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1. INTRODUCCIÓ

El Partit Socialista Unificat de Catalunya va néixer el juliol del 1936, pocs dies després
de la insurrecció militar i feixista, com a resultat de la fusió de quatre organitzacions
marxistes: la Unió Socialista de Catalunya, la Federació Catalana del PSOE, el Partit
Comunista de Catalunya – de fet l’organització catalana del Partit Comunista
d’Espanya i el Partit Català Proletari – sorgit d’una dissidència obrerista d’Estat Català
en els primers anys de la república. Aquest fet insòlit respongué a les dinàmiques
unitàries generades per la lluita contra el feixisme així com a la proposta genèrica de la
Internacional Comunista de superar la divisió de socialistes i comunistes per la
constitució d’un sol “partit únic del proletariat”. Per aquesta raó el nou partit, sorgit de
la unificació dels socialistes i comunistes catalans, s’adherí a dita Internacional. La
nova formació es definí “nacional i de classe”, circumscrita a Catalunya i disposada a
dirigir al proletariat català en la lluita contra el feixisme i el camí cap a la revolució
socialista.
Malgrat que la seva creació es produís en circumstàncies excepcionals – l’esclat de la
guerra civil – i restés com un fet aïllat dins el panorama polític i el moviment obrer, en
no prosperar ni a Espanya ni a Europa la proposta de “partit únic del proletariat”, el
PSUC es consolidà durant la guerra civil, sobrevisqué a la derrota i a les dures
condicions de la repressió franquista i de l’exili i fou un dels protagonistes destacats de
la lluita contra la dictadura franquista i el retorn de la democràcia al nostre país.
Durant la guerra civil aplicà amb fermesa la línia frontpopulista per tal de respondre
amb el màxim suport social a la insurrecció feixista i situar al proletariat com a classe
central en el procés d’emancipació nacional i social de Catalunya. Liderat pel que fou
el seu primer secretari general Joan Comorera, procedent de la Unió Socialista de
Catalunya, formà part dels governs d’unitat presidits per Lluís Companys entre el 1936
i el 1939 i destacà en tot moment pel seu compromís per defensar les institucions
republicanes i portar a terme una política de guerra eficaç. Al mateix temps anà
identificant-se plenament amb la Internacional Comunista de la que fou reconeguda
finalment com a secció nacional el juny de 1939.
Acabada la guerra d’Espanya el PSUC des de l’exili i la clandestinitat a Catalunya,
proposà una resistència activa contra la dictadura franquista; al mateix temps que, en
els anys de la segona guerra mundial, participà a la resistència a França. Els costos
humans foren notables, entre d’altres Josep i Conrad Miret, Alejandro Martos, Otilio
Alba i Tomás Pons, i Joaquim Puig Pidemunt, Angel Carrero, Numen Mestre i Pere
Valverde caigueren assassinats pel feixisme. El PSUC a l’interior de Catalunya anà
fent-se i desfent-se pels cops de la repressió mantenint, però, una existència
continuada, per mínima que fos, que el permeté superar a la llarga la persecució de la
dictadura. Tanmateix, la derrota a la guerra civil, l’exili, la repressió franquista i en
darrera instància el desencís per la supervivència del règim de Franco després de la
caiguda del feixisme a Europa, produïren discrepàncies internes, fins i tot sobre la
identitat i la supervivència del partit, que els mètodes de l’estalinisme portaven a
resoldre amb l’anul·lació de l’adversari, el que culminà amb l’expulsió de Joan
Comorera, el 1949.
Als anys cinquanta es consolidà una nova generació de quadres, sorgits de les
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i de la lluita a l’interior del país que
impulsà una nova etapa de la lluita contra el franquisme. Entre ells destacà Gregori
López Raimundo, que hauria de ser el ser secretari general emblemàtic d’aquesta
segona etapa de la lluita antifranquista; una etapa en la que el partit dels comunistes
catalans procurà desenvolupar la política de reconciliació nacional e impulsar, ja als
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anys seixanta, la lluita de masses, en particular pel que feu al moviment universitari,
amb la fita històrica de “La Caputxinada” el març de 1966 i el moviment obrer, amb la
creació de Comissions Obreres, el novembre de 1964. La línia de relacions polítiques
unitàries culminà amb la constitució de l’Assemblea de Catalunya, el novembre de
1971, en la gestió i direcció de la qual destacà Antoni Gutiérrez Díaz.
El PSUC visqué als anys setanta la seva etapa de més gran incidència a la política i la
societat catalana, el que es traduí en un important creixement de la seva militància i de
les seves expectatives de futur. D’altra banda després de condemnar, conjuntament
amb el Partit Comunista d’Espanya, la invasió soviètica de Txecoslovàquia, a l’estiu de
1968, s’orientà cap al procés de renovació del comunisme europeu encapçalat pel
Partit Comunista Italià, amb que establí importants lligams. Tanmateix aquelles
expectatives de futur no es compliren. Defensà un model propi de transició, la
“ruptura”, centrada en la mobilització de masses sota la direcció de l’Assemblea de
Catalunya i participà activament en l’el·laboració de l’estatut d’autonomia, la
constitució dels nous ajuntaments democràtics i el govern d’unitat de la Generalitat
provisional. Malgrat això l’acompliment només parcials de les expectatives electorals i
l’esclat d’un debat intern generalitzat sobre la proposta de renovació eurocomunista
encetà una llarga crisi que produí successivament l’escissió del grup que constituí el
Partit Comunista de Catalunya, la hibernació del funcionament del PSUC dins la
formació Iniciativa per Catalunya i la constitució pels dissidents d’aquesta hibernació
de l’anomenat PSUC-viu.

Comitè Científic del Congrés
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2. PROGRAMA

DIJOUS 5 D’OCTUBRE

11,00

Recollida de documentació i acreditacions

12,00

Acte inaugural del Congrés
Sr. Jaume Sobrequés (director del Museu d’Història de Catalunya)
Sra. Maria Jesús Bono (Responsable del Programa per el Memorial
Democràtic. Generalitat de Catalunya. Departament de Relacions
Institucionals i Participació)
Sr. Mariano Aragón (Responsable de l’Associació Catalana
d’Investigacions Marxistes)
Representant de la UAB
Sr. Gregorio López Raimundo

12,30

Conferència d’obertura
Presentació: Dr. Josep Ferrer i Llop (ex-Rector UPC)
Conferència inaugural: Dr. Josep Fontana (UPF)

Dinar
Primera sessió
Moderador: Dr. Miquel Caminal (UB)
16,00

El partit del front popular. Guerra i Resistència.
Ponent: Dr. José Luis Martin Ramos (UAB)

17,00

La internacional Comunista i el PSUC
Ponent: Dr. Josep Puigserch (UAB)

18,00

El PSUC a França
Ponent: Dr. Phryné Pigenet (Centre d´Histoire de l´Europe du XXè,
Paris)

DIVENDRES 6 D’OCTUBRE

Segona sessió
Moderador: Dr. Joaquin Sempere i Carreres (UB)
9,00

Comunicacions al Congrés
Relator: Dr. Jordi Pomés Vives (UAB)

10,30

Aportacions i debat entre els comunicants

12,30

Conferència: El segle dels comunistes
Ponent: Dr. Serge Wolikow (President del GIS “Réseau National des
Maisons de Sciences de l´Home »)

5

Dinar

Tercera sessió
Moderador: Dr. Jaume Botey i Vallés (UAB)
16,00

Després de la resistència: El PSUC i l’antifranquisme cultural i
polític. Del 1er Congrés a l´Assamblea de Catalunya (1956-1971)
Ponent: Dr. Pere Gabriel (UAB)

17,00

El PSUC món laboral i moviment obrer
Ponent: Dr. Antoni Lardin i Olive (UAB)

18,00

El PSUC Cultura i Política
Ponent: Dra. Carme Cebrián

DISSABTE 7 D’OCTUBRE

Quarta sessió
Modera: Dra. M. Dolors Calvet (UPC)
10,00

El PSUC durant el Franquisme tardà i la transició: de l’hegemonia a
la crisi (1970-1982)
Ponent: Dr. Pere Ysas (UAB)

11,00

El PSUC cap endins. L’estructura del partit, els militants i el
significat de la política (1970-1981)
Ponent: Sr. Giaime Pala (UPF)

12,00

El PSUC i els moviments socials: teixint la llibertat.
Ponent: Sr. Xavier Doménech (UAB)

Dinar
Cinquena sessió
16,00

Resum general
Modera: Sr. Mariano Aragón (ACIM)
Ponent: Dr. José Luís Martín Ramos (UAB)

17,00

Cloenda
Modera: Sr. Antoni Lucchetti i Farre
Ponents: Sr. Gregorio López Raimundo
Sr. Albert Escofet (Secretari General del PSUCvíu)
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3. RESUMS DE PONÈNCIES Y SUBPONÈNCIES

EL PARTIT DEL FRONT POPULAR. GUERRA I RESISTÈNCIA
Dr. José Luis Martín Ramos (UAB)
1.
-

Fundación de un partido nuevo
no una, sino diversas, razones de su fundación
dinámica unitaria
la propuesta del VIIº congreso de la IC: la ilusión por el partido único del
proletariado; el frentepopulismo
- lucha por la hegemonía política
- lucha por el liderazgo en el movimiento obrero
- la situación extrema de julio de 1936
2. Política de guerra, 1936-1939.
- ganar la guerra desde el frentepopulismo
- el primer revés: la frustración del primer gobierno Casanovas
- la política del PSUC en los gobiernos de unidad
- la crisis de mayo
- la cuestión del “trotskismo”, un chivo expiatorio para la crisis de la política de
unidad; proscripción del POUM
- entre dos fuegos: el gobierno Negrín y la Generalitat
- aislamiento progresivo, la confrontación con ERC
- expansión y militancia del PSUC durante la guerra
- construir un partido en guerra
3. Sobrevivir a la derrota, 1939-1944.
- interrogantes sobre la identidad y la supervivencia del partido
- de la “línea nacional” a la plena integración en la IC, paradojas de la nueva
situación
- control de la organización del exilio
- la reconstitución del interior; autoorganización y ayuda exterior
- bajo la dirección de Monzón; el proyecto insurreccional y la Alianza Nacional
Catalana
4. Resistencia y crisis, 1944-195…
- convertir la derrota del fascismo en la caída de Franco
- fracaso del proyecto insurreccional; el caso Pere Canals
- la segunda opción: combinar la unidad nacional en torno al gobierno en el exilio
con la máxima presión en el interior, la lucha armada como propaganda
armada
- el diktat de las potencias y la crisis de la política de resistencia
- la división interna; de nuevo las dudas sobre la identidad y la supervivencia del
PSUC; expulsión de Comorera y fin de etapa
- desvanecimiento del exilio, toda la atención para el interior; el inicio del túnel
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¿EL PSUC EN FRANCIA: UN PARTIDO EN EL EXILIO O UN PARTIDO DE
EXILIADOS?
Dr. Phryné Pigenet
Según Comorera el PSUC no debería haberse convertido nunca en un partido del
exilio.
¿Qué fue realmente?; ¿Cómo un partido, débil numéricamente, podía continuar a
pesar de la situación política de su país de origen?; ¿Qué actividad podía desarrollar
en Francia dónde a partir de 1950 estaba prohibido y entonces sus militantes tendían a
integrarse en la sociedad de acogida?; ¿Cómo podía él renovarse y adaptar a las
prácticas frente al exilio, el más largo de la historia contemporánea española?
El PSUC ofrece similitudes con el PCE o con otras organizaciones exiliadas, pero
también tiene sus especificidades que nos permiten entender mejor las fases y
modalidades de acción adoptadas por los militantes en el periodo que se inicia en
1945 y termina con la muerte de Franco.

DESPRÉS DE LA RESISTÈNCIA: EL PSUC I L’ANTIFRANQUISME CULTURAL I
POLÍTIC. DEL 1ER CONGRÉS A L’ASSEMBLEA DE CATALUNYA (1956-1971).
Dr. Pere Gabriel (UAB)
Tenint en compte que, en la mateixa sessió, hi haurà dues intervencions específiques
sobre la incidència del PSUC en el món laboral i el moviment obrer i sobre el món de
la cultura, la ponència posarà l’accent en algunes consideracions generals i intentarà
de fixar algunes idees-força interpretatives. En el ben entès que hom pretendrà obrir
camins i espais d’anàlisi i estudi, més que no donar unes explicacions detallades i
acabades. Un resum del guió a desenvolupar és:
1956-1971: un període de la historia del partit i un període de la història de Catalunya i
Espanya.
L’obligat recordatori de la principal cronologia política del PSUC i l’evolució del
règim de Franco, a Catalunya i Espanya, no ha d’enfosquir la importància d’uns
canvis econòmics i socials de fons. En especial, m’interessarà un doble
aspecte. Per una banda, la configuració i expansió d’un renovat sector
professional i tècnic, que tendeix a acceptar i entrar en la discussió de la
reflexió intel·lectual sobre la direcció a emprendre per la economia i la societat
catalana i espanyola. És important en aquest punt, adonar-se’n de la
importància, almenys de tres factors: la cesura oberta pel franquisme respecte
de la generació republicana; l’esgotament dels mecanismes d’inserció oferts als
tècnics i professionals pel règim i la seva política econòmica i social; i, en fi, del
debat obert arreu d’Europa sobre el nou paper a desenvolupar pels ‘quadres’,
tant en relació a situacions de rectificació del capitalisme, com en el context de
les economies socialistes. Lògicament, un altre gran aspecte a emfatitzar és el
dels acusats moviments migratoris i canvis en la geografia de la població. Es
pot, certament, acceptar el que algun jove historiador està últimament posant
de relleu: que hi hagué també una alta mobilitat migratòria dels treballadors
envers les ciutats, i molt notablement els nuclis i comarques industrials
catalanes, ja durant les dècades dels quaranta i cinquanta. En tot cas, és clara
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la importància i expansió decisiva d’aquest moviment immigrant en l’època aquí
considerada.
El PSUC : definició d’una política democràtica i un proselitisme antifranquista obert.
Amb el Primer Congrés –i els canvis d’estratègia política dictats també pel
PCE- d’alguna manera quedà enrera el PSUC de la postguerra –de fet, caldria
dir de ‘les’ postguerres. La nova direcció i els nous quadres del partit hagueren
d’assumir, més enllà de la superació de la crisi comorerista, el repte d’anar a la
definició i pràctica d’una estratègia política amb objectius democràtics i un
proselitisme obert de signe més antifranquista que no comunista. Juntament
amb el repàs dels principals textos programàtics i manifestos, i els seus canvis i
matisos (especialment notables a l’entorn dels debats sobre la crisis del 1964 i,
després, sobre la ‘democràcia política i social’ i sobre la ‘Aliança de les forces
del treball i la cultura’), cal entrar en l’anàlisi de tres formulacions del dia a dia a
l’interior molt bàsiques: 1) l’afirmació i centralitat d’un discurs polític democràtic,
a vegades tenyit de ‘democratisme popular’, en el que la perspectiva d’anar a
una societat socialista –que sens dubte es mantenia en teoria- apareixia com a
llunyana i, en tot cas, hom trencava força clarament amb qualsevol suggeriment
d’una via armada o de cop de ma revolucionari; 2) obsessió de la direcció per
entrar en el joc d’aliances i enteses de l’alta política de l’oposició; 3) obsessió
alhora per crear organització pròpia i assegurar-ne un funcionament, malgrat la
clandestinitat, regular. El nou però serà ara que aquesta organització tindrà una
feina clara i reiterada, no ja d’autodefensa i petita discussió interna, sinó
abocada a impulsar, incidir i dirigir moviments amplis. Aquesta tasca dibuixava
sens dubte un proselitisme ‘obert’, que anava més enllà del reclutament molt
restringit i segur.
Partit real i partit virtual. Organització, militància i imatge. El PSUC i els ‘moviments de
massa’.
Fou sobretot els anys seixanta quan s’anà afirmant la figura del PSUC com a
principal referent de l’oposició militant al franquisme. Ara bé, és important entrar
en el detall de la seva militància i força numèrica precisa. També, en el
funcionament i les crisis internes que foren –algunes- importants. En tot cas,
l’única forma d’acarar la historia del PSUC com a partit és tenir també molt
present que el PSUC, a través de la seva presència en diversos escenaris
socials i espais culturals i a través de la seva implicació en alguns moviments
oberts –notablement CCOO i el moviment universitari –AUE, Inter, SDEUB-,
però també ja en alguns moviments veïnals, aconseguí de generar una imatge
molt influent, no per virtual menys real i efectiva. Fins i tot la renovació literària,
artística i iconogràfica de l’imaginari a l’entorn del PSUC i la seva història fou
considerable. En aquesta direcció sens dubte, l’esforç de les publicacions –
pròpies i clandestines, però també mitjans més oberts i legals- fou decisiu. La
seva anàlisi i el seu estudi, en aquesta direcció, també ho hauria de ser. És en
aquest context que caldria situar un aspecte particular intern tanmateix prou
rellevant: el de les pors de la direcció, que duien una experiència de cultura de
clandestinitat acumulada real i molt difícil de trencar, si és que no era una
irresponsabilitat el fer-ho. Pors a les caigudes i pors a perdre el control sobre
les estratègies i polítiques dels seus comitès i militants, cada cop més abocats
als denominats ‘moviments de massa’. En qualsevol cas, pors a acceptar les
relacions horitzontals entre els diversos sectors de les organitzacions internes.
Qui era crític amb la URSS i el PCUS? Leninismes i maoismes dels seixanta.
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Els seixanta foren també els anys de la internacionalització cultural i política
del PSUC com a partit comunista Per un costat, el PSUC hagué d’assumir no
ja la problemàtica per l’esquerra derivada de la guerra freda, sinó, cap el final,
l’impacte del maig del 1968 francès. Però no sols això: la invasió de
Txecoslovàquia i la guerra del Vietnam foren fets del dia a dia que marcaren i
molt la militància jove del partit. Com és sabut, els referents culturals
comunistes del PSUC tendiren en aquell temps a moure’s entre el comunisme
francès i l’italià, el marxisme i el comunisme anglosaxò . Ara bé, la confusió i el
revolucionarisme (si és vol, l’esquerranisme jove) incidí i no fou un simple cos
estrany del món del PSUC. Les lectures revolucionaries del leninisme i del
maoisme, en temps de revolució cultural, afectaren i condicionaren en part
almenys les discussions i debats del PSUC.

EL PSUC I EL MÓN LABORAL SOTA EL FRANQUISME
Dr. Antoni Lardin (UAB)
Aquesta intervenció està orientada a parlar de les actituds de les bases obreres del
PSUC i de les relacions que la direcció política clandestina a l’interior va establir amb
el món laboral, inclosos els seus militants i activistes a les empreses.
Des de la seva sortida a l’exili el 1939, l’objectiu únic PSUC va ser acabar amb la
dictadura franquista, cosa que s’aconseguiria amb una la vaga general obrera –primer
insurreccional, després revolucionària i finalment pacífica-, de caire polític. Els obrers
havien d’iniciar l’acció contra el règim a la qual s’afegirien d’altres forces i classes
socials i finalment, els líders del partit que l’orientarien en sentit polític.

Depèn de l’enfocament que se li doni a la lluita obrera i el món del treball durant el
franquisme, podem fer diverses classificacions i marcar el 1956 com a punt d’inflexió o
el 1958 o fins i tot el 1963. Crec que des de l’òptica de la història social i del món
laboral, hi ha clarament un abans i un després de l’abril del 1958 en què es van
instaurar els convenis col.lectius de treball que marquen el desenvolupament d’una
nova forma de lluita obrera.

EL PSUC DURANT EL FRANQUISME TARDÀ I LA TRANSICIÓ: DE L’HEGEMONIA
A LA CRISI (1970-1981)
Dr. Pere Ysàs, UAB
La dècada de 1970 constitueix, juntament amb els anys de la guerra civil, el període de
major protagonisme del PSUC en la vida social i política catalana. En efecte, al llarg de
la primera meitat del decenni, es consolidà com la més important i dinàmica formació
política de l’antifranquisme, amb una sòlida presència en tots els moviments socials –
obrers, veïnals, estudiantils, cívico-culturals-, entre els sectors més predisposats a
l’acció contra el règim dictatorial, i en peça essencial de la gran plataforma unitària de
l’oposició catalana, l’Assemblea de Catalunya, constituïda l’any 1971.
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Les eleccions del 15 de juny de 1977, que van tancar la primera i decisiva etapa de la
transició de la dictadura a la democràcia, van convertir el PSUC en el primer partit de
Catalunya, amb el 18,2% dels vots i 8 diputats, i de nou, després de 38 anys, en partit
de govern, amb la seva participació en el Consell Executiu de la Generalitat
provisional presidit per Josep Tarradellas. Alhora, el PSUC va aportar el 40% del
membres del Grup Parlamentari Comunista al Congrés dels Diputats. Les eleccions
municipals d’abril de 1979 van portar al PSUC al govern de bona part de les més
importants ciutats de Catalunya, en particular a l’àrea metropolitana de Barcelona,
aconseguint 30 alcaldies, entre d’altres les de municipis com Sabadell, Badalona,
Cornellà de Llobregat, i Santa Coloma de Gramanet, i 547 regidors. A les eleccions al
Parlament de març de 1980 va mantenir, amb una tendència a l’alça, els seus bons
resultats de les eleccions legislatives de 1977 i 1979, amb el 18,7% dels sufragis i 25
diputats, insuficients però per compensar la davallada socialista i per evitar la formació
d’un govern nacionalista i conservador.
Tanmateix, les tensions internes, manifestades en particular des de 1978, van acabar
provocant una greu crisi, que va esclatar amb motiu del Vè. Congrés, de gener de
1981, i que va abocar finalment a la ruptura del partit i a l’esfondrament electoral,
manifestat en primer lloc a les eleccions legislatives d’octubre de 1982, quan les
candidatures del PSUC van obtenir només el 4,6% del vots i un únic diputat i les del
PCC no van assolir representació parlamentària.
Aquesta ponència s’ocupa d’analitzar la materialització exitosa durant la primera
meitat de la dècada dels anys 70 de la política del PSUC, ja definida en el anys
anteriors. En primer lloc, la formació d’una àmplia aliança de forces polítiques i socials
amb l’objectiu essencial d’acabar amb la dictadura i configurar un règim democràtic
que alhora restaurés l’autogovern de Catalunya. Pel PSUC, la consecució de la
democràcia exigia una continuada i creixent mobilització popular, responsable i
pacífica. Responsable, per no malmetre amb plantejaments i accions radicalitzades els
avanços graduals que s’anaven produïnt; pacífica perquè, des de l’abandonament de
la lluita armada i la formulació de la política de “reconciliació nacional”, s’havia
considerat que la pacífica era la única via que podia reeixir en les condicions sociopolítiques espanyoles. En conseqüència, el PSUC va concentrar el seus esforços en
l’extensió de les CC.OO i de tots els moviments que, amb demandes de caràcter
social, portaven inevitablement a la confrontació amb les institucions dictatorials.
Aquesta política va permetre, alhora, un continuat creixement de la militància i això,
naturalment, va incrementar la capacitat d’acció. A més a més, la incorporació de
militants de Bandera Roja va reforçar significativament el partit, tot i que també va
generar algunes tensions internes.
El continuisme franquista va resultar inviable, així com els primers projectes
reformistes dels governs de la monarquia. Tanmateix, l’escenari desitjat per
l’antifranquisme –govern provisional, obertura immediata d’un procés constituenttampoc va assolir-se. Això va condicionar un procés de canvi abocat inevitablement als
acords, en primer lloc sobre la convocatòria electoral que havia de permetre conèixer
la voluntat popular, i, després, en funció dels resultats electorals.
El PSUC va jugar un important paper en la configuració de la nova democràcia, en un
context molt condicionat per la crisi socio-econòmica, i va obtenir, fins el 1982, un
notable suport en totes les convocatòries electorals i una presència institucional molt
remarcable. Es va convertir també en un partit de masses, amb una nombrosa
afiliació. Tanmateix, l’èxit va córrer paral.lel a les tensions i a la crisi.
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La ponència, finalment, es planteja les arrels de les divergències internes i la
materialització d’una crisi que va tenir importants conseqüències en la vida política
catalana.

EL PSUC HACIA DENTRO: LA ESTRUCTURA DEL PARTIDO, LOS MILITANTES Y
EL SIGNIFICADO DE LA POLÍTICA (1971-1981)
Sr. Giaime Pala (UPF)
La subponencia que presentaré enlaza, de forma complementaria, con la “ponencia
marco” que ofrecerá el profesor Pere Ysàs sobre el PSUC en los años 1971-1981.
Complementaria, pues, en tanto en cuanto se ocupará de un aspecto concreto de la
historia del PSUC: la estructura del partido y la militancia comunista.
La primera parte de subponencia aportará una descripción general del partido y de la
fisonomía militante del comunista en los años del tardofranquismo pivotada alrededor
de dos temas, a saber:
1) La estructura del partido: de los “sectores” al proceso de “territorialización”.
2) Los militantes: su horizonte político y el significado de la política.
Conforme con el propósito de proporcionar algunas claves para entender la militancia
a lo largo de la década de los setenta, la segunda parte de la subponencia analizará
algunos cambios que afectarán, a partir de 1976-1977, la manera de militar de los
comunistas en los años de la Transición democrática y que contribuirán a conformar el
escenario del famoso V Congreso de 1980

EL PARTIT I ELS MOVIMENTS SOCIALES
Sr. Xavier Domench (UAB)
En aquesta subponència es pretén donar compte de la complexa relació que es donà
entre el Partits Socialista Unificat de Catalunya i els moviments socials escollint tres
escenaris concrets que permetin il·luminar diferents aspectes d’aquesta relació.
1er. La reformulació estratègica de la primera meitat de la dècada dels seixanta:
2n. L’estat d’excepció de 1969:
3er. La Vaga Nacional Política mai realitzada:
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4. COMUNICANTS

Cognoms
Borràs
Montserrat
Díaz

Nom
Maria Rosa
Antoni
Diego

López Arnal

Salvador

Hernández
Sánchez
Ramos Ruiz

Fernando

José del Barrio Navarro, activista y disidente

Jordi

Hernández
Holgado
Caparrós
Lera
Nieto

Fernando

El PSUC al Prat. De la il·lusió revolucionària del
socialisme comunista vers la desesperació incontrolada
del comunisme llibertari (1936-1950)
Albert Assa: El Turco en el PSUC

Delgado
Chamizo
Mir Garcia

Gregorio

Suárez Rubio
Pérez Villalta

Jonás
Mireia

Rua
Lo Cascio

José Manuel
Paola

Lopez i
Esteve
Rojo Ariza

Manel

Giralt
Quintana

Eugeni

Josep Maria
Felipe

Jordi

Mª Carmen

Títol comunicació
L’aportació de l’Agrupació Universitària d’Esquerres al
PSUC
Los límites del comunismo. Manuel Vázquez Montalbán
como pensador político
Sobre las contribuciones filosóficas de Manuel Sacristán
en Horitzons y Nous Horitzons

La secció de cinema del PSUC durant la guerra civil
espanyola (1937-1938)
Reaccions a la proposta d’apartament de Claudín i
Federico Sánchez
La influencia recíproca entre el PSUC y la inmigración
de los años sesenta
Tiempo de reafirmación e intervención (1956-1971):
Gentes del PSUC y publicaciones de crítica y política
cultural. Tres revistas y una editorial. (Nous Horitzons,
Nuestro Cine, CAU y Ariel)
La crisi del PSUC a Lleida
Cari compagni... el recolzament de la federació
piamontesa del Partito Comunista Italiano a l’estrena
democràtica del PSUC (1977)
Entre dos focs
El PSUC en la lluita antifranquista a Badalona (19731975)
Memoria de todos los ComitesCentrales del PSUC de
(1936-1981)
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6. RESUM D'UNA HISTÒRIA DES
DE 1936 A 1976
1936
- Juny: es funden les Joventuts Socialistes
Unificades de Catalunya.
- 23 de Juliol: Es funda el PSUC, per fusió
de la USC, la Federació Catalana del
PSOE, el PCC i el PCP. Joan Comorera és
elegit Secretari General.
-Setembre: el PSUC entra a formar part del
govern de la Generalitat presidit per Lluís
Companys.
1937
- Maig: enfrontament armat entre el Govern
de la Generalitat i POUM i grups
anarquistes. El PSUC resta fidel al govern
legítim de Catalunya.
- Juliol: Iª Conferència Nacional del PSUC a
Barcelona.
- Juliol: el PSUC passa de 6.000 militants
en el moment de la seva fundació a 60.000.
- Novembre: III Congrés de la UGT de
Catalunya (amb participació de socialistes i
comunistes)
1938
- Març: acord d'unitat d'acció entre UGT i
CNT contra el feixisme.
- Agost: Josep Moix, del PSUC, és
nomenat ministre del govern de la
república.
1939
- Febrer: les tropes franquistes ocupen
totalment Catalunya. Els militants del PSUC
que no han mort en combat, s'exilien o
resten clandestins.
- Març es reuneix el Comitè Central del
PSUC a Paris: es decideix continuar la
lluita antifeixista en la continuïtat del front
popular.
- Abril: fi de la guerra civil.
Juny: primer intent de reconstrucció
clandestina de les JSU a Catalunya.
- Juliol: el PSUC és reconegut com a secció
catalana de la Internacional, cas únic de
reconeixement d'un Partit d'una nació
sense estat.
1940
- Gener: detenció de la primera direcció del
PSUC a la clandestinitat. Alejandro Matos

és assassinat a comissaria. Otilio Alba i - - - Tomás Pons són afusellats.
Comença a emetre Radio Espanya
Independiente, "La Pirenaica" sota la
direcció de "Pasionaria". Emet des de la
Unió Soviètica, des de 1955 i fins a 1977
des de Bucarest.
A Mèxic, el PSUC publica "Catalunya", que
durarà fins als anys 70.
1942
- Son afusellats Jaume Girabau, Isidoro
Diéguez i Jesús Larrañaga, arribats
clandestins de Mèxic i detinguts a la
frontera de Portugal.
- Detenció de la direcció del PSUC
encapçalada per Antoni Pardinillas i Albert
Assa.
- Nou intent de reorganitzar el PSUC a
Barcelona dirigit per Vicenç Peñarroya i
Lluís Fernández "Roca", que morirà per no
delatar els seus companys.
- Apareixen els primers números de
"Treball", d'un full per les dues cares. Primera publicació en català durant la
dictadura franquista.
- Mor el secretari General del PCE, José
Díaz.
- EL PCE i el PSUC llencen la política de
"Unió Nacional", que pretén aplegar tots els
antifeixistes.
1943
- Nous intents de reorganitzar el PSUC a
Barcelona, dirigits per Andrés Paredes
"Gromán", Andrés Echauri "Luis" i
Piedrafita. Hi haurà més de 20 detinguts.
- Dolores Ibarurri, "Pasionaria", elegida
Secretaria General del PCE.
- Arriben a Catalunya, Josep Serradell
"Román" i Margarida Abril, que formen la
delegació del Comitè Central per
reorganitzar el PSUC.
- Es reprèn la publicació de Treball, dirigit
per Joaquim Puig Puidemunt, que apareix
quinzenalment.
- A la presó Model es publiquen uns
números doblement clandestins, de Treball.
1944
- Un grup d'uns 4.000 guerrillers,
majoritàriament comunistes, entren a
Catalunya des de França, per la Vall
d'Aran, per instaurar un govern provisional
que pretén ser reconegut pels aliats. Es
retiren davant la mobilització de l' exercit de
Franco.
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- Es constitueix la Agrupació Guerrillera de
Catalunya, impulsada pel PSUC. Miguel
Núñez és un dels seus dirigents.
- Joan Comorera publica "La Nació en la
nova etapa històrica".
1945
- "Resolució de març", primera elaboració
política del PSUC realitzada a l'interior on
es proposa: impuls de la lluita guerrillera,
unitat antifeixista, confiança en la victòria
dels aliats.
- A França, el PSUC comença a editar
"Lluita", que serà prohibida al 1950.
- EL PSUC forma part del Govern de la
Generalitat a l'exili.
1946
- Son afusellats Francesc Serrat i Joan
Arévalo.
- Vagues a Manresa, amb repercussions al
Vallés, Maresme i Barcelonès. Activitat
guerrillera.
- A França el PSUC publica "Quaderns de
Comunisme", revista mensual d'orientació
teòrica.
- EL PCE mitjançant Santiago Carrillo
forma part del govern espanyol a l'exili,
presidit per Giral.
1947
- Són detinguts més de cent militants del
PSUC. Aquesta caiguda és coneguda com
la "dels vuitanta".
- Es dissol el govern de la República a
l'exili.
- Es reprèn la publicació de "Treball", dirigit
per Hidalgo.
- Arriba a Barcelona, Gregori López
Raimundo, responsable de la delegació del
Comitè Central del PSUC a l'interior.
1948
- Es dissol el govern de la Generalitat a
l'exili.
- Stalin propasa als comunistas espanyols
dissoldre la guerrilla
- Josep Raventós, director de "Treball".

- Joan Comorera, en desacord amb el canvi
de línia del PSUC i PCE, és expulsat del
PSUC.
- Joan Comorera torna clandestinament a
Catalunya a primers de 1951 per connectar
a les organitzacions del Partit.
- La direcció del PSUC a l'exili queda
formada per: Josep Moix, Rafael Vidiella,
Wenceslao Colomer, Josep Romeu,
Margarida Abril i Pere Ardiaca. La direcció
a l'interior pren força.
1950
- Eduard Segrià es comdemnat a mort i
executat.
- Són detinguts a França 150 membres del
PSUC I del PCE.
Radio Belgrad, Radio Praga i Radio
Moscou emeten en català.
Antoni Tàpies i Joan Brossa fan el llibre "U
no es ningú", que serà editat l'any 1979,
dedicat "als lluitadors del PSUC, amb l'
horitzó dels quals hem identificat sempre
les nostres aspiracions de guerrillers
culturals".
1951
- 12 de març: vaga dels tramvies a
Barcelona.
- Juny: Gregori López Raimundo encapçala
la llista de trenta-tres detinguts, acusats
d'afavorir el moviment dels vaguistes. - Després d'una campanya internacional i de
recollida de signatures, seran comdemnats
només a quatre anys de presó com a pena
màxima.
1952
- "Treball" és coordinat per Pere Ardiaca.
1953
- En un enfrontament armat a Besalú amb
la guàrdia civil moren els enllaços del
PSUC: Panyella, Solsona i Moreno.
- Acords del govern de Franco amb el
Vaticà.
- Mort de Stalin.
1954

1949
- Puig Puidemunt, Numén Mestre, Angel
Carrero i Pere Valverde són afusellats a
Barcelona.

- És detingut a Barcelona Joan Comorera.
Serà comdemnat a 30 anys de presó.
- A França el PSUC publica "Cultura
Nacional" (precedent de Nous Horitzons).
- V Congrés del PCE a Txecoslovàquia.
- S'instal·la la fàbrica de SEAT a Barcelona.
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- Josep Tarradellas és elegit President de
la Generalitat a l'exili amb els vots de
republicans i del PSUC.
1955
- Ingrés d' Espanya a l'ONU.
1956
- Primeres vagues obreres al metall i tèxtil
d'ençà del 1951.
- I Congrés del PSUC a França. Nou punt
de partida polític i organitzatiu. Hi participen
50 delegats de l'exili i de l'interior
(universitaris i obrers). S'aprova la política
de "reconciliació nacional". El Comitè
executiu queda format per: Josep Moix
(Secretari general), Margarida Abril, Pere
Ardiaca, Josep Bonifaci, Emili Fàbregas,
Gregori López Raimundo, Miquel Núñez,
Carles Rebellón, Josep Serradell "Román",
Antoni Senserrich i Rafael Vidiella.
- Víctor Mora, militant del PSUC comença
la seva carrera plena d'èxits com a
escriptor i guionista del "Capitán Trueno".

L' Estat espanyol forma part del F.M.I. i del
Banc Mundial.
- Pla d' Estabilització.
- Migracions de treballadors cap a Europa i
cap a Catalunya.
- Francesc Vicens coordina "Treball" des de
França.
- 18 de Juny: el PSUC, el MSC i el FLP,
convoquen una Vaga Nacional Pacífica de
24 hores. Fracàs relatiu, malgrat que serà
un antecedent de la política unitària que
reeixirà el 1966.
- VI Congrés del PCE, que aprova la via de
la Vaga Nacional pacífica per enderrocar el
franquisme. Santiago Carrillo és elegit
Secretari General. Dolores Ibarruri,
Presidenta.
1960
- Són detinguts i empresonats els
responsables del PSUC a Barcelona,
Carles Rebellón i d'altres militants.
- El PSUC publica la revista Horitzons, la
qual prendrà aviat el nom de "Nous
Horitzons".

1957

1961

- Emili Fàbregas és detingut a Barcelona i
comdemnat a presó.
- Iª Assemblea lliure d'estudiants al
paranimf de la Universitat de Barcelona.
- El PSUC publica "Universitat", que
apareix fins a 1977.
- A Brussel·les apareix "Nuestras Ideas",
amb nombroses col·laboracions de militants
del PSUC.

- És detingut i empresonat el responsable
del PSUC a Barcelona, Vicente Cazcarra.
- El PSUC publica "El problema Nacional
Català", on s'analitza el fet nacional des
d'una aproximació marxista.

1958
- És detingut a Barcelona es responsable
del PSUC, Miquel Núñez, que serà
comdemnat a 25 anys de presó per un
consell de guerra.
- El PSUC fa seva la iniciativa de convocar
una Jornada de Reconciliació Nacional,
que tindrà escassa repercussió a
Catalunya.
- Es crea a la Universitat de Barcelona el
Comitè de Coordinació Universitària (CCU)
que agrupa als estudiants del PSUC, del
MSC, la NEU (del F.L.P.) i més tard del
FNC.
- Comença a publicar-se "Serra D'Or", on
escriuen militants comunistes des del
principi.
- Mor Joan Comorera a la presó de Burgos,
amb el reconeixement i solidaritat dels
companys comunistes que complien pena.

1962
- Josep Sendrós i Leonor Bornau,
s'encarreguen de la coordinació de
"Treball".
- Esclat vaguista a Astúries: neixen les
Comissions Obreres.
- Detinguts i empresonats a Barcelona:
Antoni Gutiérrez Díaz, Pere Ardiaca i altres
militants.
- Carta de cent trenta intel·lectuals
demanant la fi de la repressió i les llibertats
democràtiques.
- Fundació del Front Obrer de Catalunya
(vinculat al F.L.P.). Alguns militants del
FOC, s'incorporaran en diferents moments
al PSUC, com Xavier Folch, Manuel
Vazquez Montalbán, Angel Abad, Alfons
Carles Comín, etc.
1963
- A Barcelona apareix "Unitat".
- Es comdemnat a mort i afusellat a Madrid,
Julián Grimau. A Barcelona es realitzen
manifestacions de protesta.
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- El moviment de la "nova cançó" apareix a
la televisió.
- Aprovació del I Pla de Desenvolupament.
1964
- Es funda la Comissió Obrera Central de
Barcelona, a la església de Sant Medir a
Sants, amb participació d'obrers
comunistes, socialistes i catòlics.
I Setmana de Renovació Universitària.
- Debat intern al PCE sobre el significat i la
transcendència dels canvis econòmics a
Espanya. Són expulsats del PCE Fernando
Claudín i Jorge Semprún. Igualment
Francesc Vicens del C.E: del PSUC.
Paco Candel publica "Els altres catalans".
1965
- 23 de febrer: primera manifestació
important de CC.OO. a la Via Laietana.
- VII Congrés del PCE a França.
II Congrés del PSUC a França. Participen
90 delegats i delegades. S'aprova una línia
d'impuls al moviment estudiantil i obrer.
Gregori López Raimundo és elegit Secretari
General i Josep Moix President del Partit.
Victòria de les candidatures democràtiques
als col·legis d'arquitectes i d'advocats.
- Apareix "Crítica", revista teòrica i política
del sector universitari del PSUC.
1966
- Es funda el SDEUB en una assemblea
d’estudiants, professors i intel·lectuals.
- Nova etapa de política unitària. Es funda
la Taula Rodona, organisme de coordinació
dels Partits antifranquistes. El PSUC es
representat per Josep Solé Barberá.
- Es funda la CONC
- Llei de premsa: comença l'aventura del
periodisme democràtic.
- El PSUC, conjuntament amb altres grups
d'oposició, fa una crida al boicot al
Referèndum de la Llei Orgànica de l'Estat.
1967
- El SDEUB organitza un acte d' homenatge
a Pablo Picasso.
- Comissions Obreres participa en la
manifestació de l'Onze de setembre.
- Nous Hortizons coordinada per Francesc
Vallverdú i dirigit fins al 1971 per Manuel
Sacristán, dedica un número especial a
Gramsci.

- La Primavera de Praga i el Maig francès
són motiu de reflexió i presa de posició per
part del PSUC. La Condemna a la invasió
soviètica és el seu resultat.
- Joan Miró fa el cartell del Primer de Maig.
1969
- Estat d'excepció promulgat per la
dictadura.
- Inici de la lluita urbana las barris de les
grans ciutat industrials de Catalunya. Es
creen les primeres Associacions de Veïns.
Escàndol Matesa.
- Joan Carles de Borbó es nomenat
successor a títol de rei.
- Es funda la Coordinadora de Forces
polítiques de Catalunya.
1970
- Procés de Burgos. Solé Barberá, entre els
advocats defensors. Manifestacions i
assemblees en solidaritat amb el poble
basc.
- Tancada a Monserrat
- Es constitueix el Comitè Nacional de la
Joventut Comunista de Catalunya.
1971
- Vaga a la Seat. La policia mata a l'obrer
de CC.OO i del PSUC Antoni Ruiz Villalba.
- 7 de novembre: es funda l' Assemblea de
Catalunya a l'església de St. Agustí de
Barcelona. El PSUC hi és representat per
Antoni Gutierrez Díaz.
- Mitin comunista al parc de Montreau a
París amb la assistència de 50.000
persones i en el que intervé S. Carrillo i
"Pasionaria".
- "Testament a Praga" de Teresa Pàmies
guanya el premi Josep Pla de novel·la.
1972
- 14 de febrer. Jornada contra la Llei
General d'Educació.
- Intensa campanya de solidaritat amb
Vietnam
- Primera convocatòria important de
l'Assemblea de Catalunya: el 12 de
novembre a Ripoll.
- "Treball" torna a ser editat totalment a
Catalunya. Es dirigit per Joaquim Sampere,
que és també secretari de redacció de
Nous Horitzons.
- VIII Congrés de PCE a Praga.

1968
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1973
- Gener: III Congrés del PSUC. Hi
participen 200 delegats i delegades. Josep
Moix i Gregori López Raimundo tornen a
ser escollits President i S. Gral
respectivament.
- Vaga a la central tèrmica del Besòs. Mort
per la policia el militant del PSUC Manuel
Fernández Márquez.
- 1er de Maig a S. Cugat del Vallés.
Convoca la Assemblea de Catalunya.
- Agost: Mor a Praga el President del PSUC
Josep Moix.
- Son detinguts els 113 membres de la
Comissió permanent de la Assemblea de
Catalunya. Ampli moviment de solidaritat.
- Es funda a Calafell "Cristians pel
socialisme".
1974
- Són detinguts seixanta membres de la
Comissió permanent de l'Assemblea de
Catalunya. Davant les protestes són
ràpidament alliberats.
- Es funda la Unió de Pagesos.
- Es presenta a París la Junta Democràtica.
- La majoria dels militants del grup
"Bandera Roja", encapçalats per Jordi Solé
Tura, Alfons Carles Comín, Jordi Borja, etc.
s' incorporen al PSUC.
- Vaga a la Seat
- Felipe González és escollit Secretari
General del PSOE en el XXIII Congrés.
1975
- Es celebra el cicle de conferencies
"Terceres vies a Europa", primera
presentació en un acte legal de les
propostes polítiques dels partits
antifranquistes. El PSUC hi és representat
per J. Solé Barberà., que parlà sobre el
"compromís històric".
- A les darreres eleccions del sindicat
vertical obtenen un gran triomf les
candidatures unitàries i democràtiques.
Promogudes per CC.OO: amb participació
d'USO i independents.
- II Conferència del PCE. S'hi aprova un
manifest-programa on es concreta
l'alternativa democràtica al franquisme.
Són executats dos militants d'ETA i tres del
FRAP, enmig de grans protestes
internacionals.
- 20 de novembre: mor el general Franco.
- 10 de desembre: Primer míting públic del
PSUC. Es realitza a la Universitat i hi parla
Isidor Boix.

- Constitució del Consell de Forces
Polítiques de Catalunya en substitució de la
Coordinadora. El PSUC hi és representat
per J. Solé Barberà i Gregori López
Raimundo.
1976
- 40 aniversari del PSUC. Antoni Tàpies
autor del cartell.
- Esclat vaguista sense precedents. L'1 i 8
de febrer, manifestacions a Barcelona,
convocades per l'Assemblea de Catalunya i
la FAVB, per la llibertat, l'amnistia i l'Estatut
de Autonomia. Seran un element decisiu
per evitar el continuisme.
- Març: es constitueix a Madrid Coordinació
Democràtica, plataforma unitària dels
partits antifranquistes de l'àrea central
d'Espanya, per fusió de la Junta i la
Plataforma.
- Míting comunista al Pavelló Esportiu de
Terrassa, sense permís per utilitzar la sigla
del PSUC. És el primer acte autoritzat del
Partit, el qual seguiran presentacions arreu
de Catalunya, sempre amb restriccions.
- Juny: míting socialista al Palau Blaugrana
(10.000 persones). Participació massiva de
la militància del PSUC.
- Reunió del Comitè Central del PCE a
Roma. Representa l'aparició pública dels
dirigents comunistes de tot l'Estat i inicia la
sortida a la superfície del PCE i el PSUC.
S'hi adopta l'organització per agrupacions i
s'obren diferents locals.
- 11 de setembre: primera celebració
autoritzada de la Diada Nacional de
Catalunya autoritzada des de 1938 a Sant
Boi de Llobregat.
- Octubre: Gregori López Raimundo es
detingut i alliberat al cap de poques hores.
Comencen a retornar els exiliats, entre ells
R. Vidiella.
- 15 de desembre: Referèndum per a la
Reforma Política. Socialistes i Comunistes
fan una crida a l'abstenció. L'aprovació de
la Llei representa la liquidació de la legalitat
franquista.
La Història del PSUC (1977-2006) continúa
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