladors de l 'Espectacle 

Els diversos intents de reuni f icac iò , entre els quaL cai 
destacar un document elaborat per membres de la 
A . D . D . , d iscut i t i acceptat per la testa de companys 
de l 'Assemblea, són proposats a L ' A D T E . i rebut jats 

L'Assemblea d 'actors i d i rectors es restructura 
amb uns grups de Treba l l , e l . laboiac ió d 'Estatuts , 
preparació de muntatges. . . 

El col · lect iu de teatre del P.S.U. ha estat present 
des d'abans de la vaga de sol idar i tat amb els 
companys de Madr id , a totes la l lui tes i tasques del 
sector. 

La nostra presentació a la professió va ser feta el 
dia set de setembre de 1976. L'acte va ser presentat 
per Fabià Puigserver i ¡es ponències el. laborades per 
grups de trebal l del co l · lec t iu de teatre, coi . laboraren 
en l'acte Jord i Sole-Tura i Jord i Cum l l . 

La situació és conf l i c t i va donat que en les actuals 
circumstàncies és necessària una uni ta t per l luitar 
contra unes mateixes estructures. Malgrat to t estem 
buscant una forma de trebal1 que ens permet i tirar 
endavant con jun tament aqueilas qüest ions que ens 
són comuns. Una prova d 'a ixo és la l lu i ta per l 'actual 
convem de T V . i sob ietot la vaga del 12 de nocembre 
en la qual es va conseguir l 'atuí to ta l de la professió a 
Barcelona 
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CINEMA 

La secció de cinema del PSU de Catalunya va 
quedar cons t i tu ida a finals de l 'estiu de l'any passat 
amb la par t ic ipació de, per una part , una cèl·lula que 
des d 'un parell d'anys enne ia operava en els àmbits 
del í ine-dub isme i del cinema marginal , a ix í com 
altres camarades, vinculats a l 'àmbit professional, ¡ 
per a i t i a , amb la incorporac ió de companys, fms ales-
hoies no mi l i tan ts del P 

El cmema, en tant que aparell ideològic, és el 
camp <te batalla de la nost ia organització. El nostre 
t iebal i es concreta en desenvolupat la l lu i ta ideológica 
po l í t i ca en el si de f'aparell c inematograf íe, la qual 
cosa con)porta la cla> if icació dels object ius estratègics 
: 'a de f in ic ió de ¡a táctica d 'mtervenció. 

Peí f i x a i qualsevol model d ' in tervenció dins del 
cinema català cal part i r d 'una consta tado 
mquest 'onable : el cinema català no ex ix te ix . El 
desenvolupament del capital isme a l'etat espanyol ha 
provocat un desmental lament to ta l de la 
inf raestructura industr ial c inematográf ica catalana 
que ha or ig inat —i origina— una situació d 'atur entre 
la major ia dels treballadors d'aquest sector industr ia l . 
Nosaltres creiem que el fu tu r del cinema català depèn 
exclusivament del pervindre po l í t i c de Catalunya i de 
la de l'estat, la qual cosa és tant com dir que hi 

haurà c inema català si aquest pervindre és democràt ic 

i autonòmic . (ev identment , cal raonar aquestes 

af i rmaciones). 
Quan abans hem d i t que el nostre treball passa per 

desenvolupar la l lu i ta ideològica/pol í t ica en el sí de 
l 'aparell c inematogràf ic , ja hem d is t ingui t , 
operat ivament , els dos aspectes del nostre t reba l l : un 
aspecte que podem anomenar cu l tu ra l , d ' in tervenció 
en el c inema, en tant que vehicle, ext raord inàr iament 
e fec t iu , vomi tador de la ideologia de les classes 
dominants —llui ta de classes a nivell ideològic— i un 
altre aspecte basat en el trebal l po l í t i c /S ind ica l , en el 
sí de la industr ia c inematogràf ica, suport de l'aparell 
ideològic. 

D'una manera esquemàtica i u t i l i t zan t la 
te rmino log ia del nostre P., la nostra secció inclou 
forces del t rebal l i forces de la cu l tura . 

En const i tuir-se la secció una preocupació era en 
la ment de to ts : superar el t rad ic ional marginament o 
a l lunyament orgànic de les forces, que podr íam 
anomenar ar t ís t iques, en el sí del par t i t . Es per això 
que, unàn imement , vam decidir integrar-nos 
to ta lmen t a la Federació Centre de Barcelona. 

Es ev ident , que la nostra pràct ica sectorial ha 
d'estar ll igada a la pràct ica po l í t i ca , per la qual cosa 
vam adoptar el model organi tzat iu següent: 

—Partint de la realitat de que to ts els membres de 21 

la secció, per tanyem al mateix sector, és també 
clar que aquest es composa de rsgims 
diferenciades que vam del imi tar , sempre des d 'una 
perspectiva con jun tu ra l , a i x í : 

* Sindical-profesional 
* Cine-club, cinema mi l i t an t . 
* Crí t ics, ensenyament. 

Per cada una d'aquestes 3 regions es const i tue ix 
un col · lect iu que de manera autònoma desenvoluparà 
el seu treball específic. Es evident que la compos ic ió 
de cada un d'aquests subgrups queda caracteri tzada 
per una gran f lex ib i l i ta t . 

— A més a més s ' inst i tuc ional i tza l 'existència 
d'una reunió plenària —plè de secció— per iòdica o n , 
per una part es mater ial i tzarà la v inculació orgànica 
amb el Partit (pràctica po l í t i ca general), per medi de: 

* Discussió permanent de la con jun tu ra 
po l í t i ca , la qual cosa exigeix un enllaç amb 
la Federació Centre. 

* Dis t r ibuc ió de la premsa i l l iu rament de 
les quots , la qual cosa exigeix un 
responsable d 'organi tzació. 



i també aquest ple de secció haurà de tenir per la 
discussió i treball, conjunts, de qüestions generals del 
sector, que tots plegats hem d'elaborar (tàctica i 
estratègia). 

Ademes el ple ha de servir per decidir el tipus 
d'intervenció en instàncies generals, com en aquests 
moments poden ser el Congrés de Cultura Catalana i 
l ' institut del cinema català (ICC). 

Finalment, cal fer esment, al creixement constant 
de l'organització des dels seus inicis. En aquests 
moments la secció de cinema és composa de 25 
membres. 

14 de Gener 1977 

J.P. 



AGRUPACIÓN ARTISTAS PLÁSTICOS 

Na<.>_• en Oc iub fe de 1975, con juntamente con 
cantantes 

— En Dic iembre de 1975 se separa de cantantes y 
se const i tuye en célula de artista:"- plásticos En ese ' 
m o m e n t o cuenta con tres mi l i tantes 

— Se plantea en estas fechas la necesidad de lograr 
un crec imiento orgánico .mpo i tan te que !ogie ganai 
una zona de espacio ideológico en este frente cu l tu ra l . 

— En esta ¡mea se programa ¡a exposic ión 
"Homena je a Rafael A l b e i t i " como una tarea que 
debe cumplo fundamenta lmente los siguientes 
objet ivos: 

1 (y 'undamenta l ) , servil de elemento m o t o ' que 
permi ta agrupa' en t o m o a esta exposic ión, de clara 
s imbologia po l í t i ca , a j n a cant idad impo i tan te de 
artistas posib i l i tando su contacto con el Pai t ido y que 
a' caloi de su prepa-ación se consiga el a e c i n n e n t o y 
la consol idación de la célula de ait istas plásticos, y al 
mismo t iempo presenta: como mi l i tantes del PSUC a 
ios artistas de esta célula, comenzando a concretar de 
esta maneía la ¡mea de salida a la superficie 
planteada por e¡ Part ido. 

2/ Conseguir un aporte económico impor tan te 
para nuestro par t ido , (como asi se consiguió en 
real idad, 1.500 000 ptas de benef ic io neto hasta esta 

— En Sept iembre de 1976 se lleva a cabo la 
exposic ión "Homena je a Rafael A l b e r t í " , con la 
par t ic ipac ión de siete galenas de arte y de mas de 
doscientos artistas de todo el estado español. 

— En Octubre de 1976, habiéndose logrado ya un 
c rec imiento impor tan te de la célula, se reimcian las 
discusiones sobre los objet ivos de ella y la forma de 
llevar estos a la práctica artíst ica y po l í t i ca . 

— Como resultado de ellas, y en la premisa 
indispensable, de que el Part ido no puede, ni debe, 
" p o n t i f i c a r " , ni dogmatizar sobre el arte, y de que 
cada artista comunis ta debe elegir l ibremente las 
formas de expresión e investigación artísticas que crea 
mas convenientes, se decide que para un mejor 
func ionamien to de la célula, esta funcionara en base a 
dos grupos de t rabajo que no serán cerrados y que 
podran variar su compos ic ión de acuerdo a las tareas 
planteadas y a las preferencias l ibremente decididas 
por cada mi l i tan te . 

Las características de estos dos grupos las 
podemos acotar un t an to esquemáticamente de la 
siguiente manera. 

Grupo A: Fo rmado por los camaradas que 
fundamenta lmente optan por una investigación de 
lenguaje específ ico y de t rabajo ar t ís t ico a nivel 

individual y realizado por canales habituales. 

Grupo B: Formado por los camaradas que optan 
fundamenta lmente por ujna investigación de lenguaje 
y trabajo ar t ís t ico a nivel colect ivo o ind iv idua l , a 
tiaves de la con f ron tac ión dialéctica con ¡os 
receptores no habituales hasta este momt rito (la gran 
masa de trabajadores). 

- La mecánica de func ionamiento de nuestra 
organización a part ir de esta fo rmac ión de ¡' tipos de 
trabajo será la siguiente: 

- Reunión quincenal de toda la organ 'ac ión ('os 
dos giupos) para lehzar f ú n d a m e ' . ) ¡ntrnte 
discusiones de análisis po l í t i co y de ha<m.s.i >'• ie 
experiencias de los trabajos realizados >>. 
grupo. 
— Reunión quincenal de cada gruí -o i 
para sus tareas específicas. 
— Ambas reuniones deberán alternar =• 

Para la d i rección po l í t ica de la oiga 
decide const i tu i r un comi té fo rmado | 
Kaydeda, Parera, Gr ima l , Goya y Cris ' 
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Trabajos y proyectos: 

Es importante resaltar que la organización ha 
entregado ya a la dirección del Partido y a la 
Comisión de Finanzas su proyecto de trabajo de Obra 
Múltiple, y que por tanto no creemos necesario 
transcribir aquí sin embargo debemos resaltar que 
damos a este proyecto una gran importancia por sus 
características potenciadoras de gran parte de nuestro 
trabajo polít ico. 

Grupo A: Lamentamos no poder entregar ningún 
informe de trabajo o proyecto de este grupo, por 
cuanto no se ha reunido aun a partir de su 
constitución, hecho que debe merecer nuestra 
:' " d o n y preocupación por resolver esta 
i r r^u- iad y potenciar su trabajo. 

Grupo a: Se ha reunido regularmente cada quince 
d ías. 
Trabajos: Ha participado en la confección de los 
carteles que la secretaría de propaganda nos ha 
solicitado para la Semana del Partido, entregando 
oportunamente 6 carteles, de los cuales la secretaría 
de propaganda ha seleccionado en principio 2 para su 
edición. 
Proyectos Grupo B: 

— Participar activamente en la semana del Partido 
en el barrio de la Sagrera, conjuntamente con los 
militantes del barrio, en la pintada de una pared. 

— Realizar un esfuerzo por organizar y consolidar 
el partido en: Escuela de Artes y Oficios, Bellas Artes 
y Massana, para lo cual este grupo ya ha incorporado 
como militantes a 2 alumnos de Artes y Oficios, a 1 
de Bellas Artes y a 2 de Massana, con los cuales ya ha 
programado actividades que le permitan realizar el 
objetivo. 

— Organizar la creación de una Asociación de 
Artistas de Barcelona, para lo cual ya ha tomado 
contacto con las experiencias que existen en Madrid, 
Alicante y. Sevilla, con el objeto de recogei las 
experiencias que se tienen en la constitución de estas 
asociaciones. 

— Preparación de un ciclo de tres artículos a 
publicar en "Ar reu" , sobre la problemática de los 
artistas de Barcelona, a cargo de Grimal, Molas, Valles 
y Kaydeda. 

Consideremos importante reseñar la relación 
orgánica que hemos tenido con el Partido en todo 
nuestro periodo de vida, y que se puede resumir en: 

a) Una primera etapa, ligados al ya desaparecido 
Comité de Medios de Comunicación de Masas, que 
jugó un papel inicial de intento de coordinación entre 
la célula de Artistas Plásticos y la de Cantantes, y que 
en el terreno orgánico y polít ico prácticamente no 
significó ningún aporte a nuestro trabajo. 

b) Una segunda etapa de relación con la Derecha del 
Ensanche, que no pasó de ser solo formal, sin que en 
la práctica significara ningún aporte a nuestra 
incorporación a los trabajos y al colectivo del Partido. 

c) Una tercera y actual etapa, que se inicia a 
comienzos de Diciembre de 1976, ligados a la 
Federación Centro, en la que esperamos poder 
concretar nuestros deseos de una relación muy 
estrecha con el conjunto del Partido. 

Por últ imo debemos señalar que la organización 
de Artistas Plásticos cuenta en la actualidad con 24 
militantes, número que esperamos aumentar 
considerablemente y además avanzar en la línea de 
Partido de Masas amplio y flexible, objetivo que aun 
falta por realizar. 

Salvador Goya R. 

Al proper número de la Revista 
Debat apareixeran els següents ani
eles: 

— el Moviment Obrer a la Federa
ció Centre 

— Experiències de treball al Movi
ment Popular 

— El treball de Formació política 
de la Federació 

— Les Finances al Centre 
— Les Joventuts Comunistes i les 

relacions amb el Partit 
— Els tècnics i professionals 
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