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ADVERTIMENT

NOUS HORITZONS anuncia als seus lectors la seva publicació legal a Catalunya a
partir del proper número, corresponent al mes
de setembre d'enguany. La normalització de la
nostra revista al país suposa un compromís
de regularitat—dintre de l'actual periodicitat
mensual— i una facilitat més gran per al públic català de cara a la compra i a l'abonament.
Aquesta normalització serà una conseqüència més de la normalització democràtica general avui en curs a l'Estat espanyol, que ha
tingut com a fita decisiva les eleccions det~15
de juny. El present número de NOUS HORITZONS, pel fet d'haver estat elaborat en ple
procés electoral, no ha pogut examinar ni avaluar, aquest episodi tan important de la nostra
història; però la redacció de la revista anuncia
que la campanya electoral i els resultats de
les eleccions seran objecte de la seva atenció
en el proper número.

La crisi de l'estat
unitarista a Espanya
Antoni Montserrat
L'anomenada crisi fiscal de l'Estat,
expressió concreta de la crisi
del capitalisme monopolista de l'Estat
Marx i Engels van fer, a través de múltiples textos escrits
en tons i plans distints, una important tasca d'anàlisi i clarificació del caràcter de classe de l'Estat, una denúncia de
la no neutralitat d'aquest i de com la sort de l'Estat burgès
està lligada al destí terrenal i corruptible del capitalisme.
Amb el desenrotllament de l'imperialisme, etapa en què les
contradiccions de la societat civil burgesa i de les seves institucions s'aguditzen, Lenin, amb els seus criteris, i sobretot
l'experiència soviètica amb la seva crítica pràctica, contribueixen a aclarir aspectes més concrets de la relació entre les
grans empreses i l'Estat.
Un dels trets definitoris del pensament marxista sobre
l'Estat consisteix a refusar el formalisme de la igualtat política abstracta que amaga la desigualtat social entre classes,
propi del pensament liberal. Pensar que opressors i oprimits,
víctima i botxí, no poden ser igualment lliures i que aquesta
relació de força troba en l'Estat la seva màxima expressió
ha permès que el marxisme essencialment internacionalista,
fos també la ideologia i el pensament polític que tot i les seves limitacions tingui més validesa avui alhora d'enfrontar
l'anàlisi dels fets nacionals i dels moviments d'afirmació nacional. Trobem també fortes connotacions marxistes a les
anàlisis dels desequilibris en el creixement econòmic espaial, la constatació que el creixement econòmic no és forçosament progrés lineal ni igualació espaial essent una idea
ben assimilable als pressupòsits marxistes en altres terrenys.
Però dins del camp de la historiografia burgesa sobre el
tema les teories tradicionals de la hisenda pública i del mateix Estat no van entrar en ampla discussió fins el 1929, a
conseqüència de la crisi econòmica. Les solucions aportades
no van ésser gaire satisfactòries en el pla teòric, on la coherència abstracta i l'elegància formal del model neoclàssic
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continuen dominant el panorama del pensament burgès, per
bé que durant un temps han servit amb eficàcia per justificar a posteriori les noves funcions de l'Estat i de la fiscalitat. És evident que la teoria tradicional de l'Estat basada
en la concepció de neutralitat i objectivitat topa amb les funcions actuals, quan l'Estat es veu abocat a cobrir camps d'activitat ben complexos: des d'accions concertades i nacionalitzacions de sectors amb pèrdues, fins a l'ensenyament i la
sanitat o el transport, que representen fenòmens més complexos (satisfacció de necessitats socials i/o cobertura de la
reproducció de la mà d'obra).
L'equilibri pressupostari desapareix com a objectiu emmarcat en una perspectiva teòrica conseqüent i és substituït
pel seguit de formulacions keysenianes, les quals junt amb
el sociologisme propi de la Llei de Wagner (que considera
norma el creixement més ràpid del pressupost que el de la
renda sense raonar-ne massa les causes) i l'anàlisi de la burocràcia per Max Weber segons la qual la burocràcia s'autoreprodueix, pretenen justificar una intervenció simultàniament
creixent i deficitària de l'Estat.
Segons O'Connor, en el procés de> centralització i concentració de decisions en l'executiu, a través de diverses fases,
desapareixen en la pràctica els mecanismes de control parlamentari i de control local i es transforma el pressupost en
el resultat d'una negociació al voltant de l'executiu entre els
principals grups econòmics interessats. La crisi de l'Estat
mostra una tírisi de la democràcia, però és també una crisi
del capitalisme, el quaJ ha canviat profundament la seva naturalesa. La reflexió d'O'Connor, centrada en Estats Units, la
podem traslladar al cas de França, on també han estat importants els intents de buidar de contingut la institució parlamentària, o a Itàlia, on la Democràcia Cristiana com a partit
en el poder s'ha oposat sistemàticament al desenrotllament
de la Constitució del 1946 pel que fa a l'organització regional,
per por de perdre el control del pressupost central, el maneig
del qual ha constituït la font concreta del seu poder.
Les propostes keynesianes d'augmentar artificialment per
via inflacionaria les despeses no són suficients avui per sortir d'una crisi que no és purament conjuntural. El dèficit fiscal
s'ha convertit en un instrument al servei de la gran banca
i els monopolis, vigent fins i tot en les èpoques en què la capacitat productiva era plenament utilitzada.
Per sortir de la crisi, Friedmann aconsellarà que l'Estat
actuï tan poc com abans de Keynes, com si l'irreversible pro4

cés de concentració monopolista no hagués tingut lloc. Xile
és una mostra cruel de quin és el significat real del paradís
neoclàssic: la reprivatització ha agreujat el monopolisme, no
ha tallat ni la inflació ni l'atur i ha donat lloc a la repressió
més brutal. A Espanya pensen així els qui volen «lliurar-nos»
sense traves a la gran banca nord-americana.
Un projecte diferent és el defensat pels partidaris de la
descentralització funcional. Es tracta de trobar fórmules de
càlcul i control dels anomenats béns públics, que no passen
normalment pel mercat i són, en molts casos, indivisibles (els
beneficiaris en són tots els ciutadans globalment: lluita contra les epidèmies, defensa exterior, diplomàcia, per exemple).
Se suposa que gran part dels problemes de la burocràcia
apuntats per Weber poden ser resolts per una aproximació
entre el beneficiari de l'acció de l'Estat i les institucions públiques. Hom considera que una sèrie de béns públics conserven aquest caràcter a tots els efectes i que per a d'altres
hom pot aplicar, via la descentralització, bé la regla del vot
amb els peus (la població es desplaça on els impostos o els
serveis li resulten més interessants), bé la consideració d'una
escala més adequada per a la gestió, ordenació i control dels
béns —el criteri bàsic de la descentralització funcional, amb
la qual poden relacionar-se gran part de les solucions adoptades a Alemaya—, tot i que és un cas inexplicable, sense
referència a la complexitat i lentitud del procés d'unitat nacional i al mateix fet de la ruptura constitucional del 1945 i
l'experiència nazi, fortament centralitzadora.
Però hi ha autors, molts d'ells d'inspiració marxista, que
justifiquen la descentralizació no exclusivament per criteris
funcionals i a través de considerar els béns públics com a
béns privats de status teòric subaltern, sinó mitjançant una
reflexió profunda sobre la necessitat de recobrar la democràcia i el funcionament de les institucions.
Car la crisi de l'Estat és no solament certa des del punt
de vista econòmic, sinó també des d'una perspectiva institucional formal. És l'Estat d'origen jacobí el que està també en
crisi. I està en crisi sigui quina sigui la funció social —els
interessos de classe— que hom vulgui fer-li acomplir. Aquesta crisi de l'Estat té manifestacions diverses. Així, a França,
apareix l'Estat enfrontant-se als municipis i a les ciutats.
En canvi, a Itàlia l'estratègia passa a través de les regions,
en part per raons històriques, en part per opció política. En
realitat, les raons històriques afectarien sobretot les regions
d'estatut particular, les quals han disposat, a través de lleis
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de rang constitucional, d'una situació estatutària paral·lela a
la catalana de 1932. Per a les regions de règim comú, hem
d'acudir a criteris d'opció política més general.
L'experiència italiana procedeix d'una valoració negativa
de les possibilitats de l'Estat liberal per resoldre la qüestió
meridional i es prolonga en una negació de la capacitat de
l'Estat de capitalisme monopolista per desenrotllar, ni que
sigui parcialment, la potencialitat d'un país sense provocar
grans desequilibris.
El problema italià, com el d'altres països, rau en el fet
que l'Estat actual no ha presentat inicialment una crisi catastròfica, sinó que aquesta, a través dels mecanismes de la inflació, s'ha anat ajornant i acumulant fins adquirir unes proporcions que la fan de difícil control. Cal construir i desenrotllar tota una nova concepció de l'Estat més arrelada, més
representativa, si hom vol assentar les bases per sortir d'aquesta crisi tan ampla.

La crisi de l'Estat a Espanya
Ens trobem a Espanya en una situació clara de crisi de
les institucions, crisi que adquireix caràcters evidents en l'aspecte concret de la fiscalitat. S'ha repetit al segle XX la situació descrita per Josep Fontana a la seva tesi doctoral:
si en començar el segle XIX l'Estat de l'Antic Règim, un cop
perdudes les colònies i havent d'afrontar la nova situació
social interna lligada a l'inici de la industrialització, no va
ser capaç d'extreure els recursos fiscals d'allí on existien
perquè els tenidors de tal recursos coincidien amb les classes i capes lligades socialment i personalment a l'Antic Règim, a l'Espanya de mitjan segle XX ha estat impossible de
crear un Estat amb recursos suficients per atendre les necessitats creixents perquè els sectors socials que en principi
haurien de ser fortament gravats, es troben massa estretament vinculats a la continuïtat del règim sorgit de la guerra
civii.
Aquesta crisi fiscal ha estat reconeguda sistemàticament
i així com al segle XIX diverses propostes tècnicament ben
estudiades van ser successivament rebutjades, ara hem vist
com des del mateix Larraz el 1940 fins als últims casos, tots
els ministres d'Hisenda han caigut quan han intentat de desenrotllar uría reforma fiscal mínimament coherent. Cal crear
una nou consens social, i cal, sobretot, aconseguir que aquest
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pugui expressar-se políticament, a fi que la reforma fiscal,
com la reforma de tot l'Estat, sigui possible.
D'ací que la crisi fiscal aparegui estretament vinculada
a la crisi de l'Estat unitarista, car un dels mecanismes que
han de permetre d'establir un nou consens sobre la fiscalitat
consisteix a obtenir l'aprovació dels sectors interessats en
una nova organització de l'Estat per a les distintes nacionalitats i regions. Cal ser conscients, a diferència del que tot ens
indica que va passar el 1930, que hi ha una certa contradicció
entre la negació de l'Estat centralista i l'augment dels recursos fiscals en general, augment que no pot concretar-se simplement en augment de recursos locals per a les regions i
nacionalitats riques, sinó també augment de recursos generals a redistribuir a les nacionalitats i regions pobres. Aquest
plantejament solidari trobarà dificultats per imposar-se, però
aquestes dificultats no poden ser excusa per mantenir el centralisme actual, la inoperància del qual per al desenrotllament
de les regions i nacionalitats pobres és tant o més manifesta
que la seva incapacitat per organitzar lliurement i solidàriament la participació de les regions i nacionalitats riques. Com
a material de discussió avancem aquí, en forma de 12 proposicions, el resum de les tesis que ens sembla correcte per situar estratègicament la solució del problema de l'Estat en allò
relatiu a les nacionalitats i a les regions. Donem també una
taula de resum dels drets de la crisi fiscal i de les línies d'actuació més adients per tal de fer-li front.

El creixement econòmic conjunt
de les diverses regions i nacionalitats,
condició i garantia de la democràcia
econòmica
1. Així com en el pla polític la democràcia a Espanya
té com a pedra de toc l'exercici del dret d'autodeterminació
i la consegüent solució dels problemes nacionals, regionals i
d'autonomia cultural, la consecució d'un creixement econòmic conjunt, equilibrat i plenament i conscientment acceptat
per les diverses àrees econòmiques és garantia de la democràcia econòmica.
2. El capitalisme, en general, dóna lloc a un creixement
econòmic espaialment desequilibrat, la qual cosa reflecteix
el creixement sectorial desequilibrat que imposa la recerca
del benefici a curt terme. Aquest creixement desequilibrat es
dóna fins i tot dins dels Estats nacionals unificats. Reflecteix
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també el caràcter essencialment mixt de tota formació social capitalista.
3. Espanya no aconseguí de ser un Estat nacional unificat,
entre altres qüestions per la debilitat i el pactisme dels nuclis
burgesos. En el període de configuració de les nacions correlativa al desenrotllament del capitalisme, a Espanya, sobre la
base de diferències culturals i històriques preexistents, es
van anar configurant diverses nacions. Els elements no capitalistes han tingut un pes històric considerable.
4. El capitalisme monopolista afegeix a les tendències al
creixement desequilibrat propis del capitalisme en general
les que són producte de la concentració monopolística, en
termes físics, de la indústria. És necessari de rendabilitzar
grans inversions, acumular al màxim capitals. Els oligopolis
es reparteixen els mercats trencant les configuracions habituals d'aquests. A Espanya aquest procés s'inicia quan encara
no s'ha aconseguit un mercat nacional unificat en el sentit
modern.
5. El capitalisme monopolista d'Estat, consolidació dialèctica del capitalisme de monopolis incipient, fixa encara més
les tendències al desequilibri. La centralització hi apareix no
com una conseqüència de la unificació del mercat, com en
les repúbliques burgeses jacobines, sinó, per una banda, com
exigència dels monopolis que cerquen una estreta relació
amb el poder i l'aprofitament d'unes economies anomenades
externes, que són costos que carreguen sobre la societat, i,
per l'altra banda, com resultat del pes creixent de l'Estat, tant
en la producció directa com en la de serveis socials.
6. La forma que ha adoptat el capitalisme monopolista
d'Estat a Espanya, el feixisme, i en la seva versió concreta,
utilitza una ideologia nacionalista, és militarista, fortament
antiobrera i, per tant, antidemocràtica. El feixisme està renyit
amb la justa solució del problema nacional, l'unitarisme li
procedeix del seu caràcter coactiu. El feixisme ha utilitzat
el nacionalisme espanyol per suscitar la suspicàcia entre els
pobles d'Espanya. Tot afavorint el creixement desequilibrat i
els grans monopolis i bancs, la ideologia nacionalista pretén
oposar uns pobles d'Espanya contra els altres, en atribuir el
retard en què el règim manté algunes regions a les regions
més industrialitzades en bloc, sense anàlisi de classe de cap
mena.
7. El federalisme econòmic és acceptat, per bé que amb
major o menor conseqüència, per un conjunt de forces, algunes no socialistes, que són favorables a un règim de convi8

vencia civil a Espanya. El federalisme econòmic a Espanya
no seria d'altra banda un fenomen tecnocràtic en el buit, sinó
que recolliria experiències i aspiracions viscudes a diverses
nacionalitats i regions en diversos moments de la seva història. Mancomunitats, Diputacions Forals, Estatuts d'Autonomia, tradició de l'autonomia municipal, estan arrelats a Catalunya, a Euzkadi, a Galícia, a Castella, a Canàries, a gairebé
tot l'Estat espanyol.
8. Els instruments del federalisme econòmic són plantejats habitualment només en l'àmbit de la política fiscal. Es
tracta de fer gestionar el més a prop de la base els recursos
públics recollits, de discutir l'atribució a uns o altres organismes federals o locals de pressupostos i serveis. El procés
de discussió de l'Estatut del 1932 és un bon exemple de com,
d'alguna forma, es pot arribar a delimitar fiscalitat i atribucions.
9. Només la societat socialista pot ser un marc adequat
per a la solució efectiva dels desequilibris, per a l'ús racional dels recursos, per a la igualació espaial dels nivells de
renda. Però aquest no és un problema senzill, com ho mostren
les dificultats que, tot i disposar de la base encertada, troben
en la solució d'aquest problema els països on s'està ja construint el socialisme. L'herència del passat capitalista i els
problemes en la construcció del socialisme es reflecteixen en
aquest vessant.
10. Per això, és important, en aquesta etapa germinal
del socialisme que ha d'ésser la democràcia econòmica, establir els termes correctes i avançar en la solució del problema. En la mesura en què la democràcia sigui real i autèntica, antimonopolista, es podran corregir les deformacions
bàsiques en el vessant espaial imposades per la via monopolista.
11. La solució proposada és el federalisme econòmic:
un sistema d'instàncies autònomes i amb recursos propis i
participant en la programació i la gestió de la instància central.
Aquestes instàncies han de ser els òrgans polítics i socials
de les distintes nacionalitats i regions. Igual caràcter federal
han de tenir les institucions econòmiques, amb funcions delegades del poder polític.
12. La garantia de la solució no conflictiva del creixement
conjunt de tots els pobles d'Espanya consisteix en l'hegemonia
de la classe obrera única en la direcció del procés democràtic i revolucionari. La unitat de masses de la classe obrera
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de tot Espanya, expressada en les seves organitzacions polítiques i de lluita social constituiran, per tant, també, òrgans
per a la solució del problema.

Per què volem la reforma fiscal?
Ni els ingressos ni les despeses de l'Estat són suficients
ni estan correctament orientats.
Els ingressos són:
— escassos. La pressió fiscal espanyola, amb o sense seguretat social, és de l'ordre de la meitat o el terç de les
vigents a Europa occidental. Els impostos suposen un
12 % del producte nacional brut, només un 50 % més que
el 1910;
— inconnexos i descontrolats, no solament pel caràcter no
democàtic de l'Estat i de les Corts, sinó perquè la Seguretat Social, que té un volum paral·lel al 70 % i més del pressupost de l'Estat, no està plenament integrada i coneguda;
— fonamentalment indirectes. El 55 % són pròpiament indirectes. Només el 33 % són renda i beneficis. Duanes i altres completen (12 %} el total;
— dins dels directes creix més de pressa l'impost a compte
sobre rendiments de treball personal que el de societats^
o el de renda de les persones físiques;
— regressius: la renda està pitjor distribuïda després d'impostos;
— evadits: el 76 % de la gent creu que hi ha forta evasió;
— tècnicament.antiquats: impostos a compte, no hi ha impost sobre valor afegit. No hi ha revisió de bases. A partir
d'1.600.000 s'aplica el mateix tipus per impost sobre la
renda, etc.;
— evadits legalment a través de 800 classes d'exaccions.
Només es recapta el 60 % de la capacitat declarada;
— fortament centralitzats i burocratitzats: els inspectors no
es desplacen. Una revisió de declaració pot trigar cinc
anys.
Les actuals despeses són:
— escassíssimes, com correspon a l'escassa recaptació,
però també a causa de l'estructura del pressupost i el
desgavell administratiu;
— gran paper de la despesa corrent i poca inversió;
10

— aplicació a sectors que no tenen efecte retributiu;
— manca d'atenció a sectors als quals, a Europa quan tenien
els nostres nivells de renda, dedicaven molt més esforç,
com ensenyament, sanitat i seguretat social;
— fortament centralitzades: molt més que a França, país
centralista típic.
El sistema fiscal és globalment:
— inadaptat per a la política anticíclica, per escàs i poc flexible (els indirectes pesen molt i les despeses corrents
no reduïbles, també);
— inadaptat per al creixement a llarg terme;
— dóna imatge nefasta del sector públic.
Per a Catalunya:
— tant per Seguretat Social com per impostos l'Estat recapta
a Catalunya per sobre del terme mig no ja de la població,
sinó de la renda. Aproximadament, un 25 % del total. La
renda catalana total és un 20 % del total espanyol;
— la despesa a Catalunya no passa del 50 al 70 % del recaptat, segons estimacions. La fiscalitat contribueix així
a empitjorar les condicions de vida de la majoria de la
població catalana.
Contra aquesta fiscalitat antipopular, en bancarrota, burocratitzada i centralista, es poden definir les següents línies
d'actuació fiscal:
Cal augmentar immediatament els ingressos, a partir de
la legislació actual, en el sentit d'assentar les bases d'una
refoma fiscal profunda que tindrà efectes posteriors.
Segons Tamames, amb l'aplicació eficaç de la legislació
vigent hom pot augmentar els ingressos ràpidament en un
30 %, per exemple, fent complir l'impost sobre la renda de
les persones físiques, començant per les grans fortunes.
Hom pot pensar a establir ràpidament un impost sobre el
patrimoni que recollís una part dels efectes de la brutal inflació existent ara i que ha transformat en ridículs impostos
com els d'urbana i en part els de rústica.
— La reforma en si hauria de basar-se en augmentar la proporció dels impostos directes, simplificar l'esquema, millorar el coneixement de les bases imponibles, introduir
impostos moderns, com el de valor afegit, suprimir im11
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postos a compte i desgravar les rendes baixes, integrar la
Seguretat Social progressivament i fent-la finançar en la
mesura de la seva transformació en Servei Nacional de
Salut, per pressupost general, començant per congelar els
augments de les quotes, avui impost sobre la classe obrera i fortament inflacionari en els seus efectes;
eliminació de les avaluacions globals i introducció de mecanismes democràtics mentre no es pugui fer del tot.
apropar en cinc anys la recaptació a taxes europees. Cal
com a mínim del 50 al 75 % addicional per subvenir a les
funcions més urgents, segons diverses estimacions;
desburocratitzar l'aparell, modernitzant-lo i lligant-lo a la
Generalitat progressivament en el cas català;
tendir a la reducció de la proporció de sortida, però comptant amb els augments previsibles, no de les quantitats,
a fi que a Catalunya es puguin atendre les necessitats
d'actuació pública i simultàniament hom pugui participar
solidàriament i controladament a les necessitats generals
i de les zones més endarrerides:

NOTA BIBLIOGRÀFICA
No donarem aquí una referència
de les obres on Marx i Engeis presenten el seu pensament sobre
l'Estat. Gairebé en tots els seus
escrits hi ha reflexions importants,
des del Manifest i el Capital fins al
Divuit de Brumari i la Critica al
Programa de Gotha. Lenin desenrotllà el tema del paper de l'Estat
en el període monopolista no solament a L'imperialisme,
estadi superior del capitalisme, sinó a d'altres textos com L'Estat i la Revolució, La catàstrofe que ens amenaça
i com combatre-la, etc. L'obra fonamental de Max Weber és Wirtschaft und Gesellschaft (Economia
i societat). Un text més curt i entenedor és el traduït per «Alianza
Editorial» amb el títol de El político
y el científico. James O'Connor és
un autor marxista nord-americà. El
seu llibre sobre el tema és The
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fiscal Crisis of the State, California
University Press, San José, 1973
(h¡ ha traducció sud-americana).
Milton Friedman, premi Nobel d'Economia, és el cap de fila de l'escola
neoclàssica de Xicago. Et seu liberalisme antidemocràtic el duu no
solament a discutir el keynesianisme, sinó a l'assessorament pràctic
de Pinochet. André Gunder Frank,
per a la U.R.P.E. va escriure un
text de denúncia de la responsabilitat moral de Friedman i el seu
equip. Una excel·lent crítica teòrica
d'aquest liberalisme autoritari i, en
general, de tot el liberalisme, és
l'obra de C. B. Macpherson, La teoria política del individualismo posesivo, Fontanella, Barcelona, 1970.
Richard Musgrave és el principal
teoritzador, amb Walter Heller, del
federalisme fiscal i funcional.

Sobre el moviment
popular i la qüestió
municipal
Ricard Boix
El «Decret de santificació» o l'intent continuat
de trencar la unitat
de les Associacions de Veïns
El Decret 718/1977 del ministeri de Governació del govern
Suárez és una prova clarificadora de quina és la democràcia
que vol el reformisme. El Decret «regulador de las denominaciones de las Asociaciones y sobre régimen jurídico de los
promotores», conegut popularment com el «Decret de santificació», està directament dirigit contra les Associacions de
Veïns i obeeix a la lògica antidemocràtica del govern Suárez,
que pretén impedir l'extensió i l'enfortiment de les organitzacions populars.
Quan Martín Villa escriu:
«Se utilizará un patronímico específico que identifique a
la Asociación respecto de otras similares que pudieran constituirse en la misma demarcación (distrito, zona, barrio u
otros análogos) a los fines de evitar la eventual o indebida
apropiación en exclusiva del nombre de tal demarcación», el
que pretén es impedir l'existència d'organitzacions democràtiques, populars, unitàries i representatives en els barris i
ciutats d'arreu d'Espanya, tot institucionalitzant les polaritzacions político-ideològiques i neutralitzant el treball democràtic
i col·lectiu d'aquestes.
Després d'obstaculitzar amb tots els mitjans la creació
d'Associacions de Veïns, s'intenta d'escapçar la més important de les característiques que corresponen a les Associacions de Veïns: el seu caràcter pluralista i unitari, i dificultar
l'existència d'un moviment popular i ciutadà capaç de reivindicar, d'intervenir en les qüestions municipals i de controlar
permanentment la gestió portada a terme pels Ajuntaments
i l'Administració, encara que aquests hagin estat elegits democràticament.
La resposta a aquest Decret ha estat molt diversa —quan
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escrivim aquest article—, segons la situació en què es trobaven les diferents Associacions de Veïns. A Catalunya, però,
les Associacions de Veïns de les diferents poblacions i la
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, han rebutjat
enèrgicament l'intent.
Més enllà de les conseqüències immediates i més enllà
fins i tot del pes que una normativa oficial pot tenir sobre
els moviments i les organitzacions de masses, el Decret és
una ocasió excel·lent per a reflexionar sobre quina és la democràcia que defensem.
Enfront de la voluntat de mantenir o aprofundir la desagregado social, d'impedir la vida col·lectiva, de fragmentar el moviment popular i ciutadà, de crear una democràcia retallada
que, impedint el protagonisme col·lectiu dels sectors populars,
els limiti al vot individual i aïllat cada tres o quatre anys, defensem una democràcia avançada políticament i socialment.
Es tracta de fer les institucions de l'Estat el més representatives i descentralitzades possible, d'institucionalitzar la
pràctica del sufragi universal —mitjançant el vot lliure i secret— com el millor dels mètodes per elegir els òrgans de
govern a tots els nivells; però es tracta també de multiplicar
les formes de participació, de control i de gestió popular a
través de les organitzacions de base de la població. Es tracta, en definitiva, d'articular la democràcia representativa i la
democràcia de base.
En aquest sentit, cal assegurar el caràcter unitari de les
Associacions de Veïns com organitzacions independents dels
veïns. Per sobre de la normativa o de la legislació vigent en
cada moment, és evident que el manteniment d'aquest caràcter unitari enfront de qualsevol intent de fragmentació del
moviment popular, depèn fonamentalment de la pràctica política dels partits de masses, de la seva capacitat d'ajudar a
garantir la independència, massivitat i representativitat de les
Associacions de Veins, de la voluntat d'assegurar el funcionament democràtic d'aquestes. És indubtable que la preocupació primordial pels problemes quotidians i immediats dels
veïns és essencial per aconseguir aquesta unitat.
L'impuls de moviments i organitzacions
de masses específics
El desenvolupament de les lluites urbanes ha estat totalment condicionat pel franquisme i la repressió sistemàtica
que aquest ha exercit sobre moviments i organitzacions de
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masses. El mateix naixement i l'existència de les Associacions de Veïns s'han vist parcialment condicionats, de tal
manera que aquestes han aparegut, en certs moments, com
l'única forma d'organització dels veïns i dels diferents sectors socials per tal de defensar els seus interessos i lluitar
per unes millors condicions de vida al barri i a la ciutat.
L'experiència del darrer període ha demostrat ja la importància de les coordinadores d'entitats dels barris, que han
permès que els moviments —reivindicatius i socio-polítics—
adquirissin una massivitat i una legitimitat que una sola
Associació no hagués aconseguit. Existeix avui una consciència general que l'Associació de Veïns del barri —o la Federació d'Associacions de Veïns d'una ciutat o contrada— no pot
monopolitzar tota la vida social i col·lectiva d'una demarcació
territorial, tot i tenir un paper essencial en les qüestions urbanes i municipals.
Dins les Associacions de Veïns i les Federacions d'Associacions de Veïns, s'han creat formes d'organització i de
treball específics per diversos sectors i problemes (jubilats,
dones i joves principalment) que han adquirit una projecció
tendent de forma natural a diferenciar-se de la projecció global de les Associacions de Veïns.
Sota la dictadura, les forces democràtiques han centrat
els seus esforços en l'impuls de les lluites i mobilitzacions
populars que, per la urgència de les reivindicacions plantejades i la disponibilitat combativa dels diferents sectors, eren
difícilment reprimibles (moviment obrer, moviment universitari, moviments urbans i d'altres).
D'aquestes consideracions es pot deduir la importància
adquirida per aquests moviments, l'especificitat dels quals
ve definida pel seu caràcter sectorial (ensenyament, sanitat...) o per afectar capes concretes de la població (jubilats,
dones, joves).
La conquesta i consolidació de la democràcia —amb el
lògic desenvolupament de les demandes socials i de conflictes de tota mena— requereix l'impuls decidit d'aquests moviments específics i de les seves formes d'organització, de
la mateixa manera que una situació democràtica permet que
les forces polítiques es preocupin i intervinguin en sectors
o entitats socials (centres esportius, per exemple) dels quals
fins al moment havien estat absents i que són avui reductes
dels sectors més reaccionaris de la societat.
Per la mateixa riquesa, complexitat i novetat de molts
d'aquests moviments, i per les diferents situacions segons
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els barris i comarques en què es presenten, és inútil d'intentar definir a priori les funcions i els objectius de cada un
d'ells; però sí és important d'entendre que cal impulsar-los
i ajudar a dotar-los de formes d'enquadrament, rebutjant d'entrada qualsevol simplisme que pretengui tancar-los en una
sola fórmula organitzativa.
Les Associacions de Veïns han de trobar el seu paper en
la nova situació històrica, on les qüestions urbanístiques i el
problema de l'habitatge seran —pensem— temes prioritaris,
bé que no exclusius, de la seva activitat. Ens cal impulsar les
Associacions de Pares d'Alumnes i la seva coordinació; ens
cal estar presents amb propostes alternatives dins les diferents entitats esportives; cal que les dones trobin marcs
més adequats per a la seva activitat específica, etc.
Transició política i Ajuntaments
Les eleccions generals del 15 de juny poden representar
un pas decisiu en el camí de la democràcia. Una victòria de
les forces democràtiques canviarà substancialment la situació
política i estabilitzarà una nova correlació de forces que es
manifestarà d'una o altra forma en tots els sectors de la societat civil i especialment en tots els nivells i aparells de
l'Estat.
Els Ajuntaments —amb uns alcaldes i uns òrgans de govern que són resultat directe i digital del franquisme i del
neofranquisme—, no poden quedar al marge d'aquests canvis.
És impensable que un canvi en la correlació general de
forces no es manifesti de forma immediata en la composició
dels Ajuntaments, la major part dels quals es caracteritzen
per la pràctica de la corrupció com a forma de govern i estan
avui en mans dels sectors políticament més ultres i econòmicament vinculats als grups de pressió més especulatius.
Si en els darrers temps la crisi de l'Administració local
s'ha manifestat amb tota cruesa, sis mesos més de «gestió»
(el temps que va de les eleccions generals a la celebració
d'unes eleccions municipals segons la «Ley de Reforma») a
càrrec dels mateixos equips municipals no produiran més
que l'augment desesperat d'aquesta corrupció («repartiment
del pastel») i el podriment de la situació econòmica i social
dels municipis (endeutament desmesurat dels ajuntaments degut a operacions demagògiques dels consistoris, per exemple).
En aquesta situació, els partits polítics democràtics no
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poden renunciar a les seves responsabilitats, situant-se en
un atentisme «electoralista» durant sis mesos.
El caràcter de Tactual «Ley de Administración Local», amb
les escasses competències dels Ajuntaments i els pocs recursos econòmics disponibles, és una qüestió que cal tenir
en compte al moment posterior a les eleccions generals. Però
en tot cas caldrà que els partits democràtics —especialment
aquells que obtinguin resultats electorals favorables—, trobin les formes de control i d'intervenció que evitin l'endeutament irresponsable dels Ajuntaments i la degradació del patrimoni públic, i que marquin, alhora, les opcions més immediates fins a la celebració d'unes eleccions municipals democràtiques en un marc d'autonomia.
En el moment d'escriure aquestes ratlles no és possible
de concretar les formes d'aquesta intervenció, perquè, com
ja hem dit, els resultats electorals definiran una nova situació
en la qual caben opcions molt diverses: d'una política d'estricta oposició i denúncia, passant per formes de control directes, fins a formes transitòries de gestió.
Es tracta d'evitar la inhibició de les forces polítiques i
d'entendre que l'abandó de les seves responsabilitats no tindria altres conseqüències que l'empitjorament de les condicions de vida de la població i el condicionament econòmic
i polític dels Ajuntaments democràtics de demà.
Però junt amb l'actuació directa dels partits cal plantejar
també la intervenció dels veïns en la política municipal a
través de les diverses organitzacions democràtiques existents
(Associacions de Veïns, entitats ciutadanes i de barri, etc.),
qüestió d'especial transcendència en aquests moments de
transició, donat el seu arrelament arreu de Catalunya.
Sols el treball de conjunt de partits i organitzacions de
masses evitarà l'esfondrament financer dels Ajuntaments i
l'agreujament dels conflictes, que arribarien a camins sense
sortida, i permetrà de respondre a les necessitats més urgents i canalitzar les demandes socials que esclataran, sens
dubte, amb molta més força que en els darrers anys.
Estar presents en tots els moviments i organitzacions de
masses, impulsant-los i donant-los el caràcter socio-polític
que els correspon (intervenció «sobre», o participació «en»,
i control dels Ajuntaments), és condició necessària, bé que
no suficient, per a fer possible el procés descrit.
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Experiències
de la vaga
de la construcció
Josep M. Rodríguez Rovira
La recent vaga de la construcció de la «provincia» de Barcelona, vaga en la qual han participat uns 130.000 obrers durant tres setmanes, conté unes experiències molt riques no
tan sols per als treballadors de la construcció, sinó per al
conjunt del moviment obrer.
Aquestes experiències, en alguns aspectes, contenen i
amplien les experiències d'altres accions anteriors —com
foren el metall de Sabadell, Motor Ibèrica, Roca— i posteriorment s'han tornat a viure a la darrera vaga de la premsa.

Necessitat de la lluita
L'important nombre de treballadors en atur forçós, la major part dels quals pertanyen al ram de la construcció: l'augment constant del cost de la vida i les condicions deficients de treball i seguretat fan que els treballadors no puguin
prescindir en cap moment de la lluita per les seves reivindicacions. Perquè aquesta és, alhora, una manera de defensar
els seus drets sindicals i polítics, i una manera de fer avançar el conjunt de la societat, si les seves formes de lluita són
encertades.

Nova situació político-sindical
Les accions que comentem s'han desenrotllat en el marc
díuna situació sindicai-política diferent a d'altres anys; enguany
podem qualificar la situació de postfranquista, de difícil i contradictòria.
En el pla sindical el verticalisme no tan sols està desbordat, sinó que, a més, no serveix ni formalment —ja quasi ni
s'ho proposa— d'única via de relació i «negociació» amb la
patronal.
Però al mateix temps els treballadors tampoc no tenen
uns instruments clars de representació, negociació i direcció
de les accions. I aquesta mancança és conseqüència de la
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falta de llibertats, de la novetat que representa aquesta situació, de la falta d'experiències i també de l'existència de criteris contradictoris entre les forces que incideixen en el moviment obrer.
I tot això repercuteix plenament en la situació política tant
per la falta de llibertats com per l'absència de l'amnistia, de
la legalització de tots els partits, dels drets que comporta
l'autonomia; i, en el projecte reformista que pretén assegurar
l'hegemonia de l'oligarquia, tot marginant la classe obrera,
aquests factors esdevenen elements de tensió, de confusió
i d'obstaculització per a la classe obrera.
Hem de tenir present que, com a conseqüència de l'avenç
general cap a la democràcia, les formes de la lluita de classes van variant; la policia continua reprimint però situa la
seva acció cada cop més a un segon rengle, i la patronal va
fent-se càrrec d'un protagonisme més gran en la confrontació,
Sota la dictadura, l'acció en ella mateixa, i sobretot la vaga,
tenia un valor d'afirmació de classe, de resistència,
de reivindicació polít'ca
amb tot el que aquest protagonisme comporta de diferències
tàctiques, de forma i de fons en el desenrotllament de les
accions. Cal valorar tots aquests elements a l'hora d'abordar
criteris nous i formes de lluita noves en el postfranquisme,
perquè no hi ha una línia divisòria neta entre la situació anterior i la de plenitud de llibertats. No hi ha formes ni models
que donin solució als problemes, sinó que és l'anàlisi, primer,
de les nostres experiències i, després, de les experiències
de la classe obrera d'altres països, la que ens permetrà
d'avançar.
Anem a traçar l'esbós de cinc punts que considerem claus
en aquesta nova etapa.

Les plataformes reivindicatives
Hem viscut una llarga etapa de pràctica impossibilitat de
negociació de les plataformes, fet que ha suposat la impossibilitat d'articulació de la lluita en funció de la marxa de la
negociació. Això ha comportat que, a l'hora d'establir les
plataformes reivindicatives, s'hi fessin constar gran part dels
problemes que anguniegen els treballadors; i també ha comportat que les accions en defensa d'ells es desenrotllessin
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una mica arnb l'esperit d'«a veure què en traiem»; i per això
s'han proposat, mentre hi haguessin forces, accions indefinides, el més dures possible. No hi havia cap altra forma; i a
més l'acció en ella mateixa, sobretot la vaga, tenia un valor
d'afirmació de classe, de resistència i reivindicació política
contra la dictadura. Aquests valors no han desaparegut ni
desapareixeran en una situació de llibertats democràtiques,
però se situaran —ja ho estan fent— en un altre context. És
per això que calen noves formes de lluita.
En la mesura que avui la negociació ja es pot fer directament, en molts casos, i en d'altres estarà en funció de la nostra capacitat per imposar-la —pel fet que ja no existeix cap
entrebanc institucional — les plataformes hauran d'ajustar-se
a la valoració que nosaltres mateixos fem de la situació econòmica i de la relació de forces que serem capaços d'establir
en la negociació.
Aconseguir el màxim de desgast de la patronal
amb el mínim desgast de la força dels treballadors:
això requereix no perdre mai la iniciativa
Les grans plataformes, en la mesura que conquerir-les és
impossible, tendeixen a lluites a ultrança, amb els perills que
després veurem. Les conquestes que en una plataforma ajustada a la realitat podrien valorar-se com a victòries, en una
plataforma que s'escapa de la realitat poden ser valorades
com una derrota i poden donar joc a manipulacions demagògiques i a aventurismes amb l'objectiu d'extremar les accions.
La patronal té una justificació en la nostra resistència a la
negociació i es troba amb un camp de maniobra mçs gran
per a la divisió dels treballadors i la repressió.
No es tracta d'adoptar uns criteris possibilistes en relació
amb allò que la patronal està disposada a donar. Però sí que
es tracta d'ajustar-los al màxim a la realitat. I això suposarà
en molts casos de no plantejar reivindicacions que des de fa
anys són a la majoria de plataformes.
En el cas de la construcció, el que era una revisió automàtica, que calia intentar de trencar i imposar-ne la negociació,
es va convertir en una plataforma d'onze punts, alguns dels
quals eren impossibles d'aconseguir fins i tot en una negociació de conveni.
El caràcter i el contingut de la plataforma va condicionar
molt el desenvolupament posterior de la vaga.
21

Les formes de lluita
La vaga fou pràcticament total ja des del primer dia i es
va mantenir una gran unitat i combativitat durant el seu desenrotllament.
Això fou conseqüència de la necessitat i de la disposició
que els treballadors del ram tenen de defensar les seves reivindicacions, i també de la confiança que tenen dipositada
en Comissions Obreres, en els seus dirigents, com a resultat
de les accions del 75 i de les victòries de les vagues del febrer i de l'abril del 76.
I cal tenir això present perquè la unitat i la fermesa en la
lluita, i la confiança en els dirigents, són coses que requereixen ser guanyades a pols i ser consolidades en cada acció. Mentre no s'aconsegueixin els objectius plantejats, encara que es faci servir l'eufemisme de revisar la situació
cada dia, ja hem vist que la vaga indefinida —tant a la construcció com en els casos que hem esmentat al començament— suposa un desgast per als treballadors. I, a més, té
moltes possibilitats d'acabar amb una derrota. Creiem que la
regla d'or per plantejar les accions i el seu desenrotllament
posterior ha de ser d'aconseguir el màxim desgast de la patronal amb el mínim desgast de la força dels treballadors.
I això requereix no perdre mai la iniciativa; la iniciativa, malgrat tots els mecanismes de maniobra, provocació i repressió
dels quals disposa la patronal, no ha d'anar mai a raure a les
seves mans.
Per tot això les vagues han de ser curtes, d'una durada
fixada abans de començar. Vagues d'unes hores, d'un o dos
dies, a les quals ha de seguir un període més o menys llarg
d'assemblees als centres de treball, d'assemblees generals,
de concentracions i manifestacions; i, en funció del desenrotllament de la negociació, plantejar una altra vaga de les
mateixes característiques. És clar que amb aquesta planificació la negociació es pot allargar dos, tres, o fins i tot més
mesos; però suposa un gran desgast de la patronal, la qual
a més de les vagues successives, curtes, però que trenquen
els seus plans de producció, es troba al llarg del període amb
una agitació i un malestar als centres de treball i amb una
expressió pública del problema a través de les concentracions, manifestacions i solidaritat dels treballadors dels altres rams...
Hauríem de desterrar definitivament la idea que amb els
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cops de vagues llargues i dures anirem aconseguint d'imposar
derrotes a la patronal.
Són altres formes de lluita flexible les que ens han de permetre arrencar victòries a la patronal i, al mateix temps, ens
han de permetre d'elevar el grau de consciència sindicalpolítica i la participació dels treballadors. I aquestes formes
estimularan la sindicació i l'enfortiment dels sindicats, fets
que representen tot el contrari del sentiment de frustració,
de fracàs i de desbandada.
I aquesta darrera afirmació no la fem pel que fa a la construcció, ja que va saber trobar-se una sortida abans d'arribar
a aquesta situació. Sortida que no estava descarregada de
conflictivitat si tenim en compte que calgué seguir-la sense
haver aconseguit els objectius que es plantejaven com a motiu de l'acció, motius que s'havien mantingut gairebé durant
tota la vaga.

Representació, negociació i direcció
de les accions
Aquest és un dels problemes més complexos a l'etapa actual, sobretot si partim de dos fets: la realitat de la divisió
sindical i l'absència d'una nova legalitat laboral.
Les Comissions Obreres, conseqüents amb la seva voluntat unitària, plantegen la constitució de consells de delegats
als centres de treball; aquests consells han de ser assumits
i impulsats unitàriament per les organitzacions sindicals
obreres i han d'aconseguir la participació activa de tots els
treballadors, tant si estan afiliats a alguna central com si no,
a través de l'assemblea, que és l'òrgan màxim dels treballadors. Ara no entrarem en una anàlisi detallada d'aquest plantejament; només ens hi hem referit per tal de veure com es
trasllada aquest plantejament al nivell del ram que ens ocupa.
A la vaga de la construcció de l'abril del 77, com ja s'esdevingué a la del febrer del 76, va tenir lloc el fenomen anomenat dels delegats: una pretesa representació democràtica
i autònoma dels treballadors.
De fet a les assemblees anomenades de delegats assistien alguns que realment tenien la representació delegada
dels seus companys d'obra; però en altres casos no era així,
sinó que eren treballadors dels més avançats, dels més combatius. Aquesta era ja una primera dificultat.
La segona dificultat és que a l'hora de prendre qualsevol
decisió valia el mateix el vot d'aquell que representava una
23

obra de cinc treballadors, que el vot del que representava
una obra de 200 o 300, que el vot d'aquell que hi anava per la
seva banda.
La tercera dificultat és que només una petitíssima part
dels obrers hi era representada; no arribava, ni de molt, al
10 % de les obres de Barcelona.
I a més a més hi havia la presència descarada de treballadors d'altres rams, fins i tot d'estudiants i de professionals,
quan a una part de l'avantguarda li interessava que es prengués aquest o aquell altre acord.
És evident que la lluita obrera es desenrotlla no amb base
a esquemes i criteris perfeccionistes, sinó en funció de les
condicions concretes en què es troba i a les quals es veu
obligada per la manca de llibertats i per la repressió. Hem
estat, estem i estarem en contra del perfeccionisme de gabinet que es pugui pretendre d'introduir en el moviment obrer,
perquè és esterilitzador i paralitzant.
Per aquest motiu s'ha de desautoritzar de pretendre que
aquestes asssemblees anomenades de «delegats» hagin estat
una expressió representativa, democràtica i autònoma dels
treballadors del ram. Han estat, això sí, i aquí és on cal situar
la seva realitat i el seu contingut, assemblees de l'avantguarda del ram, sobretot de l'avanguarda polititzada. Assemblees
de l'avantguarda que han estat, són i seran necessàries en la
la lluita obrera, perquè d'altra manera aquesta no avançaria,
no es desenrotllaria. Sense l'avantguarda polititzada senzillament no hi hauria moviment obrer. I aquesta avantguarda és
representativa en la mesura que lluita pels interessos dels
treballadors. Però es pot caure en l'error si una part d'aquesta
avantguarda s'autoatribueix la representación formalment democràtica de tots els treballadors. És a dir que, per tal de fixar
el seu paper dirigent, ha de reconèixer i fer-se càrrec de les
limitacions i problemes que comporta la impossibilitat actual,
per la falta de llibertats i per la repressió, d'una representació formal plena, i ha d'actuar en conseqüència. No ha de fer
cabrioles en el buit i no ha de donar la categoria de virtut a
una limitació que és aliena a la seva voluntat i al seu interès.
Traslladar a nivell de ram els criteris unitaris a nivell d'empresa comporta l'estructuració a cada ram dels consells de
delegats de les diferents empreses amb la corresponsabilització de les centrals sindicals.
Avui, de consells d'empresa no n'existeix, pràcticament
cap encara. La falta de llibertats plenes, el no reconeixement
legal de la seva existència i de la seva activitat, les resistèn24

cies de la patronal, les dificultats de la unitat, faran que el
procés de la seva constitució sigui llarg i difícil; la seva imposició és i serà una lluita més de la classe obrera.
I si això és així a les empreses, a nivell de ram les dificultats són encara més grans, per molts motius. Perquè la
presència de les organitzacions sindicals a molts centres de
treball encara és escassa o nul·la, pels problemes propis que
comportarà l'articulació dels consells d'empresa a nivell de
ram i per les resistències més grans que oposen i oposaran
algunes organitzacions, ja que això suposa un avenç importantíssim no tan sols quantitatiu sino també qualitatiu, en el
camí cap a la unitat orgànica, cap a la unitat sindical.
Si les coses són així, es tracta de veure de quina forma
els treballadors d'un ram poden estar millor representats per
tal de defensar els seus interessos en la negociació amb la
patronal i els organismes oficials; de quina forma s'han de fer
les convocatòries d'accions responsablement; i que aquells
que les convoquin, se'n facin responsables, de la crida i dels
resultats, davant dels treballadors.
Hauríem de desterrar la idea que amb vagues llargues
i dures aconseguirem derrotes de la patronal.
Són altres formes flexibles de lluita les que ens
permetran de guanyar, tot elevant la consciència
sindical i política i la participació dels treballadors
SI els anomenats delegats queden descartats per les
raons que donàvem, si l'articulació dels consells a nivell de
ram és un procés que s'ha d'iniciar, creiem que les millors
garanties estan en la negociació conjunta a través de les
organitzacions sindicals.
Primer, perquè la seva representativitat a nivell formal
comença a tenir una importància pel nombre d'afiliats. Segon,
perquè, tant si ho volem com si no, hauran de respondre de
la seva actitud davant dels treballadors. Tercer, perquè n'hauran de respondre no solament davant dels treballadors d'aquest o aquell ram, sinó davant del conjunt dels seus afiliats,
els treballadors de tots els rams i de la societat en general.
Quart, perquè l'acció sindical i totes les implicacions polítiques que això comporta es desenrotllen en funció d'uns criteris i d'unes valoracions econòmiques, sindicals, polítiques,
que només els sindicats poden realitzar. Cinquè, perquè
aquesta és una de les formes d'estimular l'afiliació, l'enfor25

timent dels sindicats, com a instruments imprescindibles dels
treballadors.
El fet d'oferir unes alternatives falses de superació dels
sindicats únicament pot afavorir l'asindicalisme, la disgregació dels treballadors, fomentar l'individualisme per una banda
i el corporativisme per l'altra. I alhora redueix les seves possibilitats de defensa de les reivindicacions més immediates, i a
més les priva d'un instrument bàsic, essencial, de la lluita de
classes en el sentit més ampli.

Enfortiment de les Comissions Obreres
Per tal de defensar els interessos dels treballadors; per
tal d'impulsar una lluita sindical es requereix un sindicat de
Comissions Obreres fort en nombre d'afiliats, ben estructurat i amb capacitat col·lectiva de fer front als problemes que
ens planteja la situació actual. El sindicat de Comissions
Obreres s'ha enfortit durant i després de la vaga. Els problemes que ha hagut d'afrontar en aquesta lluita extraordinària
els ha sabut resoldre encertadament, tot i les insuficiències
i limitacions que no són patrimoni exclusiu de la construcció,
sinó de tots els rams, i de la pròpia situació. Potser el que
cal ressaltar és el fet d'haver actuat amb certa timidesa, com
a sindicat enfront dels treballadors; calia tenir la personalitat
pròpia, els plantejaments clars, obertament, sense por a unes
quantes crítiques.
La necessitat d'una consolidació dels organismes del ram
als diferents nivells, amb un treball actiu i una discussió collectiva; la delimitació de les responsabilitats concretes per
a les diferents tasques; l'esforç de formació sindical i la
promoció de quadres sindicals són els objectius bàsics, juntament amb l'afiliació massiva.
Un altre objectiu és de regularitzar la vida sindical dels
afiliats. I això pot fer-se, sobretot a les grans ciutats com
Barcelona, agrupant els treballadors de diferents obres d'una
mateixa empresa, i també agrupant els de les obres de diferents zones de la ciutat. Assemblees periòdiques, repartiment
de butlletins, seminaris de formació, són algunes de les activitats que cal dur a terme.
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El partit
a les grans
empreses n
J. Serradell (Roman)
Ja fa molts anys que venim remarcant la importància del
treball dels comunistes a les grans empreses. Això ve motivat, per la transcendència que té per a la classe treballadora
la lluita per les seves reivindicacions i el paper que han de
jugar les grans concentracions obreres en la lluita per acabar
amb l'explotació capitalista, per la seva influència no solament entre la massa dels treballadors en general, sinó també
entre els obrers de la petita i mitjana empresa i entre les
capes més populars de la població.
Conseqüència d'aquesta orientació, que és avui encara
molt vàlida, i a pesar de les innombrables dificultats que ens
ha creat la dictadura, el partit ha aconseguit certs èxits en
aquesta direcció.
Hem obtingut progressos interessants a diversos nivells
en empreses com Pegaso, Mevosa, Maquinista, Seat, de Barcelona. S'ha consolidat i desenvolupat la nostra organització
en empreses com «Unidad Hermética» de Sabadell, Siemens
de Cornellà, Pirelli de Manresa, on s'han constituït agrupacions amb més de 100 membres del partit. També s'ha progressat en altres empreses de Catalunya.
El treball del partit entre les grans empreses és molt important per al futur democràtic i socialista del nostre país
i per això cal que ens plantegem aquest problema tal i com
ho estem fent avui, per primera vegada, en una reunió a nivell
de Catalunya, amb l'objectiu que tots nosaltres comprenguem
suficientment la importància d'aquesta tasca. Per això el
Comitè Executiu ha cregut convenient que dediquem aquesta
reunió a l'intercanvi de les nostres respectives experiències
amb la finalitat de fer avançar decididament aquesta tasca.
I anem a fer-ho en unes condicions magnífiques, després
d'haver conquerit la legalitat del partit, cosa que ens obre
(*) De la intervenció a la reunió de militants comunistes de les grans
empreses de Catalunya, celebrada el dia 22 de maig del 1977.
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grans possibilitats d'obtenir resultats seriosos a curt termini, però alhora hem de ser conscients de les nostres limitacions, ja que el període de la clandestinitat no ens ha permès d'enriquir degudament el nostre treball i assumir completament experiències anteriors. Això ho anem a fer avui,
ja que aquest és l'objectiu primordial de la nostra reunió.
En aquest sentit us vull oferir només algunes idees que
serveixin per encetar la discussió i permetin que s'expressin
les vostres experiències i criteris, les quals en ser debatudes
serviran perquè el col·lectiu del partit avanci ràpidament en la
tasca que tenim plantejada. Vull dir amb això, doncs, que obviaré expressament tot un seguit de problemes sobre l'activitat del partit en les grans empreses, per centrar-me en alguns plantejaments molt precisos.
En aquests moments i en aquest front del partit es presenten diverses tasques que estan estretament enllaçades.

Les eleccions generals
La principal n'és l'organització de l'activitat dels comunistes a les grans empreses a l'entorn de les properes eleccions
a diputats i senadors.
Es tracta de veure com es pot fer participar en aquesta
campanya electoral les desenes de milers de treballadors
dels grans centres de treball.
Per això cal tenir clar en principi que aquesta campanya
electoral és la més gran de les mobilitzacions de masses que
estan vivint els pobles d'Espanya des de fa més de quaranta
anys, ja que aquesta campanya afecta directament a més de
vint-i-dos milions d'espanyols que són electors. I en aquesta
gran mobilització hem d'aconseguir que juguin un paper de
primer ordre la massa de treballadors amb la finalitat que
cada un d'aquests. centres de treball sigui element molt
actiu en la campanya eJectoral. Primerament per la importància considerable que té, per ara i per a l'esdevenidor polític
de Catalunya i d'Espanya, el fet que la gran majoria dels treballadors siguin guanyats per les solucions que presenta el
partit en el seu manifest electoral i votin, en conseqüència,
els candidats comunistes.
I també, com un altre element molt important, cal tenir
en compte que aquests treballadors fora del seu centre de
treball constitueixen una massa activa, dinàmica, que ha d'actuar entre el poble, entre el veïnat, com una força que irradiï
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les idees i les solucions democràtiques que defensen els
candidats comunistes.
Perquè els obrers dels centres de treball siguin guanyats
pel vot comunista, és totalment necessari que es faci urgentment la presentació del partit als treballadors, allí on ja funciona o existeix.
Aquest plantejament no és nou, però adquireix una gran
urgència de cara a la campanya electoral. I cal que ens ho
prenguem amb molt d'interès perquè fins avui no hem aconseguit d'avançar massa en aquesta direcció, i no precisament
perquè no tinguem possibilitats si tenim en compte l'existència del partit i punts de suport a moltes empreses importants.
En la gran mobilització electoral, hem d'aconseguir
que juguin un paper de primer ordre la massa
dels treballadors, que són els qui votaran
principalment pels candidats comunistes
L'altra gran qüestió perquè el partit pugui aconseguir que
els centres de treball siguin puntes de llança de la campanya
electoral en defensa de les candidatures comunistes és que
les organitzacions que tenim actualment creixin i es desenvolupin ràpidament. És a dir, necessitem que les organitzacions
actuals siguin molt més grans del que són, ja que aquestes
encara no tenen el volum que la situació exigeix i el que permet la influència de la nostra política.
A assolir aquest objectiu poden contribuir considerablement els actes de presentació, tal com ja hem dit anteriorment. El que necessitem en aquest ordre és una major audàcia
per part dels nostres companys per poder organitzar aquestes
organitzacions amb xerrades o mítings en la mateixa empresa,
a l'hora del descans, en les naus o en les seccions, en els tallers, en la seva totalitat o per torns; és a dir, cal buscar les
formes més diverses de reunir els treballadors, en els bars
o en els cafès, en grups grans o en grups petits, en les mateixes cases de l'empresa, amb festes artístico-polítiques
en els bars o locals de la barriada.
Un aspecte important d aquesta tasca podria ser que a partir de les organitzacions que ja tenim, aquestes duguessin a
terme presentacions del partit als treballadors de les grans
empreses on encara no hem pogut crear una agrupació. L'objectiu d'aquests actes ha de ser de presentar el partit als
treballadors, explicar les solucions polítiques que els can29

didats comunistes defensaran en el Parlament i en el Senat
i invitar els companys i amics de treball, els seus familiars
a ingressar al partit.
Crear organització
Una altra de les grans tasques és la de fer un esforç seriós per part dels comitès, a tots els nivells, per aconseguir
de crear organitzacions del partit a totes les grans empreses
de més de 300 treballadors.
Cada comitè ha d'assumir aquesta tasca d'una manera directa. Això vol dir que els comitès han de responsabilitzar
un o més companys per a la realització d'aquest treball, passant així, de la comprensió general que sempre s'ha demostrat en la discussió, a la realització material de la tasca.
Els progressos que s'han realitzat des de fa temps a Sabadell i al Baix Llobregat, i més recentment a Barcelona, estan
lligats a aquesta forma concreta de concebre aquest treball.
Els comitès han de promocionar, a la vegada, la idea d'una
major preocupació per crear el partit a les grans empreses,
tal i com ja ho han iniciat els companys del Comitè Comarcal
del Vallès Occidental i del Comitè del Bages en organitzar
reunions específiques de membres d'organitzacions de grans
empreses en la seva zona d'acció, amb la finalitat d'intercanviar experiències del seu treball i orientar-se no solament
per millorar la seva activitat entre els obrers i el poble en general, sinó també per la manera d'estendre i implantar el partit en els centres de treball més importants.
Només avançarem amb la urgència que cal
si cada company sent la necessitat
de portar la nostra orientació i organització
als centres de treball més importants
Però aquesta és una tasca de tot el col·lectiu del partit,
de cada agrupació, de cada un dels seus membres. Hem de
tenir molt clar que només aconseguirem avançar amb la urgència que la situació actual ens demana, si fem que aquesta
idea sigui patrimoni de tot el partit, si fem que cada company
senti la necessitat de portar la nostra orientació i la nostra
organització als centres de treball més importants
D'aquí ve que pensem que és errònia l'actitud de certs
companys, homes i dones, que són treballadors i que no realitzen una activitat política en la seva empresa o lloc de tre30

ball, que no s'ocupen com correspon d'organitzar el partit, de
guanyar per a les nostres idees els seus companys i companyes de treball. I en alguns casos passa perquè aquests
companys dediquen la seva activitat, exclusivament, a la barriada, a la seva localitat, cosa que és positiva, però que en
el fons subestima allò tan fonamental: el treball a la seva
empresa.
Però en relació a aquesta tasca hi ha una qüestió que no
és possible d'obviar. Es tracta que sense una entrada massiva,
de molts centenars d'exemplars de Treball i Mundo Obrero,
de les nostres revistes i llibres teòrico-polítics, de la seva distribució i venda entre els treballadors de les empreses, tindrem moltes dificultats per fer una política de reclutament
àmplia, de masses. L'ingrés de milers de treballadors en el
partit va lligat al treball preparatori de la difusió de les nostres idees i de la nostra política.
És cert que el treball de la propaganda oral és necessari
i imprescindible per aconseguir nous membres, però els treballadors reflexionen i mediten millor i més tranquil·lament
davant les idees que llegeixen en els nostres òrgans de premsa i propaganda.

El treball als barris
En relació amb el treball dels companys que militen en
les grans empreses sorgeix un altre problema molt important.
És el de l'activitat d'aquests companys en les seves respectives barriades o llocs de residència, ja que les organitzacions
d'aquests llocs els coneixen com a comunistes i se'ls fan
seus per a l'activitat pròpia del barri.
Hem de precisar que tenint en compte la'importància que
cal donar a la nostra activitat en les grans empreses, ha de
quedar clar que activistes, militants i afiliats al partit dels
centres de treball han d'actuar principalment a les empreses.
Això vol dir que els seus deures de comunista estan en l'agrupació del seu lloc de treball. És aquí on ha de fer la seva
vida política, rebre i distribuir la propaganda, cotitzar i realitzar el treball de masses, és a dir, aplicar la política del
partit.
En l'actualitat ja podem i ja hem d'anar canviant radicalment aspectes importants del treball que hem vingut practicant durant aquests trenta-vuit anys de clandestinitat. Per als
afiliats a les grans empreses ja ha caducat l'orientació en el
sentit que els comunistes havíem d'actuar en una sola orga31

nització. Això, durant la més rigorosa clandestinitat, ha tingut
com a base no solament la importància d'aquest treball, sinó
fonamentalment el fet d'evitar que els cops policíacs, les caigudes de companys d'una organització es poguessin transmetre o afectar d'altres organitzacions. Això era l'expressió
del que hem anomenat en matèria d'organització d'agrupar
les forces del partit sobre la base de «compartiments estancs»,
d'aïllar una organització d'una altra i poder assegurar així la
continuïtat del treball del partit.
Però amb les noves condicions creades al país, amb la legalitat conquerida, amb els membres del partit actuant plenament a la llum pública, creiem que els membres de les agrupacions de les grans empreses haurien de contribuir al treball
polític i de masses de les seves respectives barriades o localitats, participar, en la mesura que els sigui possible, en les
activitats de les associacions de veïns, culturals, artístiques
i esportives, en totes aquelles activitats que tinguin un significat de lluita de masses en la defensa dels interessos del
veïnat.
És sabut, i sobretot pels treballadors, que la repressió
franquista ha estat molt dura. Però ha estat particularment
ferotge la repressió contra la classe obrera. L'aparell repressiu franquista ha estat orientat cap a impedir l'organització
dels treballadors i principalment cap a impedir l'organització
dels comunistes.
Les reivindicacions econòmiques i la crisi
Malgrat tot, però, durant aquest període franquista, els
comunistes hem dedicat una gran atenció a la mobilització
dels treballadors sobre la base de la defensa de les seves
reivindicacions econòmiques, hem lluitat conseqüentment per
agrupar al seu voltant la immensa majoria dels treballadors.
És a dir, en aquest període de la clandestinitat els comunistes
hem carregat l'accent de la nostra activitat en la lluita per les
reivindicacions econòmiques com un element fonamental per
contribuir a què el moviment obrer reagrupi les seves forces, per impulsar l'organització i la lluita dels treballadors. I
aquesta orientació ha donat els seus fruits.
Orientació que continua essent justa en tant que els comunistes som els més ferms defensors dels interessos dels
treballadors, som al capdavant de les accions del poble contra l'encariment de la vida, per una millora substancial dels
salaris, pel millorament general de les condicions de vida
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dels treballadors que s'expressa en la lluita per fer triomfar
convenis favorables a tots els assalariats. És a dir, en definitiva els comunistes ens oposem amb totes les nostres forces a tolerar que les conseqüències gravíssimes de la crisi
econòmica es carreguin una vegada més sobre les espatlles
dels treballadors.
Però en aquesta lluita els treballadors no hem d'oblidar la
crisi econòmica que passa Espanya i que, per tant, les plataformes reivindicatives que s'elaborin en les empreses, a
nivell de ram i d'indústria, a nivell local, comarcal o nacional,
no han de tenir components de tipus maximalista que facin
impossible la negociació amb la patronal i el govern.
Es tracta de menar la lluita i la necessària i independent
negociació de tal manera que s'aconsegueixin millores salarials, encara que no siguin massa importants, i millores socials d'altres tipus, les quals, a la vegada, contribueixin a
ampliar la lluita obrera, a consolidar l'acció dels treballadors,
a reforçar la confiança en les pròpies forces. I, per tant, han
d'evitar que es produeixin vagues i accions indefinides que
resultin estèrils i que, per la seva prolongació, només poden
conduir a afeblir i desurvir els treballadors i, en definitiva,
van a enfortir la patronal.
Es tracta, companys, de la necessitat que tenim de plantejar-nos i de reflexionar sobre la idea que en les actuals condicions polítiques, els treballadors no podem continuar lluitant
amb les mateixes formes que hem vingut utilitzant durant
aquests darrers trenta-vuit anys de dictadura franquista.
Cal treballar en la construcció del sindicat
de Comissions Obreres, en el respecte
de la seva autonomia i democràcia,
que tenen la seva expressió fonamental
en l'assemblea dels treballadors
Els comunistes, juntament amb d'altres revolucionaris,
lluitem no solament per assolir les fites abans assenyalades,
sinó que lluitem per fer desaparèixer l'explotació de l'home
per l'home, per implantar el socialisme en llibertat i impedir
que els grans capitalistes continuïn mantenint els obrers en
l'única condició d'explotats.
D'aquí que per poder triomfar en la seva lluita, els obrers
necessitin estar dotats d'una gran consciència política, de
classe. I aquesta consciència de classe l'ha de donar fonamentalment el partit dels comunistes, el partit de Marx i
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Lenin. Per això i amb l'objectiu d'organitzar la lluita da la
classe obrera per les seves reivindicacions, per conquerir la
llibertat i la democràcia, per elevar la consciència política i
de classe dels treballadors, dels obrers, i conduir-los cap a la
seva emancipació, el PSU de Catalunya no ha de deixar ni
una concentració obrera, ni una sola gran empresa sense una
potent organització.

El treball sindical
Els comunistes en les grans empreses actuem d'una manera destacada en l'organització i direcció del Sindicat de
Comissions Obreres. Ja és sabut que els comunistes som els
més entusiastes lluitadors de Comissions Obreres des que
aquestes van començar a organitzar-se i hi venim dedicant
una part important de la nostra activitat revolucionària.
Però també sabem que hi ha experiències que ens demostren que encara no hi ha la suficient comprensió sobre la necessitat del treball sindical ,de l'enorme importància que
té per la lluita revolucionària el treball sindical de masses,
el fet de conquerir ràpidament centenars de milers de treballadors per una organització àmplia, unitària, democràtica i
independent, com és el sindicat de CC.OO.
Una de les tasques importants dels comunistes de Catalunya i principalment dels qui treballen a les grans empreses,
és la participació destacada en la construcció de la gran central sindical de CC.OO.
Però a la vegada el partit no ha de realitzar una tasca que,
a la pràctica, sigui una substitució del Sindicat, perquè això
significa rebaixar el paper d'avantguarda del partit i, també,
fer perdre al Sindicat la seva veritable fesomia d'organització
sindical i coHocar-lo en un terreny que no li correspon.
El partit ha de vetllar perquè cap dels seus membres no
prengui decisions que corresponguin plenament al Sindicat.
Els comunistes hem de ser molt respectuosos amb els mètodes democràtics que regeixen a la Confederació de CC.OO.
i hem d'actuar de forma que ningú, i molt menys encara un
membre del nostre partit, no violi la vida democràtica del
Sindicat, que té la seva expressió fonamental a la pràctica
i en els acords que s'adopten en el seu procés assembleari.
Companys: he pretès de plantejar-vos alguns problemes. Sé
que n'hi ha d'altres que també ens preocupen. Només desitjo
que la meva introducció pugui ser útil per a la nostra discussió.
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La corrupció
sota TEstat franquista
A l b e r t Broggi
S'ha dit moltes vegades que el fenomen de la corrupció ha
jugat un paper molt important de cara a la consolidació de
l'Estat franquista. De fet el manteniment de la unitat de les
diferents famílies polítiques, que integren el règim, darrera
de la personalitat de Franco —unitat que es manté de forma
real fins a la mort de Carrero Blanco— només es pot explicar
en funció del prestigi personal del guanyador de la guerra
civil, així com a través d'una política de distribució de poder
molt acurada entre els diferents grups franquistes durant
aquests quaranta anys. Ara bé cal tenir en compte que aquest
poder polític s'exercia, com ara veurem, en condicions idònies
per a l'aparició de la corrupció, i això ha comportat sense cap
dubte uns guanys econòmics considerables tant per als que
ocupaven directament els càrrecs polítics com per als que
es movien al seu voltant.
L'Estat que apareix sota el règim franquista és un Estat
essencialment autoritari, basat en la concentració de poders
polítics en la persona del «Jefe del Estado». Les diverses famílies del règim que es van succeint per torn en els càrrecs
polítics, exerciran aquests com a delegació expressa del centre neuràlgic de poder. Però de fet tindran un domini real
sobre les parcel·les de poder polític que els corresponguin.
Així Franco concentra tot el poder, però al mateix temps el
delega en parcel·les a cada un dels ministres i altres càrrecs
polítics.
Això és important per entendre el funcionament de l'Estat
franquista, el qual si bé tot ell gira al voltant del «Jefe del Estado» (únicament manté un control directe sobre els ministeris
de Governació i Exèrcit), en canvi fa possible una certa autonomia en les decisions a prendre per part de les diverses
instàncies de poder polític, als diferents nivells. Això explica
el que el fenomen de la corrupció no aparegui de forma organitzada des de la part alta de la jerarquia política, com ha estat
el cas de moltes dictadures, sinó que es generalitzi a través
de canals independents, i es multipliqui a mesura que es baixa
als diferents nivells de l'aparell estatal.
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Les característiques que fan possible l'aparició de la corrupció tenen molt a veure amb les mateixes característiques polítiques pròpies del règim franquista, així com amb el paper i
les funcions econòmiques i socials que s'arroga l'Administració Pública.

Marc polític i corrupció
Des dels primers anys del règim les característiques autoritàries més la prepotència del capital financer han portat a
la progressiva configuració d'un Capitalisme Monopolista d'Estat, que es consolida a la dècada dels seixanta. En tot aquest
procés el sector públic no s'ha limitat a establir el marc econòmic on la iniciativa privada i especialment la gran banca
podien concórrer, sinó que ha intervingut directament en el
joc econòmic. És precisament el canvi del paper d'aquesta administració pública al llarg del procés de formació del Capitalisme Monopolista d'Estat el que permet parlar de dues fases ben diferenciades del fenomen de la corrupció. Fet que,
en últim terme, va lligat no només a les condicions polítiques
generals (falta de democràcia, que en l'Administració es tradueix en falta de transparència) i en la pròpia organització de
l'Estat franquista, sinó també al pes polític de la burocràcia
estatal dins del règim.
En una primera fase es produeix un total dirigisme de l'economia per part de l'Administració així com un elevat nivell
d'intervencionisme, que ve forçat en part per les necessitats
de reconstrucció de postguerra, però sobretot per una ideologia d'industrialització en condicions d'autarquia.
En aquesta fase els falangistes ocupen l'aparell estatal
(encara que mai no arriben a dominar-lo totalment), a partir del
qual consoliden interessos propis de la capa burocràtica. En
certa forma la burocràcia mantindrà una certa independència
en relació al bloc dominant que està darrera del règim, i utilitzarà les seves posicions a l'Administració per potenciar els
seus propis interessos econòmics. Aquest és precisament el
període en què l'estraperlo i el mercat negre arriben a les cotes més altes, i en el qual la pràctica de la corrupció s'institucionalitza a tots nivells.
Les condicions, però, canvien i, després d'un cert període
de gestació, es produeix la consolidació del Capitalisme Monopolista d'Estat en la dècada dels seixanta, amb totes les
transformacions econòmico-socials que això comporta. D'una
banda el procés de concentració econòmico-financer en els
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principals sectors de l'economia; d'altra banda la consolidació
de les condicions de mercat oligopolístic o monopolista en
aquests sectors. Però el que és més significatiu en relació al
que ens ocupa és l'articulació més estreta entre la instància
econòmica dominant (capital monopolista i financer) i l'aparell
de l'Estat.
L'Administració abandona la seva política dirigista, però
es consolida en canvi la seva capacitat d'intervenció en els
diferents camps de la vida econòmica i social. Així l'Administració intervindrà bé directament a través d'empreses públiques (INI), bé mitjançant el finançament del sector privat (Institut de Crèdit a mig i llarg termini), bé a través de la regulació
dels preus agrícoles (Comissaria d'Abastaments i Transport),
del finançament de certs costos socials (Seguretat Social), etc.
Però, sobretot, la nova situació genera unes relacions molt
estretes així com un flux molt fluid entre els alts funcionaris i
alts càrrecs polítics de l'Administració i els executius de les
grans empreses monopolistes. La major part de decisions polítiques i administratives es prendran precisament a les oficines d'aquests alts càrrecs executius i seran el fruit de les seves relacions personals.
Els principals casos de corrupció
És precisament en aquest context on, a finals dels seixanta
i principis dels setanta, han sortit a la llum els grans escàndols
de la corrupció (MATESA, SOFICO, REACE). En tots ells es
tracta d'empreses estretament lligades a l'aparell de l'Estat,
bé sigui per la pertenencia a un mateix grup, que en l'època
domina el govern (l'OPUS en el cas de MATESA), bé sigui per
vincles familiars amb alts càrrecs (Njeto Antúnez en el cas de
SOFICO, Nicolás Franco en el cas de REACE) o bé directament
per la presència en els Consells d'Administració d'alts càrrecs
militars o polítics (García Valiño en el cas de SOFICO). De fet,
totes aquestes empreses aprofiten les relacions personals amb
l'Administració per aconseguir avantatges de tipus financer que
en últim terme representen guanys importants. Però aquests
casos s'han fet famosos, no tant pel que representen de corrupció, sinó perquè tots ells han constituït activitats fraudulentes, o clarament es podria parlar d'estafa a les arques públiques. MATESA, aprofitant l'exportació de maquinària tèxtil
a sucursals de la mateixa empresa a l'estranger, obté en sis
anys crèdits del Banc de Crèdit Industrial per valor de 13.000
milions de ptes., dels quals 2.500 milions no figuren en la comp37

tabilitat de l'empresa. Aquest és potser el cas més significatiu
en la mesura en què en tot l'afaire estan complicats gent com
García Moneó, ex-director del Banco de Bilbao i ex-ministre
de Comerç; Navarro Rubio, ex-conseller delegat del Banco Popular Español i ex-ministre d'Hisenda; Villar Palasí, ex-assessor
de l'empresa i ex-ministre d'Educació. No obstant el cas de
MATESA és a la vegada el més mistificador en la mesura que,
com s'ha dit, responia a pugnes internes entre les diferents
camarilles franquistes. L'evolució posterior dels fets, junt amb
la sortida a la llum d'altres afers, prova que això no és més
que el resultat d'una situació política més general. L'esgotament del model polític franquista, la liberalització obligada
davant l'impuls popular i sobretot la pressió constant per ampliar la llibertat de premsa han estat els vertaders motors
de la sortida a la llum de tots aquests casos de corrupció,
que posen sobre la taula la necessitat d'arribar a una situació
democràtica com a imperatiu ineludible.
Però aquests casos a la vegada que són vertaders escàndols fraudulents, constitueixen també exemples de corrupció, absolutament normals dins de l'Administració espanyola. Aquesta, tant a través de la seva política de crèdits
com de la demanda d'una sèrie de productes i de l'encàrrec
o concessió de serveis i obres de diferent tipus, pot afavorir
aquelles empreses que practiquen el suborn de forma sistemàtica o amb les quals els alts funcionaris i càrrecs polítics
tenen interessos especialment estrets. El cas de l'agència de
viatges MELIÀ, en la qual per cert la família Franco té un important paquet d'accions, és molt instructiu ja que només en
l'any 1974 va rebre crèdits de diferents ministeris per valor
de 670 milions de pessetes. Tothom coneix, d'altra banda, el
cas de les bústies metàl·liques a instal·lar de forma obligatòria
a les porteries, la producció de les quals havia estat encarregada a Manufacturas Metálicas Madrileñas, empresa de la
qual Nicolás Franco era el president del consell d'administració. Aquests són casos especialment coneguts, però no hi ha
cap garantia que moltes de les relacions que l'Administració
té amb empreses privades passi per canals similars. D'altra
banda es coneixen pocs casos en què aquest tipus de pràctica
hagi estat denunciada, fins i tot en els casos més coneguts.
Una excepció important ha estat la del recent afer LOCKHEED,
en què tres oficials militars han estat acusats d'haver acceptat el suborn de la companyia americana. Però en aquest cas
s'ha de tenir en compte que han estat els mateixos americans
els qui han aixecat la manta.

38

Tots aquests casos posen en evidència l'existència de corrupció pel que fa a l'actuació dels alts càrrecs polítics. Però,
com s'ha vist al principi, la corrupció no és patrimoni exclusiu
d'aquests. Hi han indicis que a mesura que es baixa als diferents nivells de l'Administració, la corrupció si bé perd espectacularitat en canvi és generalitzada. En aquest fenomen, hi
juguen un paper molt important el que la mitja jornada sigui
la pràctica habitual del funcionari mig, així com els sous relativament baixos que paga normalment l'Administració. Això
provoca que el funcionari mig es vegi abocat a simultanejar
una feina en el sector privat amb el càrrec a l'Administració.
Aquestes dues feines, la major part de les vegades no només
es porten a terme al mateix temps, sinó que a més es compatibilitzen. Un bon exemple d'aquest tipus de práctica és el cas
recent de SOLARES, en el qual un metge de la «Escuela Nacional de Sanidad» (precisament el que ha redactat l'informe
favorable a Solares —quan posteriorment s'ha demostrat que
aquestes aigües no complien els requisits que exigeix la «Dirección General de Sanidad») simultanejava el seu càrrec administratiu amb una assessoria, bastant remuneradora per
cert, de l'empresa Solares.
Per últim, en el cas de l'Administració local el fenomen de
la corrupció esdevé quasi caricaturesc. La major part d'alts
funcionaris ¡.càrrecs polítics formen part de l'oligarquia local
i aprofiten els seus càrrecs a l'Administració per a defensar de
forma oberta els seus propis interessos. Aquest comportament ha estat a l'ordre del dia en la major part de pobles i
ciutats en els últims quaranta anys. El comandament de Porcioles com a alcalde de Barcelona constitueix encara un exemple prou viu de com es pot aprofitar de forma descarada l'aparell de l'Administració per defensar els interessos del sector
immobiliari en contra de les necessitats d'espais verds i d'equipaments col·lectius de la majoria dels ciutadans (veure la
revista CAU n.° 21, «La Barcelona de Porcioles»).
En definitiva, sota el règim franquista pot dir-se que, a causa del seu caràcter autoritari i poc democràtic i a la progressiva consolidació de lligams estrets entre l'Administració i
les grans companyies, s'han creat les condicions per la pràctica generalitzada i a tots nivells de la corrupció. Però, el
que és més important, la falta d'hàbits democràtics i la impunitat i falta de control amb què ha actuat l'Administració en
aquests últims quaranta anys, han acostumat a aquesta a practicar la corrupció amb una total absència de prejudicis morals. D'altra banda s'ha de tenir en compte que aquesta és
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una problemàtica de la qual, per ara, només tenim alguns indicis en la mesura en què només es coneixen els casos més
flagrants i aquests han estat descoberts de forma fortuïta.
Sembla evident que una democratització de les institucions
polítiques posarà en primer pla la necessitat d'una reforma de
l'Administració que trenqui aquestes pràctiques tan habituals en el moment actual. En una situació democràtica es
posarà de manifest, per exemple, la necessitat de fer públiques els famosos comptes de la Seguretat Social. Casos com
el de les autopistes —en el qual sembla que convergeixen
interessos, d'altra banda molt barrejats, de les grans Companyies Constructores, del Ministeri de Obres Públiques i del
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals, etc.— o com el de les
centrals nuclears —darrera les quals hi ha les grans companyies elèctriques nacionals— s'hauran de posar a informació
del públic.
Corrupció i organització de l'Estat
En una primera anàlisi sembla que l'existència d'un Estat
dé Dret amb independència de poders i llibertat de premsa o,
en altres paraules, el ple exercici de la democràcia més una
reforma de l'Administració, pot resoldre el problema de la
corrupció.
Per corrupció s'entén, segons el diccionari, l'acció d'alterar
una substància o organisme, fent-la tornar putrescent o insana.
En últim terme corrompre consisteix en alterar la bondat, integritat i puresa d'una substància, persona i organisme o desviar algú de la rectitud del deure. Pràctiques que són cada
vegada més aplicables als organismes públics a mesura que
apareix la dicotomia entre interès privat i interès públic, i a
mesura que l'Administració es veu obligada a intervenir més
activament en la vida social i econòmica per a resoldre les
necessitats col·lectives.
Sota un Estat liberal, el bon funcionament del sistema que
garanteix la independència dels poders legislatiu, executiu i
judicial, permet neutralitzar aquests tipus d'actuacions públiques que es desvien de l'interès col·lectiu, en la mesura en
què estan penalitzades per la legislació.
Ara bé aquesta concepció liberal parteix de la base del
funcionament del sistema capitalista en règim de lliure competència i de l'absoluta neutralitat de l'Estat. Actualment de
l'Estat liberal s'ha passat a un Estat cada vegada més intervencionista, fet que ha portat cada vegada més a una prepon40

derància de l'executiu sobre els altres poders institucionals,
així com a la consolidació d'una burocràcia estatal cada vegada
més complexa. Els mecanismes anteriors (control dels aparells
legislatiu i judicial sobre l'executiu), com s'ha demostrat en
la major part de països amb democràcia formal, ja no juguen
de la mateixa forna i quan ho fan es sempre a posteriori, pel
qual els perills de corrupció s'accentuen. Aquesta evolució,
més la concentració de poder econòmic, així com la consolidació de l'estructura monopolista als diferents sectors de l'economia, és el que defineix el Capitalisme Monopolista d'Estat. Sota aquestes condicions, com ja hem vist, les principals
decisions econòmiques i polítiques es prenen a mitges entre
els representants de l'executiu i de les grans companyies,
escapant la major part de les vegades al control del Parlament.
L'Estat apareix doncs com el principal gestor i defensor dels
interessos de les Grans Companyies. D'alguna forma podria
dir-se que té lloc una certa institucionalització de la corrupció.
El problema està en què a pesar de les noves condicions
que genera el Capitalisme Monopolista d'Estat, i que han portat a una fusió dels interessos d'Estat amb els de les Grans
Companyies, l'organització i funcionament de la Cosa Pública
en els països amb democràcia formal continua basant-se en
la concepció anterior. La vigència d'aquesta contradicció obliga
ineludiblement a plantejar la necessitat d'organismes democràtics, que representin els diferents grups socials i territorials, i que defineixin en cada moment l'interès col·lectiu així
com portin un control de la Cosa Pública i de les seves decisions econòmiques i polítiques als diferents nivells. Només
amb aquests tipus d'organismes es podrà posar l'Estat al servei
de tota la col·lectivitat, al mateix temps que es desmantela la
pràctica institucionalitzada de la corrupció actualment vigent.
Només amb aquesta mena d'organismes, juntament amb la intervenció directa de la població afectada i sota l'impuls dels
partits de matriu popular, serà possible liquidar la corrupció,
posar barreres a la intervenció tentacular dels grans interessos capitalistes sobre l'Administració pública i establir un
clima nou d'honestedat civil basat en el control democràtic
efectiu dels recursos públics i de l'administració de l'Estat als
diferents nivells. El sanejament de la vida pública és avui un
imperatiu democràtic i nacional de primera importància, per
al qual caldria una actuació decidida i enèrgica de les forces
realment democràtiques. I en la mesura que la lluita contra
la corrupció pot fer néixer una dinàmica d'intervenció popular
que contraresti les actuacions antidemocràtiques dels grans
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interessos capitalistes en l'àmbit de l'Estat i l'Administració
pública, obre camins a un aprofundiment de la democràcia de
cara al socialisme.

Els principals escàndols
MATESA. Des de 1962 fins a 1969 rep crèdits del
Banco de Crédito Industrial per valor de 13.000 milions de pessetes. Cal tenir en compte que durant
aquest període aquesta institució va concedir crèdits
per valor de 85.000 milions, és a dir, que MATESA va
rebre durant aquests set anys el 15 % del total de
crèdits concedits.
REACE. 1956-1972. L'últim any es van trobar a faltar
quatre milions de quilograms d'oli, la qual cosa representa un valor de 170 milions de pessetes, estafats només en un any.
SOFICO. Va fer suspensió de pagaments el 1974.
Els seus deutes pujaven a uns 11.000 milions de pessetes. Els darrers anys aquesta empresa havia rebut
gran quantitat de crèdits oficials.
LOCKHEED. El 1976 es va dur a terme l'operació
compra d'avions a aquesta companyia, per valor
960 milions de pessetes. Endemés, es van pagar
milions, com a suborn, als militars que han portat
relacions amb la companyia.
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SEGURETAT SOCIAL. Els ingressos de la Seguretat
Social representaven 866.000 milions l'any 1976, mentre que el pressupost estatal del mateix any fou de
l'ordre de 976.000 milions.
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Tres notes
sobre autogestió
Emili

Gasch

Si en el debat actual sobre la construcció del socialisme
en els països de capitalisme desenvolupat hi ha un tema obert,
és a dir, un tema en el qual calen aportacions de tota mena,
aquest tema és el de l'autogestió. Tant les aportacions originals com els treballs de síntesi sobre què s'entén per autogestió, el seu lloc en una economia socialista, la seva relació
amb d'altres institucions i formes d'organització econòmica,
etcètera, són necessàries en aquest moment. Aquest paper
pretén de recollir el que sobre el tema de l'autogestió s'ha dit
per part de militants del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
La pretensió no és de fer-ne la síntesi, sinó de recollir alguns
punts, els més sòlidament arrelats en la pràctica política, que,
tot i que no constitueixen cap novetat, són una aportació que
el PSUC fa a aquest debat.

Planificació i autogestió
Ens trobem molt sovint amb la idea que la planificació democràtica és oposada a l'autogestió, que són dues formes alternatives d'organització de la producció en una economia
socialista. La idea que planificació democràtica i autogestió
s'exclouen prové d'una comprensió insuficient del que són
l'una i l'altra. Quan es defensa aquesta mútua exclusió és, generalment, perquè només es té en compte un dels elements
que defineixen els dos termes, el de la centralització. Així,
planificació democràtica s'identifica amb centralització, perquè
efectivament no hi pot haver planificació sense una centralització, tant de la informació com de les decisions que se'n
deriven. Per contra, l'autogestió és identificada amb descentralització, perquè no és possible l'autogestió en un règim econòmic absolutament centralitzat.
Però autogestió vol dir més que descentralització, vol dir
participació activa en l'elaboració de les alternatives tant de
la producció com de la seva organització. Per la seva banda,
cal entendre la planificació democràtica com un procés en el
qual no únicament participen organismes de representació,
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com pot ser el Parlament o el Consell econòmic i social, sinó
que requereix i estimula una democràcia de base. Si considerem, doncs, l'aspecte participatiu, autogestió i planificació democràtica no sols són compatibles i coincidents, sinó que
l'autogestió apareix com una de les formes de la planificació
democràtica. I no únicament en l'elaboració de decisions i la
seva realització pràctica, sinó que, tal com diu la resposta d'un
grup de militants comunistes a una enquesta de l'Institut d'Estudis Laborals d'ESADE, l'autogestió és «la participació activa
de la població —i en concret dels treballadors productius—
en la lluita per la transformació de la societat, tot articulant
les reivindicacions dels treballadors productius amb les del
conjunt de la població».
L'autogestió, així entesa, no és, però, l'única forma de participació. N'és una que, juntament amb el control obrer, cobreix una part de la participació democràtica, la que fa referència als treballadors productius com a tais.

Formes diverses de propietat col·lectiva
El Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer de la Generalitat de Catalunya de 24 d'octubre del 1936 ha estat citat
moltes vegades com una de les primeres experiències, si no
la primera, d'aplicació de l'autogestió. Efectivament, el Decret
de Col·lectivitzacions suposa una gestió descentralitzada i alhora amb un alt grau de participació dels treballadors en les
pròpies empreses. És per això que l'anàlisi i la valoració d'aquest Decret i de la seva aplicació poden tenir, ara, un interès
cert en el debat sobre l'autogestió.
Les reflexions fetes el mateix moment de l'aplicació del
Decret per dirigents del PSUC, alguns dels quals ocupaven
càrrecs de govern, són, doncs, aportacions que el nostre partit
ha fet a aquest debat.
L'anàlisi que de les col·lectivitzacions féu Estanislau Ruiz i
Ponséti el setembre del 1937 en una conferència al Casal de
la Cultura de Barcelona és, possiblement, el paper més interessant. A Les empreses col·lectivitzades i el nou ordre econòmic, Ruiz i Ponseti adverteix que s'han donat dues interpretacions al terme «col·lectivitzacions». Segons la primera d'elles,
la col·lectivització suposa l'atribució, la propietat, de l'empresa
industrial o comercial a la col·lectivitat dels seus treballadors.
Per als altres, entre els que es compta el mateix Ruiz i Ponseti i el PSUC, col·lectivitzar vol dir atribuir la propietat a la collectivitat del poble de Catalunya. Si la propietat corresponia,
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doncs, al poble català i no únicament als treballadors directament implicats en l'empresa, la gestió havia de correspondre
també a la col·lectivitat més àmplia. La gestió basada en la
primera de les interpretacions, seguirà argumentant Ruiz i Ponseti, va donar uns resultats econòmics dolents, encara que sovint, advertirà, s'ha exagerat en el mal funcionament de les
empreses coHectivitzades. El fet que la gestió d'aquestes empreses estigués únicament en mans dels propis treballadors
de cadascuna de les indústries o dels comerços va estar a
l'origen del seu deficient funcionament.
En aquesta mateixa conferència, Ruiz i Ponseti deixarà ben
clar que, tal com ell i el PSUC les entenen, les col·lectivitzacions no tenen res a veure amb la producció en règim cooperatiu. Aquesta confusió podria donar-se per part d'aquells que
entenen les col·lectivitzacions com l'assignació de l'empresa
als seus treballadors exclusivament i que, en conseqüència, les
contemplen com un canvi de propietat i no com un canvi a
nivell general en les relacions de producció.
Semblant sentit tenen les intervencions de Joan Comorera
i Miquel Ferrer al III Congrés de la Unió General de Treballadors de Catalunya, en les quals es posà de manifest la necessitat de la coordinació i la planificació a través dels Consells
Generals d'Indústria i dels propis sindicats.

La gestió de les empreses públiques
El darrer punt que cal tractar fa referència als avenços que
ja des d'ara es poden fer en la via de l'autogestió. No hem
d'oblidar, però, que l'autogestió només és possible en un marc
socialista, és a dir, que l'empresa autogestionada és sempre
una empresa de propietat social.
L'existència d'empreses públiques, industrials o de serveis,
planteja ja ara el problema de com els treballadors d'aquestes
empreses «articulen les seves reivindicacions amb les del conjunt de la població». La consecució d'un estatut de caràcter general per als treballadors de les empreses públiques, i d'un
d'específic per a cadascuna de les empreses, pot ser un assaig
de formes autogestionàries. Aquests estatuts, que poden ja
existir en un règim d'economia capitalista, tindrien molta més
importància en una democràcia política i econòmica, perquè
en aquestes circumstàncies podrien jugar una paper fonamental en la transformació socialista de la societat.
Els estatuts dels treballadors de les empreses públiques
han de tenir un doble caràcter. En primer lloc han de fer refe45

rència a les condicions de treball dins de l'empresa i a les
àrees de poder que corresponen als treballadors, i en segon
lloc aquests estatuts han de constituir una garantia general
per a tota la població d'honestedat i eficàcia en la gestió
d'aquestes empreses públiques. L'exigència d'aquests estatuts
ha d'impulsar-se ja des d'ara paral·lelament a les reivindicacions més inmediates dels treballadors de les empreses públiques (augments salarials, jornada de treball, etc.). Aquesta
exigència no incumbeix únicament els treballadors directament
afectats, sinó al conjunt de la població, raó per la qual esdevé
una tasca política a la qual han de fer front tots els partits
obrers i els comunistes en primer lloc.
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Notes
sobre la concepció
del partit en Gramsci
M à x i m Loizu
S'han escrit moltes coses, i contradictòries, sobre la concepció gramsciana del partit, la societat i l'estat. Val a dir també que Gramsci va escriure moltes coses, i contradictòries,
sobre aquests temes, crucials aleshores i crucials avui. Amb
aquestes notes pretenc simplement de deixar que s'expressi
el mateix Gramsci. Oue s'expressi en els escrits sobre el «Príncep Modern» i també, en els Ouaderni, sobre aqueixa concepció de l'hegemonia, i de l'aparell que la garanteix, que tanta
relació té amb el tipus de partit que necessita la classe obrera.
Sobretot perquè està damunt la taula el problema de saber
si l'estratègia defensada pels partits que es reclamen de l'eurocomunisme té un caràcter diferent, o no, del que va configurar
la seva història en la primera etapa de la III Internacional. En
la mesura que aquests partits, com a partits de masses, contribueixin decisivament a la incorporació de les masses a la
societat organitzada i a l'apropament de sectors importants de
la població a l'Estat, i viceversa, trencant la separació entre
aquest i les masses, aquests partits han de reflectir necessàriament en el seu si la concepció de l'Estat que propugnen
en la seva línia política. Aquest és el sentit de la primera cita
que transcric:
«Amb l'extensió dels partits de masses... el procés d'estandardització dels sentiments populars deixa de ser mecànic
i casual i esdevé conscient i crític... La funció hegemònica o
de direcció política dels partits pot ser avaluada pel desenvolupament de la vida interna dels propis partits. Si l'Estat representa la força coercitiva i primitiva de reglamentació jurídica d'un país, els partits, pel fet de representar l'adhesió
espontània d'una élite a una reglamentació d'aquesta mena,
considerada com a tipus de convivència col·lectiva en què ha
de ser educada tota la massa, han de mostrar en la seva vida
particular que han assimilat com a principis de conducta moral
aquelles regles que en l'Estat són obligacions legals. En els
partits la necessitat ha esdevingut ja llibertat, i d'aquí neix el
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gran valor polític (o sigui, de direcció política) de la disciplina
interna d'un partit i, per tant, el valor de criteri d'una tal disciplina per a valorar la força d'expansió dels diversos partits.
Des d'aquest punt de vista, els partits poden ser considerats
com a escoles de la vida estatal.» (Quaderni del carcere, II, pàgines 917 a 920.)

Sobre el centralisme orgànic,
el partit de masses i el partit únic
Contra el «centralisme orgànic», Gramsci diu que «es basa
en el pressupòsit, veritable únicament en moments excepcionals d'explosió de les passions populars, segons el qual la
relació entre governants i governats ve determinada pel fet
que els governants assumeixen els interessos dels governats
i per tant "han de" tenir el seu consens, és a dir, que ha d'haver-hi la identificació de les parts amb el tot, de tal manera
que el tot (sigui el que sigui aquest organisme) estigui representat pels dirigents». [Quaderni, III, pàg. 1771.) Gramsci afegeix que aquest consens, el consens passiu i indirecte, instrument normal d'hegemonia per a alguns partits i grups socials, és del tot insuficient per a les noves formes d'hegemonia: «per a d'altres organismes, per als de la nova hegemonia, és una qüestió vital no el consens passiu i indirecte, sinó
Vactiu i directe, la participació, per tant, de les parts, encara
que això provoqui una aparença de disgregació i de tumult».
Des d'aquest punt de vista —comenta V. Gerratana a Rinascita (5-2-1977)— no n'hi ha prou amb el caràcter de masses d'un partit. Gramsci coneix partits de masses en què «la
massa és simple massa "de maniobra", instrumentalitzada amb
prèdiques morals, amb arguments sentimentals, amb mites
messiànics, a l'espera d'edats favorables en què totes les contradiccions i misèries presents es resolguin i es guareixin
automàticament». [Quaderni, III, pàg. 1940.)
Gramsci expressa la seva desconfiança per tot sistema de
partit únic, «perquè aquest partit deixa de tenir funcions simplement polítiques, i passa a tenir-ne només de tècniques, de
propaganda, de policia, d'influència moral i cultural. La funció
política és indirecta; doncs, si no existeixen d'altres partits legals, existeixen sempre d'altres partits de fet, o tendències
irreprimibles legalment, contra els quals es polemitza i es lluita com en una partida cega de caça». [Quaderni, III, 1939.)
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Sobre l'esperit estatal del partit
D'aquí ve la importància d'«ocupar» l'Estat, en el sentit
d'apropar les masses a l'Estat, a través sobretot dels partits,
com a instruments de mediació entre l'Estat i les masses. Mediació que pressuposa el desenrotllament de l'«esperit estatal», entès com el que entén cada lluita i cada acció com a
part d'un projecte complex en el qual s'integren el passat, el
present i el projecte estratègic del futur:
«Un cop acceptat el principi segons el qual hi ha dirigits i
dirigents, governats i governants, és cert que els "partits" són
fins avui el mitjà més adient per a crear dirigents i desenvolupar la capacitat de direcció... L'expressió "esperit estatal"
té una significació ben precisa, històricament determinada.
Però es planteja el problema de saber si existeix alguna cosa
de semblant al que s'anomena "esperit estatal" en tot moviment seriós, i que no sigui l'expressió arbitrària d'individualismes més o menys justificats. No, l'esperit estatal pressuposa la "continuïtat", ja sigui cap al passat, cap a la tradició,
o cap al futur, i això pressuposa, doncs, que tot acte sigui el
moment d'un procés complex, que ja s'ha iniciat i que continuarà. La responsabilitat d'aquest procés, de ser actors d'aquest procés, de ser solidaris amb forces "desconegudes"
materialment, però que, això no obstant, se senten operants i
actives, i amb les quals hom compta com si fossin "materials"
i estiguessin corporalment presents, s'anomena precisament,
en determinats casos, esperit estatal.» [Machiavelli, 17-20.)
A les societats modernes, aquesta concepció de l'esperit
estatal només es pot concebre en un procés durant el qual la
lluita de classes es manifesta en un terreny vàlid per a totes
elles, un terreny que és precisament el propi estat, com diu
De Giovanni en el seu treball sobre Gramsci:
«L'expansió del lligam política-societat és, per dir-ho així,
només una condició morfològica; però per a esdevenir realment element de ruptura de l'estretesa de classe de l'Estat i del
fet que tot el seu teixit és enterament "ocupat" per la classe
dominant, cal que intervingui un element polític directament
que permeti definir una nova mesura en la relació entre masses
i Estat. La trama política de la societat civil comença a ser
construïda quan sorgeixen els primers elements de recomposició entorn de la presència política del moviment obrer; aleshores, l'eixamplament de la base de masses de l'Estat individua
una possibilitat política de ruptura en l'esquema de la relació
exclusiva Estat-classe dominant. L'element morfològic s'espe-
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cifica, en la reflexió de Gramsci, en el sentit de la constitució
d'un terreny democràtic on la topada d'hegemonies pugui produir-se i resoldre's a la llum del sol. I aquest és el punt on
l'Estat deixa d'aparèixer com el resultat mecànic de l'efecte de
dominació d'una classe sobre una altra, per esdevenir el terreny on es constitueix la productivitat política de les classes
i dels seus antagonismes.» [Rinascita, 5-2-1977.)
La resposta democràtica a l'època en què es transforma la
relació entre l'Estat i les masses només pot ser la de fer entrar enterament les masses en l'Estat, trencant la vella separació que la morfologia de l'Estat posa ja en dubte.

Sobre els objectius
Finalment, algunes cites sobre els objectius del partit comunista, sobre els elements que han de determinar la seva
estratègia i sobre els elements determinants de la transformació social:
«És cert que preveure significa únicament veure correctament el present i el passat com a moviment: veure correctament, és a dir, identificar de manera exacta els elements fonamentals i permanents del procés. Però és absurd pensar en
una previsió purament "objectiva". El qui realitza la previsió té
en realitat un "programa" per a oferir, i la previsió és justament un element del triomf d'aquest programa. Això no vol dir
que la previsió hagi de ser sempre arbitrària i gratuïta, o purament tendenciosa. Així, pot dir-se que només en la mida que
l'aspecte objectiu de la previsió està lligat amb un programa
aquest aspecte adquireix objectivitat: 1) Perquè només la passió esmola l'intel·lecte i col·labora per a fer més clara la intuïció; 2) Perquè, pel fet de ser la realitat resultat d'una aplicació
de la voluntat humana a la societat de les coses (del maquinista a la màquina), si hom prescindeix de tot element voluntari o només calcula la intervenció de les altres voluntats com
a element objectiu del joc general, llavors mutila la realitat
mateixa.» [Machiavelli, 38.)
«Si la clau d'aquest procés és "la creació d'un nou aparell
hegemònic", o sigui d'un nou sistema de relacions de classe i
de poder, i si aquesta creació pressuposa l'existència d'un
partit revolucionari, fundar un partit d'aquesta mena, desenvolupar-lo, corregir-ne a poc a poc defectes i errors, significa, per
tant, treballar per una transformació radical de la realitat, no
sols econòmico-social sinó també intel·lectual i moral.» (// materialismo storico e la filosofia di B. Croce, 32-39.)
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«Una part important del Príncep modern haurà de centrar-se
en la qüestió d'una reforma intel·lectual i moral... El Príncep
modern ha de ser, i no pot deixar de ser-ho, l'organitzador
d'una reforma intel·lectual i moral, la qual cosa significa crear
el terreny per a un desenvolupament ulterior de la voluntat
col·lectiva nacional popular cap a la realització d'una forma
superior i total de civilització moderna... Però, pot dur-se a
terme una reforma cultural i, per tant, una elevació civil dels
estrats deprimits de la societat sense una reforma econòmica
prèvia i un canvi en la posició social i en l'economia? Per això
mateix, una reforma intel·lectual i moral ha d'estar lligada a un
programa de reforma econòmica; precisament el programa de
reforma econòmica és la manera concreta com es presenta
tota reforma intel·lectual i moral.» (// materialismo storico..., 8.)
«El fi últim de la revolució socialista és la transformació
de les consciències, l'enriquiment de la personalitat de cada
home... La transformació de les consciències passa per una
transformació de les relacions de producció... [Aquesta funció
correspon] al partit, amb el seu paper insubstituïble d'educador, de guia i d'organitzador de les avantguardes innovadores,
amb la seva capacitat de ser l'intel·lectual col·lectiu, el centre
organitzador de les exigències històricament plantejades pel
desenvolupament de les forces productives i concretament encarnades en la classe obrera i en el seu sistema d'aliancos.»
[Ouaderni, vol. II, 891-92.)
«Un tercer moment de les relacions de força és aquell en
què hom pren consciència que els propis interessos en el seu
desenrotllament actual i futur superen l'estretesa corporativa,
de grup merament econòmic, i poden arribar a esdevenir els
interessos d'altres grups subordinats, i ho han d'esdevenir.
Aquesta és la fase més estrictament política, que indica el pas
de l'estructura a l'esfera de les sobreestructures complexes;
la fase en la qual les ideologies generades anteriorment es
converteixen en "partit", topen entre elles i entren en lluita
fins que una d'elles, o una combinació d'algunes, tendeix a
prevaldré, a imposar-se, a difondre's en tota l'àrea social, tot
determinant, a més a més, la unicitat dels fins econòmics i
polítics, i fins i tot la unitat intel·lectual i moral, situant totes
les qüestions entorn de les quals es desenrotlla la lluita no en
el pla corporatiu, sinó en un pla "universal", i creant així l'hegemonia d'un grup social fonamental sobre un conjunt de grups
subordinats.» (Machiavelli, 46.)
«El Príncep modern, el mite-príncep, no pot ser una persona
real, un individu concret; només pot ser un organisme, un
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element de societat complex en el qual s'esbossi la materialització d'una voluntat col·lectiva reconeguda i afirmada parcialment en l'acció. Aquest organisme ha estat ja generat pel desenvolupament històric i és el partit polític: la primera cèl·lula
en què es constitueixen els gèrmens de voluntat col·lectiva que
tendeixen a convertirse en universals i totals.» [Machiavelli, 5.)
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Els vells:
uns marginats socials
Júlia Luzán
Un home, una dona, treballen llargs anys de la seva vida.
Quan arriba la senilitat i han rendit tot el que podien a la societat, aquesta els arracona, els tanca en «ghettos» i els enfonsa en una marginació social de la qual cap no podrà sortir.
I és que la societat de consum, com bé diu Marcuse, ha substituït la consciència dissortada per una consciència feliç que
exclou tot sentiment de culpa. A la societat «tranquil·la» no li
preocupa de veure part dels seus membres condemnats, en la
decadència de la seva vida, a la soledat, a la misèria, a la
desesperació. Ningú no es recorda dels vells, llevat de quan
se'ls vol utilitzar o se'ls vol explotar. En la família, en l'oci, en
el treball, en la vida quotidiana, són un destorb, però la seva
importància numèrica (són el 10 % de la població espanyola;
a Catalunya sobrepassa el mig milió) és un factor que s'ha de
tenir en compte a l'hora de la política. Els vells, considerats
ciutadans de segona classe, conserven els mateixos drets
que els adults quan voten. Els referèndums franquistes ens
han donat una prova claríssima de fins on pot arribar aquesta
utilització: centenàries parlant per RTVE a favor del «sí»; jaios
i nens entremesclats en onades de pau, en imatge subtilíssima
de fins on s'uneixen passat i futur, etc. Avui, davant de les
eleccions, no hi ha partit d'ultradreta, neofranquista o de centre, que no desitgi apuntar-se un punt amb el: «Comptem amb
vosaltres, vells... us construirem llars per a jubilats, augmentarem les vostres pensions».
Uns problemes ignorats
Però tot això no resol pas la situació dels vells, que és
escandalosa. La societat es commou davant notícies de nens
desemparats o maltractats'i no ho fa en llegir a la premsa
les desventures per les que passen les persones de la Tercera
Edat: «Vella trobada morta a casa seva»; «Vell que morí per
mossegades de rata»; «Una vella de seixanta-vuit anys estigué
dotze hores en el Clínic esperant d'ésser admesa; al final fou
rebutjada». Casos i més casos com aquests surten a diari en
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la premsa, normalment a la secció de successos, i el lector
els llegeix, però s'estremeix? No; pensa que són casos aïllats,
sensacionalisme d'estar per casa. La tònica general és la indiferència. Si un adult es pren un cert interès per un vell acostuma a ser amb ànim de beneficiar-se'n: clíniques, residències
per a vells, muntades amb afany de lucre i privatives per qui
les pot pagar.
Poc a poc, i donat que els vells han dit prou, l'opinió es
va sensibilitzant cap aquest sector. Els joves s'apropen als
vells perquè se senten solidaris en la discriminació que damunt
ambdues generacions exerceix la societat.
La ubicació dels vells a les grans ciutats i la no adequació
dels seus recursos: pensions, rendes, jubilacions, a la capacitat adquisitiva de la societat, els converteix automàticament
en uns marginats. Les concentracions urbanes, amb la seva
manca d'espais verds, vivendes en condicions d'habitabilitat,
llocs d'esplai, etc., no són pas el marc adequat perquè el vell
senti que la comunitat li agraeix els esforços que ha estat
donant durant anys de treball.

Degradació de l'«status» dels vells
La degradació social a què es veu sotmès el vell s'ha de
situar en la transformació del marc històric. En altres temps,
la funció del vell en el medi rural i en alguns països orientals
i del Tercer Món, era considerada de gran valor. El savi era el
vell; el jove aprenia dels seus coneixements, el respectava
i depenia econòmicament d'ell. L'era industrial ha acabat amb
aquest «status» i ha introduït canvis fonamentals. Avui dia
el vell ja no és el dipositari i marmessor d'una herència, ni el
súmmum de saviesa que li atorga l'experiència. La família patriarcal ha donat pas a la família nuclear. Els vells molesten
en la convivència amb la parella i són una càrrega en les societats capitalistes, perquè viuen i no produeixen. Els vells
són una part importantíssima del cens de la població. La natalitat augmenta a poc a poc i la mortalitat baixa gràcies als avenços de la medicina. Segons dades estadístiques, hi ha més
dones que arriben a la vellesa que no pas homes. A Catalunya,
de cada deu vells de seixanta-cinc anys, quatre són homes i sis
dones. A mesura que augmenta l'edat, les dones sobrepassen
aquest terme mig.
Als països capitalistes l'envelliment de la població representa un problema seriós. És llavors quan la vellesa esdevé objecte d'una política. Els governs estableixen pensions per als
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vells, pensions que en un principi foren establertes com a recompensa per anys de servei i pagades únicament per les empreses comercials i industrials. Posteriorment s'estengueren
a tot el conjunt de la població, sense que això pressuposés
que els vells podien considerar-se segurs en el seu retir senil.
Tan sols Suècia, Noruega i Dinamarca s'han preocupat per assegurar als vells una vellesa digna.
Suècia té l'esperança d'edat més elevada d'Europa —setansis anys— i qualssevulga que siguin els recursos del vell, tot
ciutadà cobra una pensió a partir dels seixanta-set anys d'edat.
El jubilat percep els dos terços del seu salari mig anual, calculat segons els quinze anys de treball en què hagi rebut el sou
més alt. A Noruega, l'edat de jubilació és fixada als setanta
anys, i a Dinamarca entre els seixanta-cinc i seixanta-set anys.
La pensió econòmica per als jubilats en aquests tres països
és elevada i no té punt de comparació amb la resta d'Estats
capitalistes, on priva l'interès econòmic per damunt de l'interès per les persones.
Pobresa, marginació, soledat, oci forçat
El altres països es jubila aviat als treballadors, però se'ls
condemna a la misèria, a la marginació o a un oci forçat que
de vegades resta sentit a l'existència. S'ha d'afegir a això que
hom valora legislativament que la pensió pressuposa que els
jubilats ja no poden treballar i molts vells, per poder sobreviure, han de trobar feina en treballs subsidiaris pels quals
se'ls paga el mínim en ésser al marge de la llei.
Al nostre país, la situació és encara pitjor. Als Estats membres de la Comunitat Econòmica Europea, regeix l'article 25
de la Declaració dels Drets Humans i la Carta Europea de la
Tercera Edat, per les quals és establert que la pensió mínima
ha d'ésser d'unes 28.000 pessetes. L'Estat espanyol és el que
menys diners aporta a la Seguretat Sociak un 3,29 %. La quota al Mercat Comú és fixada en el 22,5 %. Un pensionista jubilat rep, per terme mig, unes 5.000 pessetes al mes; d'altres,
no arriben a aquesta quantitat i s'han d'acontentar amb 500
o 1.000 pessetes mensuals. Al jubilat se'l condemna a la misèria. La vellesa li porta malalties i l'Estat no li proporciona una
assistència hospitalària i mèdica eficaç. Una de les reivindicacions que els vells del districte cinquè de Barcelona han donat
a conèixer és esfereïdora per tot el que revela de menyspreu
d'una sanitat i d'uns organismes: Consultori geriàtric amb
sala d'espera on els vells siguin rebuts com a persones.
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Quant a la soledat dels vells, un dels tres grans problemes,
al costat de la subsistència i la malaltia, es palesa dramàtica
perquè va aparellada a la manca de recursos materials. Quan el
vell no té diners per a viure, la seva única solució és l'asil.
Per tal de dissimular el nom de molts d'aquests centres, se'ls
anomena residències per a vells. Per molt que es disfressin
amb rètols, les condicions d'asil romanen. El vell no hi disposa
d'habitació pròpia; el seu espai és compartit per centenars de
persones. L'abandó mèdic és pràcticament total. I per si les
condicions higièniques, de convivència, no fossin suficientment dolentes, als asils es practica una política de caritat
cristiana que és per posar-se a tremolar. A les residències per
a vells el règim és casernari. Els vells són tractats com nens
indisciplináis, que poden quedarse sense postres o sense sopar a la més petita falta que, segons el parer de les «hermanitas» o seglars, cometen. Fins fa poc temps la segregació sexual d'aquests centres era total. Els vells s'estaven als seus
pavellons i les velles en l'oposat. L'índex ha variat ostensiblement, però malgrat això més del 20 % de les residències són
adequades únicament per a homes o dones per separat.
La ubicació dels vells a les grans ciutats
i la no adequació dels seus recursos
(pensions, rendes, jubilacions) a la capacitat adquisitiva
de la societat els converteix automàticament
en uns marginats
Les altres residències de vells, les que han estat construïdes com hotels de vells per aquells que les poden pagar, no
són cap meravella. El vell disposa de la seva pròpia habitació,
pot menjar en els serveis comunitaris o, si es troba malalt, ferho a la seva habitació. Els preus són cars i els vells tampoc no
es troben a gust en aquests centres, perquè s'estimen més de
viure dins d'una comunitat. Si la vida quotidiana fos organitzada comunitàriament, en comunitats no molt àmplies que organitzessin col·lectivament certs serveis domèstics, assistencials i educatius, els vells podrien probablement trobar formes
més satisfactòries de convivència, sense deslligar-se del seu
barri, els seus amics i els seus familiars, sense renunciar a
fer treballs útils i sense perdre oportunitats de relació social,
de distracció i d'enriquiment cultural.
El que avui dia els vells demanen a aquesta societat que
els ha marginat en lloc d'asils residències multitudinaris, on la
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personalitat és ofegada i no es respecta el seu dret a la vida
privada, són instal·lacions de centres de geriatria i residències
especials que no tinguessin cap de les característiques abans
esmentades. I el que volen per a distreure el seu oci, un oci
que normalment és tedi, perquè el vell de classe treballadora
no ha tingut cap més ocupació en la seva vida activa que treballar de sol a sol i no ha rebut una formació intel·lectual, no
ha participat d'una cultura que s'ha reservat a les classes acabalades, són locals on reunir-se, fer petar la xerrada i jugar
a les cartes. Els centres per a jubilats muntats pels Ajuntaments, Diputacions i Caixes d'Estalvis, han estat més un instrument de control que no pas un lloc de diàleg i reunió.
Si la vida quotidiana fos organtizada comunitàriament,
en comunitats no molt àmplies, que organitzessin
col·lectivament certs serveis domèstics,
assistencials, educatius i altres, els vells podrien
trobar formes més satisfactòries de convivència
sense deslligar-se del barri, amics, familiars
i sense renunciar a fer treballs útils
Però el principal problema que s'ha de resoldre per als vells
és l'econòmic: fixar en un mínim quealsevol pensió de la Seguretat Social i que aquesta no fos mai inferior al salari mínim
interprofessional; això podria suposar una vellesa digna per
als jubilats. Revisar les pensions anualment, d'acord amb el
cost de la vida, i que totes les persones qualsevulga que hagués estat la seva ocupació i el seu treball, rebessin per part
de l'Estat una quantitat, igual i justa per a tots, en concepte
de jubilació, seria un primer pas per aconseguir dels vells una
consideració de ciutadans de primera classe.

Als països socialistes
Als països socialistes, la política de la vellesa s'integra en
els plans d'economia planificada i no està mediatitzada per
interessos particulars. A l'URSS, hi ha vint milions de persones
de més de seixanta anys. Les pensions són calculades segons
els salaris rebuts abans de la jubilació. Com més baix és
el sou, més alt és el coeficient que s'aplica per calcular la
pensió. Fins un salari mensual de 35 rubíes, es percep el
100 %; per sobre d'aquesta quantitat, sols reben la meitat. Els
jubilats tenen dret a treballar fins a igualar una salari mensual de 100 rubíes. Aquest treball és controlat per Comissions
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de Seguretat. Prop del 2 % dels jubilats s'aculler» a aquest dret
a treballar.
Els pares vells viuen amb els seus füfs. A los dones treballadores hom les jubila abans que als homes, peirquè substitueixin la dona jove en la cura deis fiHs..
Els vells que no viuen amb la família solen habitar edificis
especialment habilitats per a ells. Existeixen rnoltes pensions
per a jubilats, situades generalment en zones suburbanes. Els
vells a l'URSS estan molt menys abandonats per la societat
i les famílies que en el nostre paí®- Els jubilats poden tenir accés a nombrosos actes culturals i recreatius. Com que l'individu, a Rússia, està integrat a la vida social i política, el vell
no se sent exclòs de la comunitat: conserva activitats dins
el Partit, el barri, etc.
A Hongria, els mitjans de subsistència de'is vells són assegurats per la llei de pensions i jubilacions. Aquesta llei s'anomena «homogènia» perquè garantitza els mateixos drets a tots
els jubilats. Abans de la llei, el règim per als jubilats feia diferències entre classes i sectors socials. La primera llei homogènia de pensions i jubilacions de l'Hongria socialista, data
de 1*1 de gener del 1952; la segona, del 1954 i la tercera del
1959. Els trets principals d'aquest sistema de pensions són
els següents: comprèn obrers i empleats, treballadors del
camp, artesans, intel·lectuals, etc.. i estén els seus beneficis
als membres de les famílies dels vells. En cas de mort del
jubilat, la seva vídua, o les persones que eren al seu càrrec,
tenen dret a continuar rebent la pensió. L'Estat augmenta les
jubilacions regularment.
La vellesa no és l'antesala de la mort.
És per a viure-la, com l'adolescència, la joventut
o la maduresa
Quant a la vivenda, tres quartes parts dels vells hongaresos
viuen amb llurs famílies. El mig milió de vells que es troben
sols viuen en establiments administrats per l'Estat, per Consells Locals, etc. Els pensionistes paguen solament un terç de
les despeses d'allotjament i menjar. En d'altres casos, els
vells que disposen de vivendes suficientment grans concerten
un «contracte vitalici» amb parelles joves que no disposen de
vivenda. En virtut d'aquests contractes, els joves tenen cura
de la casa i del vell; a canvi, quan mori, podran quedar-se definitivament amb la vivenda.
A Txecoslovàquia, a partir del gener del 1968, els vells han
58

assolit una situació millor, a partir, per cert, de campanyes
protagonitzades principalment per joves. Hi ha una preocupació més gran per la Tercera Edat; es crearen organitzacions
locals, es potenciaren activitats culturals, etc. Això no obstant,
els serveis d'atenció mèdica són deficients. El problema de
l'allotjament és gravíssim. La inactivitat els pesa i les pensions
que reben no són gaire altes. La situació en d'altres països
socialistes és semblant. La política per a la Tercera Edat la
van desenvolupant poc a poc i fent front a nombroses càrregues del passat. En alguns països que han fet la seva revolució, als vells se'ls té en compte, però se'ls considera irrecuperables per a la «nova via». En qualsevol cas, «la vellesa denuncia el fracàs de tota la nostra civilització». Un home, una
dona, si tinguessin accés a la cultura, a la participació col·lectiva, serien alguna cosa més que carn de canó d'un treball,
d'una màquina. La vellesa no significaria trobar-se amb les
mans, i la ment, buides després de tants anys d'esfondrament
fisiològic. La política de la vellesa, a més d'unes pensions dignes i justes, s'hauria de concretar en un canvi d'estructures
perquè la vellesa no és l'antesala de la mort. La vellesa és per
a viure-la com la joventut, l'adolescència o la maduresa.
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ler. Symposium
sobre imperialisme
Lluís Argemí
Organitzat pels estudiants
de la Facultat d'Econòmiques,
els dies 9, 10 i 11 de maig se
celebrà a Barcelona el I «Symposium» sobre imperialisme.
Hi participaren Paul Sweezy,
Hans Magdoff, André Gunder
Frank, Eduardo Galeano i Josep M. Vidal Villa; els dos primers directors de la revista
americana «Monthly Review»
i els altres col·laboradors d'aquesta revista en les diferents
edicions existents, i tots ells
des de l'òptica marxista.
A casa nostra Paul Sweezy
i Hans Magdoff són prou coneguts: el primer com a autor
d'una introducció a l'economia marxista, La teoria del
desarrollo capitalista, que va
servir perquè molts estudiants i militants s'introduïssin en aquest camp a causa
de les deficiències de les nostres Facultats i a les condicions polítiques
existents.
Hans Magdoff, com a autor
de La era del imperialismo,
homenatge a Lenin en el centenari de la seva obra L'imperialisme.
André
Gunder
Frank i Eduardo Galeano donaren la seva opinió des de
la perifèria com a coneixedors de la situació d'Amèrica Llatina, i finalment Vidal

Villa donà la visió des de casa
nostra.
El «Symposium» intentà cobrir tots els nous elements
que existeixen per a l'estudi
de l'imperialisme. Per això
Hans Magdoff passà revista
dels nous fets referents a la
tendència capitalista cap a
l'imperialisme, analitzant les
diferents causes que hi porten segons les teories marxistes (Hilferding, Lenin, Luxemburg): la tendència a la
baixa de la taxa de guany, la
tendència a la sobreproducció, etc., segons ell, malgrat
que l'imperialisme ha existit
des del naixement del capitalisme —el que revalidaria la
teoria de R. Luxemburg—, la
teoria més completa continua
essent la de Lenin.
Paul Sweezy analitzà una de
les noves formes d'imperial'sme, les empreses multinacionals i en especial els bancs
multinacionals. En comprovar
que en molts països les primeres tendeixen a concentrar-se en el sector terciari
o de serveis, en sectors capital-intensius, amb l'avantatge
de no estar controlades pels
governs dels països dependents, Sweezy arribà a la conclusió de la impossibilitat de
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reformes que retallin el seu
poder.
André Gunter Frank explicà la creació de cadenes de
dependència, amb les quals el
sistema imperialista anava imposant una divisió internacional del treball. Amb aquesta
divisió els països subimperialistes necessitaven una ideologia que legitimés la repressió sobre les classes treballadores, els interessos de les
quals, que són la producció
per exportar i competir amb
d'altres països a nivell de costos eren completament oposats a tota la burgesia, nacional i «compradora». Aquesta
nova ideologia, la de la seguretat nacional, pot veure's en
les declaracions recents dels
ministres de països com Xile,
Brasil, Filipines, etc. Amb això
Gunder féu una diferència notable de la crisi actual i la
dels anys 30: en aquells moments la dificultat era la manca de demanda i les burgesies
nacionals tenien els mateixos
interessos que les classes
treballadores amb les quals
l'aliança tàctica fou possible
—Xile, Argentina, etc.—; però
quan el problema és de cost,
l'aliança no és possible, perquè l'interès de la burgesia
estarà en la sobreexplotació.
Vidal Villa donà la visió que
des d'ací es pot tenir de l'imperialisme. Per a ell, la situació de l'Estat espanyol en la
cadena imperialista el posa
en una situació molt especial:
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sense veure el nostre sistema
industrial desarticulat, la dependència que tenim és causada per la manca de capacitat pròpia per aconseguir un
nivell adequat d'acumulació.
Això fa que siguin els monopolis internacionals els que
donin aquest nivell i la dependència imperialista, alhora
sense oblidar el paper primordial que té el comerç internacional (intercanvi desigual). Però per a Vidal també les petites empreses dels
sectors de transformació estan interessades en aquest
sistema, en el qual tota diferenciació entre burgesia nacional i burgesia compradora
monopolista és inútil.
Eduardo Galeano va descriure les formes d'imperialisme
cultural que no venien donades solament per la imposició de modes, etc., sinó per
la repressió directa —prohibicions, engarjolaments, etc.,
—o indirecta —analfabetisme, etc.— de tota forma cultural autòctona. Cal trobar en
els països dependents una
identitat nacional d'història,
però amb visió de futur.
De totes formes potser els
temes més importants foren
els tractats en els debats, seminaris i conferències de
premsa. Per la personalitat
dels autors i pels seus darrers articles, aquests debats
se centraren bàsicament en
dos temes: la naturalesa dels
països socialistes i la via an-
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timonopolista al socialisme.
En la primera qüestió hi havia diferències: mentre Sweezy, Magdoff i Vidal creuen
que els països socialistes tenen un nou modus de producció, que encara que no és socialista tampoc no és capitalista, Gunder creu que s'ha
restaurat el modus de producció capitalista, fins i tot amb
imperialisme. Vidal fou qui
anà més lluny, lligant els dos
problemes, en introduir el paper de la tecnoestructura i de
la burocràcia, la funció de les
quals en el capitalisme està
molt lligada a la direcció real
dels processos productius de
direcció de la societat, i que
sembla que pot estar destinada a ésser la classe dominant en el nou modus de producció. Els partits comunistes serien l'expressió política d'aquesta classe en formació.
En la segona qüestió existí
un acord expressat no tan
sols per la línia de la revista,
sinó per la que havien defensat en el «Symposium» tots
els ponents. En totes les ponències s'havia parlat de la
impossibilitat de defensar
dues burgesies: una monopolista i l'altra no, i s'havia posat l'èmfasi en la necessitat
d'una estratègia revolucionària que anés dirigida contra
les burgesies nacionals. El
que les tàctiques concretes
suposessin una aliança era
un problema diferent, i que

no es pot analitzar sense les
dades, però a nivell teòric,
l'estratègia d'aliança té, per
a Sweezy i Magdoff, greus incoherències. En efecte, i des
del punt de vista econòmic,
els monopolis no són excepcions a la regla, i per tant
no es pot parlar d'atacar-los
deixant que la resta del sistema funcioni normalment. Els
monopolis són el cor del sistema i atacar els monopolis
marginalment pot interessar a
vegades a la mateixa burgesia monopolista
dominant.
Amb la via antimonopolista
el que es fa es trair la classe
treballadora, en treure-li les
seves armes (mobilitzacions
de masses), en un moment en
què, en agreujar-se la crisi,
més les necessitaran i no tindran aliats. Aquest és el cas
de l'estratègia eurocomunista, segons ells.
Però, sense anar a l'anàlisi concreta de situacions concretes, cosa que Sweezy i
Magdoff no podien ni volien
fer, es poden veure diverses
deficiències que invaliden la
seva anàlisi. Al llarg de les
seves intervencions es va fer
palès un cert nivell de decepció, la sortida de la qual vindria donada per la necessitat
de reconstruir el marxisme
amb noves bases. I aquesta
decepció els feia oblidar alguns aspectes. En primer lloc,
malgrat el tipus de crisi que
el món capitalista està patint, el capital monopolista
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se'n ressent d'una forma que
ells desenvoluparen, i el capitalisme autòcton d'una forma diferent. El primer lligat
a un sistema internacional,
ha de competir a nivell de
costos, i augmenta l'explotació; però en el segon la situació és molt diferent: malgrat que s'aprofita la disminució de costos, el problema
en aquest cas és la manca
de mercats i la impossibilitat d'aconseguir fonts de finançament per a fer front a
la situació de crisi. Les petites i mitjanes empreses de
sectors de transformació depenen així crucialment del capitat monopolista no sols a
nivell tecnològic, sinó també
a nivell financer: la seva forma de competència enfront
d'una manca de mercats, no
és la d'abaratir el cost —com
moltes vegades no ho és la
del capital monopolista—, sinó de trobar formes de finançament per assolir nous mercats, tant interns com externs.
En el nostre cas, la integració
al Mercat Comú seria la conseqüència d'aquest element.
Amb això les diferències entre els dos sectors queden
palesats.
Per un altre cantó els monopolis són la solució normal
del procés de concentració
capitalista, i, en la seva etapa
actual, en són el seu cor. És
per això que la lluita per la
transformació del capitalisme
passa per la lluita contra
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aquest cor, per tal de controlar-lo i aconseguir la transformació del sistema, ja que
la posició de dependència que
tenen els altres sectors respecte als monopolis fa que
amb el control d'aquests es
pugui controlar i transformar
tota la base econòmica. D'aquesta manera una estratègia
antimonopolista es dirigeix a
la base mateixa del capitalisme per assolir un nou tipus
de societat. Aquesta estratègia, a més, té diferents aspectes, no tan sols econòmics, sinó també polítics i
culturals, que permeten aconseguir per a la classe treballadora un nou poder i una hegemonia social amb noves armes, les quals han d'impedir
el retrocés. Aquesta nova posició no permetrà que les conseqüències de l'agreujament
de la crisi mundial caiguin
altre cop sobre les classes
treballadores, sinó que permetrà d'establir unes formes de
lluita contra ella que facin
avançar en el camí de transformació cap a una societat
socialista. En definitiva, les
reformes que permeten una
lluita eficaç contra l'atur i la
inflació són avenços necessaris que permeten d'establir unes noves coordenades
de lluita política més favorable per a la classe treballadora i alhora una mobilització
de masses imprescindible en
l'estratègia cap a una societat socialista.

LLIBRES
POESIA CATALANA
TRADUÏDA AL TXEC
Verse lásky a louceni
a cura de Jan Schejbal
Odeon, Praga, 1976, 136 pàgs,
13 Kcs
Txecoslovàquia ha tornat a posar-se d'actualitat. De trista actualitat, diguem-ho clar. La situació
política que ha donat lloc a la «Carta 77» —reproduïda al número 33
de Nous Horitzons— i la injustificada persecució dels seus promotors són fets lamentables que mouen
a una dolorosa reflexió. Els mètodes utilitzats pel partit i per les
autoritats d'aquell país no són, en
qualsevol cas, la millor via per consolidar una democràcia socialista.
No és casual que, als països d'Europa occidental, la «Carta 77» hagi
trobat els seus primers paladins
entre els propulsors del que es
denomina« eurocomunisme»: a l'Estat espanyol, fou precisament el
PCE el primer a posar en circulació
la versió completa del document.
Però no totes les notícies que
ens vénen de Txecoslovàquia són
penoses. També n'arriben algunes
de bones, com la que vull comentar ara, amb una especial significació per a Catalunya. La casa Odeon
de Praga —una de les principals
editorials del país— acaba de publicar una esplèndida antologia de
poesia catalana: el títol en català
seria Versos d'amor i de comiat.
És un recull de poesia medieval preparat acuradament per Jan Schejbal, que inclou poemes de Ramon
Llull a Rois de Corella, passant per
Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March
i altres autors clàssics catalans. Jan
Schejbal —que es consagra amb
aquest llibre com un dels catalanòfils txecs més remarcables— ja havia traduït a la seva llengua la gran
novel·la de Mercè Rodoreda La plaça del Diamant.
No estic, certament, en condicions de fer una mera ressenya lite-

rària de l'antologia de Schejbal: els
meus coneixements del txec són
limitadíssims, i només em podria
quedar al llindar del meu propòsit.
Per la cura amb què el traductor ha
tractat les rimes i la mètrica originals, la meva impressió és que
Schejbal ha treballat a consciència.
Però si això és important, voldria
destacar aquí un fet sociocultural
que segurament sorprendrà agradablement els nostres lectors: d'aquest llibre se n'ha fet un tiratge
de sis mil exemplars. Ho he escrit
bé: 6.000 exemplars! Quan al nostre país, fins i tot en castellà, és
rar de superar els tres milers d'exemplars (i en poesia el miler), ens
ve d'un país socialista ia bona nova
que, malgrat tantes dificultats polítiques, allà és possible d'editar
un llibre de poesia —de poetes
medievals, desconeguts fins I tot
per la major part del públic del
seu país d'origen— amb un tiratge que en català només coneixen
els best-sellers.
Aquestes dades ens inviten a la
reflexió. En primer lloc, unes consideracions pro domo: un fet com
aquest ens fa veure el llarg camí
que encara ens falta recórrer per
a la normalització. Pensem que el
txec no és pas una llengua de gran
circulació (com ho són l'anglès o
el rus, on els grans tiratges són
corrents). Els qui parlen txec no
són gaire més nombrosos que els
catalanoparlants: el nostre subdesenvolupament cultural en aquest ordre és, doncs, palpable.
En segon lloc, una consideració
política: un país que compti amb
tants lectors per poder llegir llibres com aquest inspira, després
de tot, un marge de confiança. Malgrat les dificultats actuals, malgrat
els errors de política cultural, malgrat els crims comesos en nom
del socialisme, fets com els que
comentem suggereixen que s'està
forjant un nou ciutadà, un home
que té necessitat de l'art i de la
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literatura amb més intensitat que
en altres indrets. No tot és desil·lusió. El futur del socialisme també es construeix a Txecoslovàquia.
Francesc VALLVERDÚ
C Ó M O FUNCIONA
UN SINDICATO OBRERO
DEMOCRÁTICO,
per Manuel Ludevid
Barcelona, Editorial Avance, 1977
Col·lecció «Escuela Sindical»,
núm. 1
72 pàgs., 100 ptes
C Ó M O SE NEGOCIA
UN CONVENIO
(MANUAL
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA)
Equipo de Análisis Laborales
Barcelona, Editorial Avance, 1977
Col·lecció «Escuela Sindical»,
núm. 2
80 pàgs., 100 ptes.
Editorial Avance ha iniciat amb
aquests dos volums una col·lecció
de valor inestimable per a la formació sindical dels treballadors,
particularment oportuna al moment
actual de conquesta de les llibertats i d'expansió impressionant dels
efectius sindicals.
El primer dels dos llibres explica
allò que el seu títol indica: com
funciona un sindicat democràtic.
Després d'unes brevíssimes nocions
teòriques bàsiques sobre sindicalisme de classe, descriu l'articulació del sindicat a l'empresa, el ram
i el territori. És particularment interessant la definició de la proposta
d'organismes de representació, negociació i control a l'empresa emanats de les assemblees de tots els
treballadors, proposta que recull les
experiències de lluita de Comissions Obreres i del sindicalisme
europeu en general (comitès d'empresa, seccions sindicals d'empresa
i, com a via de superació, la que
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marquen els consells de fàbrica italians). El llibret explica —sempre
des de l'òptica de CC.OO.— el funcionament democràtic intern i altres aspectes de l'activitat sindical:
serveis sindicals
(assessorament
jurídic, tècnic, etc.), solidaritat internacional, etc.
El segon explica també exactament allò que indica el títol: com
és negociat un conveni. Després
d'examinar l'avenç que per a la
classe obrera significa passar de la
contractació individual —basada en
la desproporció de la força respectiva d'obrer individual i capitalista,
i en la competició entre els obrers
per aconseguir un lloc de treball i
bones condicions— a la contractació
col·lectiva que permet elevar la unitat, la força, l'organització i la consciència de classe dels treballadors,
el llibre examina, pas a pas, tot el
procés del conveni: 1. La preparació; elaboració de la plataforma
reivindicativa, assessoraments tècnics, contactes amb el conjunt del
ram o zona. 2. Formació, composició i funcionament de la comissió
negociadora, lligada al col·lectiu de
treballadors. 3. Combinació de mobilització i diàleg amb l'empresa,
tot mantenint informats els treballadors, assegurant la capacitat negociadora de la comissió, la unitat
dels treballadors i la solidaritat fora
de l'empresa. 4. Àmbit i duració
del conveni. 5. Contingut del conveni: salaris, temps. Aquí es troben qüestions tan importants com:
salari fix i primes de productivitat,
augments lineals i proporcionals,
torns de treball, horari «flexible»,
hores extraordinàries, i altres.
El llibre conté, finalment, un resum dels principals articles de les
lleis de convenis de 1958, 1973 i
1977, i una entrevista amb Agustí
Prats.
En suma: dos bons llibrets d'iniciació sindical a l'abast de tothom.
J. S.

LLIBRES
SINDICALISMO
EN CATALUÑA,
per Cipriano García,
J. L. López Bulla,
J. M. Rodríguez Rovira, F. Frutos
i A. Lucchetti
Barcelona, Editorial Mayoría,
1977
109 pàgs., 90 ptes.
Aportació modesta al necessari
esforç de formació accelerada de
militants i quadres sindicals en l'actual conjuntura.
Es tracta d'un conjunt d'articles
dels dirigents més destacats de les
Comissions Obreres de Catalunya
sobre temes centrals de política
sindical.
Cipriano García exposa una breu
història de deu anys de Comissions
Obreres, passant revista de les grans
fites del moviment, de les polèmiques principals, de les repercussions polítiques en la lluita antifranquista i nacional catalana.
López Bulla parla de la unitat sindical i apunta al Congrés Sindical
Constituent i als «consells d'empresa», tot subratllant l'ímperatiu
d'autonomia dels sindicats respecte

als partits com a premissa de la
unitat.
Rodríguez Rovira, després de polemitzar amb avantguardisme i espontaneïsme, examina el paper insubstituïble de CC. 0 0 . com a òrgans de direcció sindical sota el
franquisme, les circumstàncies de
la seva conversió en confederació
sindical i alguns dels seus trets
essencials.
Frutos explica la política d'aliances de classe de CC.OO. en la seva
lluita per les llibertats polítiques i
sindicals.
Lucchetti, finalment, examina el
paper de tècnics, professionals i
treballadors de «coll blanc» en l'activitat sindical dels darrrers anys,
i assenyala la importància que les
centrals sindicals obreres, en particular la de CC.OO., afavoreixi la
sindicació d'aquestes capes junt
amb els obrers manuals, en el respecte de la seva pròpia especificitat.
El llibre no dóna receptes per al
nou sindicalisme. Però a través de
l'examen de les experiències recents obre una porta al debat, com
indica Justiniano Martínez al pròleg.
J. S.
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