LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA TRANSICIÓ
EN El PSUC
Doclor e11 Història, memore d'Espai Marx.

En el període de què tracto en aquest text jo era un militant de base.1
Essent un testimoni d'una de les parts, doncs, tant el lector historiador
com el no historiador hauran d'usar totes les armes de la crítica. Aquesta
intervenció es recolza en documents que pertanyen al meu arxiu personal
i al fons d'arxiu de Pere Ardiaca i de Josep Serradell que he pogut con
sultar gràcies a l'amabilitat de la Fundació Revolució Democràtica, a la
qual agraeixo la generositat mostrada.

1/ El meu «ascens» a una direcció. va ser posterior a la divisió formal del PSUC en dos partits (abril de
1982) i va durar escassament deu anys. Aquella ubicació em va permetre observar i participar en molts
esdeveniments d'aquella dècada des de la cuina. Des del 1992, vaig recuperar la meva condició anterior
i mai no he deixat de militar.
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LA TRANSICIÓ COM A REVOLUCIÓ PASSIVA
«Es pot aplicar al concepte de revolució passiva [ ... ]
el criteri interpretatiu de les modificacions moleculars que en realitat
modifiquen progressivament la composició precedent de les forces i, per
tant. es transformen en matrius de noves modificacions [. .. ]
aquest element és la fase originària d'aquell fenomen que s'anomenà més
endavant "transformisme" ... »
Antonio Gramsciz

En el Primer Congrés d'Història del Partit Socialista Unificat de Catalu
nya (PSUC), Xavier Domènech va proposar interpretar la Transició apli
cant la categoria gramsciana de «cesarisme». 3 Segons ell, la Transició
hauria estat un cas d'empat estratègic en la lluita de classes. Més enllà de
la voluntat del Domènech historiador, la presentació de la Transició com
un empat estratègic va ser un dels arguments emprats per determinades
elits polítiques i sindicals per justificar la seva adaptació molecular al
nou règim del 78. Altres, menys subtils i més agosarats, presentaven la
Transició com un gran avenç (elàstic sobre la rereguarda?).
Hi van haver altres interpretacions de la Transició. Alguns vam tractar de
donar, potser a destemps, un enèsim i darrer assalt al rocós bloc històric
espanyol. Ens vam rebel· lar contra al caràcter ineluctable de la resubal
temització de les masses i del transformisme molecular. Algú potser dirà
que veiem el camp de batalla amb els ulls de la tropa de la brigada lleu
gera abans de la darrera càrrega. Potser encertarà. Amb la distància que
dona el temps i amb l'ajut de la síntesi de la historia del Risorgimento
italià que ens ofereix Antonio Gramsci, he assajat de pensar la Transi
ció com un cas gairebé clàssic de revolució passiva i de transformisme
molecular. Si es validés el model d'interpretació de la nostra història
contemporània com a producte de tres revolucions passives, amb un ge
nocidi intercalat, presentat per Joaquin Miras i un servidor l'any 2013 en

2/ GRAMSCI, Antonio. Ouademi de/ carcere (edició crítica de l'Institut Gramsci, curada per Valentina
Gerratana). Torí Einaudi, 1975, p 1767.
3/ DOMÈNECH, Xavier. «El partit dels moviments: tres moments en una relació». A: G. PALA (ed.). El
PSU de Catalunya, 70 anys de lluita pel socialisme. Materials per a la història Barcelona: ACIM. 2008, p
207-243.
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un petit pamflet, 4 la transició del 78 seria la tercera revolució passiva de
la nostra història contemporània.
El cicle de lluites obreres, populars i estudiantils desenvolupat entre el
1965 i el 1978, inextricable del cicle de creixement post-1959, va crear
unes condicions polítiques i uns subjectes socials contradictoris amb la
forma feixista de dominació. Alhora, la internacionalització creixent de
l'economia transformava en necessitat imperativa per al capitalisme es
panyol integrar-se a la Comunitat Econòmica Europea (CEE). El model
franquista de dominació havia deixat de ser funcional per a les classes
dominants. El règim entrava en una crisi orgànica que amenaçava de
derivar en ruptura democràtica en el cas que els poders reals no sabessin
governar bé la «nau de l'Estat». Ben a prop, tant en el temps com en
l'espai, l'exemple portuguès mostrava el perill manifest d'una ruptura
democràtica.
A més, hi havia interessos geopolítics en joc. La CEE no podia permetre
l'aparició al sud d'Europa d'un pol de països regits per règims sobirans
i democràtics populars. Recordem que Grècia i Portugal acabaven de
sortir del feixisme amb forces d'esquerres potents i mobilitzades o que a
Itàlia l'ascens de la lluita obrera i la força electoral del Partit Comunista
Italià (PCI) semblaven posar sobre la taula el famós «factor K». Tam
poc no ho podien permetre ni els Estats Units ni l'OTAN. Calia, doncs,
aconseguir un canvi de forma de dominació basat en la resubaltemització
d'una classe obrera i d'uns sectors populars que, durant el cicle de lluita
i de protesta, havien adquirit una creixent autonomia. 5 Calia reprimir,
marginar i, en el seu cas, integrar i cooptar les avantguardes sindicals i
del moviment popular sorgides del cicle de lluites iniciat el 1965, alhora
que es creava del gairebé no-res una esquerra socialdemòcrata mesella.
Calia canviar la superestructura estatal, la seva forma de dominació fei
xista per una que fos homologable a les vigents en els països del nord

Ml RAS, Joaquín; TAFALLA, Joan. La 1zqulerda como problema. Mataró El Viejo Topo, 2013, p 64-75.
Sobre el procés de constitució de les classes i el seu procés de conquesta de l'autonomia de proJecte.
em limito a seguir el model proposat per GRAMSCI, Antonio. Quadern, del carcere .. , op. ert., p. 2283-2284
i 2287-2289
4/

5/

fl11'R Generalitat
IWII de Catalunya

melorial

deM.ocràtic
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d'Europa on, com deia Espriu: «[ ... ] diuen que la gent és neta i noble'
culta, rica, lliure, desvetllada i feliç!». 6
La Transició va comportar, entre altres coses, la derrota de la política ofi
cial del PSUC. Va ser la derrota de l'aspiració moral i cultural del partit
dels comunistes. Un partit comwiista de combat no tenia gaire cabuda ni
acomodació en el nou règim.

ENTRE CAVOUR l MAZZINI
«[... ) mentre Cavour era conscient de la seva missió de la mateixa manera
que era conscient críticament de la missió de Mazzini. Mazzini, per la seva
escassa o nul·la consciencia de la missió de Cavour, en realitat era poc
conscient de la seva pròpia missió, per això les seves vacil·lacions [ ...] i les
seves iniciatives fora de temps que, per tant es convertien en elements
sols útils per a la política piemontesa».
Antonio Gramsci7

En el quadern 15, Gramsci ens mostra la relació dirigent-dirigit, una re
_
lació gens mecànica, del tot dialèctica, que va existir durant el Rism-gi
mento italià entre dues forces socials que exemplifica en les figures de
Cavour i Mazzini i de la distinta autoconsciència que tenen de la pròpia
missió històrica i de la de l'altre. Una relació dirigent-dirigit que em
sembla que es podria traslladar a la nostra Transició si transposéssim
els rols de Cavour a Adolfo Suarez i els de Mazzini a Santiago Carrillo.
Entenent Suarez i Carrillo no sols com a personalitats, sinó també com a
figures representatives de diversos sectors socials en presència.
La font que ens permet acostar-nos al veritable nivell d'autoconsciència
del respectiu rol històric que sostenien ambdues bandes durant la Transi
ció ens la proporcionen les conferències pronunciades a la VIII Setmana
Econòmica Internacional organitzada l'any 1978 pel diari Mundo i pel
seu director, Sebastian Auger, publicades en un recull sota el títol: Cri-

6/ ESPRIU, Salvador. Assaig de càntic en el temple, disponible en línia a <http://www.ccma.cat/lv3/ala
carta/programa/Espriu-llegeix·Assaig·de-cantic-al·lemple/video/4492832/>.
7/ GRAMSCI, Antonio. Quaderni del carcere.... op. cit., p. 1767.
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sis política, crisis económica y crisis empresarial.ª Com a exemple de
mazzinisme naïf, només cal repassar les intervencions -a cops fàtues,
a cops ingènues- de Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, José Luis
López Bulla, Eladio Garcia Castro o Manuel Zaguirre sobre els Pactes
de la Moncloa i sobre el conjunt de la Transició. Totes elles donen com
a victòria el que no era altra cosa que una derrota de caire estratègic.
Totes elles presenten com a avenç cap a la democràcia política i social
el que no va ser altra cosa que Wl sotmetiment a la revolució-restauració
en curs.
Fent un parèntesi, vull aportar aquí un element de memòria personal. Re
cordo una assemblea de dirigents obrers i sindicals comunistes del Vallès
Occidental celebrada a la parròquia de Sant Ramon de Cerdanyola, Wl
cop signats els Pactes de la Moncloa. El dirigent del PSUC9 que pretenia
vendre els grans avantatges i avenços del pacte afirmava, no sense una
dosi notable d'inconsciència històrica, que «el Pacte de la Moncloa, no
és la via sinó la autopista espanyola al socialisme». Això ho han escoltat
les meves orelles.
Produeix una certa malenconia contrastar el nostre escàs, per no dir
nul, nivell d'autoconsciència amb l'elevat nivell d'autoconsciència
dels propis interessos de classe i de domini del rumb i dels ritmes del
procés en curs que es poden llegir en les avisades intervencions d'An
tonio Garrigues Walker, Ramon Trias Fargas, Miguel Boyer, Gregorio
Peces Barba, Fabià Estapé, Luís Olarra, Agustín Rodríguez de Sahagún
o Sebastian Augé, pronunciades a l'esmentada VIII Setmana Econòmi
ca I nternacional.
L'espai de què disposo no em permet resumir els trets més destacables
de les diverses intervencions. Però cal remarcar, d'wia banda, l'intent de
Ramón Tamames de donar lliçons de liberalisme a la cúpula intel·lectual
8/ D A. Crisis politica, crisis económica y crisis empresariat, Vf/1 Semana [conómica internacional Bar
celona: DOPESA, 197B.
9/ Esmentar el seu nom només aportaria un element de distracció. ja que personalitzaria el que és un
procés social. No pretenc escarnir, amb els ulls d'avui, la frase en si ni la persona que la va pronunciar.
Allò que pretenc és destacar el tipus de discurs usat pel col·lectiu de dirigents sindicals eurocomunistes
de l'època i l'escàs nivell d'autoconsciència sobre el propi rol en el procés en curs. Naturalment hi havia
dirigents sindicals oposats a aquesta visió de les coses. Però la disciplina de partit i el centralisme «de·
moc ràtic» van esmoretir i retardar la seva reacció.
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del liberalisme hispànic d'aquell temps; o l'intent de Santiago Carrillo de
convèncer la cúpula patronal que el capitalisme no tenia res a perdre amb
l'eurocomunisme. D'altra banda, també val la pena destacar el to burleta
i condescendent de les intervencions de Garrigues Walker o de Ramon
Trias Fargas, reclamant irònicament-però en forma peremptòria- que
l'esquerra acomplís finalment el seu desarmament ideològic.
De la banda dels polítics burgesos, veiem operar Cavour, es a dir, cons
ciència i autoconsciència de la pròpia hegemonia i de la seva capacitat
per conduir el procés a bon port. De la banda dels aspirants a represen
tar la classe obrera, Mazzini; és a dir, les presses, les improvisacions,
els bons desitjos, la fatuïtat i els brindis al sol: «[ ... ] per això les seves
vacil·lacions [... ] i les seves iniciatives fora de temps, que [...] es con
vertien en elements sols útils per a la política piemontesa», que diria el
polític sard.
Amb la lectura d'aquests discursos ens trobem davant del contrast radi
cal entre l'hegemonia i la subaltemitat, entre el dirigent i el dirigit. Ens
trobem davant d'una relació social de caire dialèctic que no es resumeix
amb le� categories sumàries de la traïció amb què l'extrema esquerra del
moment criticava la política del PSUC i del Partit Comunista d'Espanya
(PCE). Es tracta de quelcom més complex: estem davant la dialèctica de
l'autonomia i de la no autonomia de l'autoconsciència.'º Una dialèctica
que colpia la consciència dels militants del PSUC i que va produir efec
tes deleteris a mitjà termini sobre el partit.
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EL TRENCAMENT DEL PSUC COM A EPIFENOMEN DE
LA DERROTA EN LA TRANSICIÓ
«Els partits neixen I es constitueixen en organització per dirigir la situació
en moments històricament vitals per a la seva classe: però no sempre
saben adaptar-se a les noves tasques i a les noves èpoques. no sempre
saben desenvolupar-se segons es van desenvolupant les relacions totals
de força (i per tant la posició relativa de les seves classes) en el país
determinat o en el camp internacional» 11

Parteixo, doncs, del fet que la crisi i el posterior trencament del PSUC
(i del PCE, amb la qual està manifestament relacionada) va ser l'epife
nomen del procés més general i determinant en els inicis de la tercera
revolució passiva en la història d'Espanya. Una altra cosa és que els pro
tagonistes de l'assumpte (fóssim les classes de tropa, fossin els quadres
intermedis, fos l'Estat major) percebéssim el conjunt del que estava en
joc o la direcció de marxa del procés.
Tampoc no hauria d'estranyar que alguns dels qui van protagonitzar
aquells esdeveniments des del llocs de direcció encara no hagin percebut
el caràcter essencial de la Transició, ni hagin realitzat la més mínima
revisió del seu rol en ella. Marx ja ens va advertir que no podem jutjar
cap individu pel que ell pensa de si mateix. 12 Afortunadament, les noves
generacions ho jutgen tot plegat amb molta més desimboltura.
Crec que no soc l'únic que sosté que la crisi del PSUC va ser més llar
ga del que se sol pensar. Col·locar la crisi entre el quart, el cinquè o el
sisè dels congressos 13 significa no copsar la totalitat del procés. Significa
valorar prioritàriament els elements de caire interiorista, les dinàmiques
internes entre els diversos sectors del partit, les resolucions, les votacions
en els congressos i conferències. Sense treure cap importància a aquests
elements, crec que val la pena remarcar el perill que es corre de relliscar
involuntàriament cap a les hipòtesis explicatives en clau conspiradora.
És a dir, trobar explicacions simplistes i convincents per als convençuts
11/ GRAMSCI. Antonio. Quaderni del carcere... , op. cit.. p. 1604.

10/ HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenamenología del espfritu. Madrid: Editorial Gredos. p. 128 i següents.

t2/ MARX, Karl. Próloga de la Contribución a la crítica de la ecanamía política (1859). A: MARX. Kark:
EN GELS, Friedrich. Obras esco91das en tres tomas. Moscou: Editorial Progreso, 1973. vol. l, p. 518.
13/ Encara que sigui obvi, s'ha de remarcar que l'any 7982 es van celebrar dos sisens conQressos.
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de cada costat, però clarament enganyoses; i el que és pitjor, autoenga
nyoses per als propis autors. 14
En la meva opinió, és necessari col·locar-se en un marc temporal més
ampli. La crisi ja s'insinuava en el debat entre Claudín i Carrillo que, en
síntesi, va ser el debat sobre les possibilitats que es donés o no un canvi
sense una ruptura democràtica en les formes de dominació del règim i
sobre els canvis que calia fer en la política del partit. 15 Avui, allò interes
sant d'aquell debat (o d'aquella absència de debat) seria calibrar la poca
capacitat que les direccions del PCE i del PSUC tenien per captar els
canvis reals en l'estructura econòmica i social del país. Uns canvis que
la militància de l'interior, ni que fos a cop de xocar amb la crua realitat,
captava molt millor. 16
Santiago Carrillo, un cop perduts bous i esquelles, es va esforçar a com
pondre la seva figura, tractant de demostrar que ell, en el fons, estava
d'acord amb Claudín. Cal dir que en el cas que hagués estat així, ho va
portar ben amagat fins que la vida el va posar abruptament davant la
realitat. Llavors van començar les presses, els pals de cec, les maniobres
«[ ... ] sols útils per a la política piemontesa». Pel que fa a la política inte
rior del PCE, Carrillo es va limitar a posar en pràctica un esport que des
de llavors ha estat tot un clàssic dins aquell partit: deixar passar la pilota,
però no deixar passar el jugador. 17 Com ha dit Sergio Galvez, Carrillo va
mostrar «una sorprenent capacitat per atribuir-se les idees dels adversaris
purgats». 18
Quan la llebre ja és fugida, pocs consells per al caçador. O sigui que no té
gaire mèrit que, quaranta i escaig anys després, jo afirmi que el subjecti
visme, la imprevisió, l'ocultació o l'autoocultació del moviment de fons
14/ Entre la bibliografia d'aquesta estirp cal mencionar la darrera de les produccions de BATISTA. Anto
ni. A la caça del PSUC. Barcelona: Pòrtic, 2016. Una obra que es mou entre el periodisme sensacionalista,

el desvetllament de conspiracions sense presentar proves i el cofoisme amb la pròpia actuació.
15/ CLAUDI N. Fernando. Documentos de una divergencia comunista, Los textos del debate que provocó

la exclusión de Claud(n v Jorc¡e Semprún del PCE. Barcelona: El Vieja Topo, 1978.
16/ Penso en del debat proposat per Pere Ardiaca i Miguel Nuñez des de la presó de Burgos el 1964.

17/ Crec que no es poden valorar d'altra manera les mencions que Santiago CARRILLO fa de Fernando
Claudín en el capítol cinquè titulat «Las crisis internas del PCE)) i en els annexos del seu llibre Memoria
de la transición. Barcelona-Buenos Aires-México: Ediciones Grijalbo, 1983, p. 83-95.
18/ GAL VEZ, Sergio. «"la construcción" de Santiago Carrillo (1983-2012)». A: Historia del presente, [Ma

drid).. núrn 24, (2014), p. 77-92.
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de la Transició va agreujar el desastre. Autocríticament, he de dir que
jo vaig trigar molts anys a intentar comprendre el moviment global, la
totalitat complexa de la Transició. Una totalitat de la qual el partit n'era
una simple part. Ni tant sols un partit plenament conscient de la totalitat
del procés n'hauria sortit indemne. Per tant, encara menys ho podia fer
un partit la direcció del qual es negava a prendre nota de La crua realitat.
Pel que fa a allò que s'anomena «gran política», el joc de despropòsits
iniciat abans, durant i després de la reunió secreta entre Santiago Car
rillo i Adolfo Suarez el dia 27 de febrer de 1977, pertany al capítol de
moviments només útils per a «la política piemontesa». Una reunió en la
qual es van resoldre dues qüestions estretament relacionades: el caràcter
de revolució passiva de la Transició i l'inici de la destrucció del PCE i
del PSUC.19 Les normes de funcionament del partit, l'anomenat «centra
lisme democràtic» ( que col·locava les decisions estratègiques en mans
d'una sola persona) van acabar de fer la resta. D'altra banda, el PSUC
que es va construir entre els anys 1965 i 1978 era un partit diferent del
PSUC d'etapes anteriors. Era un partit funcional o, millor dit, orgànic
de l'ascens de la lluita obrera i popular. Era més un partit front que un
partit estricte. Era un partit dels moviments. Era el partit de la ruptura
democràtica. 20
En el meu record dels anys del final del franquisme, veig el PSUC com
una espècie de partit/front en què, en amalgama amb el vell nucli comu
nista i amb la nova militància obrera procedent de l'emigració, es van
afegir nombrosos demòcrates no comunistes21 que, un cop feta la Tran
sició i derrotat el projecte del partit, es van trobar més còmodes a Con
vergència i Unió (n'hi ha casos a Ripollet, Amposta i Sabadell; i segur
19/ Es pot llegir una narració d'aquesta reunió a PIN ILLA. Alfonso. La /egalización del PCE, La historia no
contada 1975-1977. Madrid: Alianza. 2017. No soc prou competent per valorar la bondat historiogràfica
d'aquest obra. No en va, Armando López Salinas va valorar la figura de Carrillo de la següent manera:
«Creo que, como político, Santiago era mas pragmatico que doctrinari o; mas practico que teórico; mas
tàctica que estratega; era màs proclive al anàlisis corto que al largo plazo». Declaracions a El Pafs, 19 de
setembre de 2012. citades també per GALVEZ, Sergio. «"La construcción" de Santiago carrillo (19832012)», Op. cit.
20/ Al respecte, vegeu els estudis de Pere Ysàs, Giaime Pala i Xavier Domènech inclosos a PALA. Giaime
(ed.). El PSU de Catalunya.
21/ Antoni Batista ha creat recentment el neologisme «trans-comunisme», que em sembla una de les
poques creacions interessants del seu llibre. Vegeu, al respecte: A la caça del PSUC.... op. cit.. p. 169.
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que n'hi ha d'altres) o al PSC (en aquest cas, la nòmina és segurament
més àmplia; em venen al cap de nou Ripollet, Terrassa, Sabadell, Corne
llà, Mollet, Barcelona...). Uns demòcrates progressistes, antifranquistes
i avançats que, després de la derrota, ja no es podien trobar còmodes en
un partit els estatuts del qual el definien com «el partit dels comunistes
de Catalunya».
Aquest és un element cabdal que sovint no s'ha tingut en compte quan
s'ha intentat explicar l'ensulsiada del PSUC. Un examen prosopogrà
fic de les llistes de les direccions i de les llistes electorals, dels càrrecs
públics, dels alliberats en les organitzacions polítiques i sindicals i dels
càrrecs de confiança del PSUC, del Partit dels Comunistes de Catalunya
(PCC), del PSC i de CiU -i dels moviments entre elles- segurament
seria útil per analitzar, a nivell molecular, el fenomen del transformisme
en la tercera transició.22
Giaime Pala ha remarcat el canvi de cicle econòmic que, a partir del
1977, va col·locar el moviment obrer a la defensiva. La base objectiva
sobre la qual el moviment obrer i popular es movia havia canviat.23 El
creixement s'havia aturat. Les reestructuracions de les empreses, la polí
tica d'austeritat imposada en els Pactes de la Moncloa posaven el movi
ment obrer a la defensiva, ja no es negociaven les millores salarials i les
condicions de treball, sinó les retallades salarials i els tancaments de les
empreses. En aquell moment calia crear moviments d'aturats.24

22/ Ningú no podrà saber mai què haurien fet aquests demòcrates avançats de la lluita antifranquista si
hagués triomfat la ruptura democràtica i al pals s'hagués obert el camí d'una democràcia política social.
Quan penso en aquesta ucronia em ve al cap el cas d'Angola i de l'MPLA. Digueu-me rar. Però l'anàlisi crític
des del marxisme de les societats exsocialistes i dels seus mecanismes de creació d'el'lts burocràtiques amb
interessos propis i aliens als de les masses treballadores em porta aquí. No ho podrem saber mai. estem en
el terreny de la ucronia. Allò que sí podríem saber si es fes la recerca prosopogràfica que proposo, es allò
que van fer realment aquests membres del PSUC a mesura que el partit es descomposava.
23/ A partir d'aquí ja serà difícil trobar lluites a la ofensiva com les de Laforsa. És ben colpidora la
narració dels mecan·1smes de creació de consciència de classe feta pels propis protagonistes d'aquella
vaga: CER DA N. Esteban; GONZALEZ, Manuel; RÓDENAS, Simó n. Laforsa, una vaga que va fer h;stòria. O
tots o cap. Manresa: Tigre de Paper. 2015 (primera edició en castellà. Ajuntament de Cornellà, 2010). El
recentment desaparegut Esteban Cerdan explicava amb digna amargor les dificultats trobades perquè
la primera edició sortís a la llum. Aquestes lluites del període ofensiu com les de l'etapa de la resistència
a la crisi em semblen un altre dels buits que els joves historiadors haurien de cobrir.
24/ No disposem encara d'una síntesi històrica sobre els moviments d'aturats sorgits a partir de la crisi.
Informacions precioses ens les podrien donar gent com Francisca Liñan o Luis Romero i tants d'altres.
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La transformació del moviment sociopolític de les Comissiones Obreres
en sindicat clàssic i fordista i l'abandonament de l'intent de fer sindica
lisme al territori no donaven aixopluc a aquestes noves necessitats de la
lluita obrera. El sindicat començava a tancar-se, lentament però inexo
rablement, en el món de les grans empreses i del sector públic, es refor
çaven les federacions i s'abandonava el territori. No va ser un fenomen
ràpid. Però els primers indicis es van començar a notar entre el 1978 i
el 1982; i aquí rau un altre dels descontentaments dels militants que van
confluir en el sector oposat a l' eurocomunisme.25
Després de les derrotes polítiques, els partits (com els exèrcits després
de les derrotes militars) corren el risc de desbandar-se. Una part de la
militància pot refugiar-se en una identitat forta i segura. Una altra part
pot patir les transformacions moleculars i transitar per les senderes del
transformisme i de la cooptació. En suma, la derrota del projecte, la frag
mentació, la desbandada. I el que és pitjor: la manca de consciència cab
dal sobre l'abast del canvi d'època, sobre l'abast històric de la derrota. I
la manca de consciència sobre la totalitat del moment històric, és a dir,
de la totalitat que és allò únic concret i no abstracte.

SUPERAR ELS ESTIGMES PER COMPRENDRE LA MEN
TALITAT D'UNS MILITANTS IGNORATS
Durant l'edat d'or del PSUC havien convergit diverses cultures políti
ques en un partit que tractava d'actuar com a orgànic del poble treballa
dor. Fer una història de les cultures i mentalitats polítiques que es van
moure en aquesta època no és una tasca simple i, fins on la meva ignoràn
cia em permet de ser atrevit, em sembla que encara no disposem d'una
síntesi concloent, malgrat les boníssimes aportacions del Primer Congrés
d'Història del PSUC del 2006.
Trobem algunes indicacions sobre aquests moviments a: Uf;JAN. Francisca Silencio Roto. Barcelona: De
Barris, 2012; i també ROMERO, Luis. Textos biograficos. Barcelona: De Barris, 20\1.
25/ Una descripció crítica d'aquest procés duta a terme per aquest sector a: Arxiu Fundació l'Alterna
tiva, carpeta del Comitè de Barcelona del PCC amb documentació sobre la preparació del Ill Congrés de
la CONC. «Ill Congreso de la CONC. Tesis Alternativas. Un Congreso democràtico y participativa para una
política de resistencias a la crisis y de solidaridad de clase», fulletó de 61 pàgines.
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Una de les primeres precaucions analítiques que cal prendre és la supera
ció de l'estigma i de l'adjectivació simplista. Des de fa temps, i sense cap
èxit, predico a favor de superar l'estigma del «prosovietisme» per de
signar un determinat grup intern del PSUC que una classificació menys
interessada portaria a adjectivar com l'ala esquerrana del partit. Per què
no designem aquells que la premsa burgesa i una determinada historio
grafia acostumen a denominar «prosoviètics» tal com ells mateixen es
denominaven, es a dir, «comunistes»?
He triat dos testimonis rellevants, entre els molts possibles, per tal de
mostrar com s'autodesignava aquest sector. El primer és Luis Romero,
el dirigent del sector de la construcció i rostre del cartell emblemà
tic del PSUC de 1977 («Mis manos, mi capital, PSUC, mi partida»)
amb què el PSUC pretenia remarcar la seva organicitat amb la classe
obrera. Romero afirma en les seves memòries: «La situació econòmica
no millorava, la política social continuava bastant enrarida i en el V
Congrés se sentia la ruptura del PSUC. Més que ruptura caldria dir-ne
expulsió. Del 2 al 6 de gener de 1981 es va celebrar el V Congrés del
PSUC, en el qual es va obrir un debat sobre el tema ideològic, sobre el
marxisme-leninisme. En el debat hi van aparèixer tres sectors amb po
sicions polítiques diferents, encara que cada sector tenia matisos però
va quedar clar que el sector majoritari era el que s'autodenominava
simplement comunista». 26
El segon cas és Josep Serradell («Roman»), coordinador del Comitè
Central del PSUC entre el 1978 i el període del qual tractem. En una
entrevista periodística que li van fer en plena crisi, Serradell afirmava:
«Pregunta: S'ha dit que els prosoviètics rebeu subvencions de Moscou. Res
posta: Feia poques hores que s'havia acabat el V Congrés i ja Simón Sanchez
Montero deia que darrere nostre hi havia la mà de l'ambaixada soviètica. Que
els obrers del Baix Llobregat estan subvencionats per l'ambaixada soviètica?
Home! Això no té cap sentit No, darrere nostre no hi ha ningú Hi ha obrers
i treballadors crítics amb l'actual direcció del PSUC, que s'està comportant
d'una manera extraordinàriament injusta».
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I davant la insistència del periodista a parlar de «sector prosoviètic»,
responia:
«Nosaltres no ens hem denominat prosoviètics. Els mitjans de comunicació
han usat aquesta qualificació que ha sortit d'alguns membres de la direcció
eurocomunista del partit. Això ja va sortir setmanes abans del darrer con
grés, perquè Gutiérrez Díaz i López Raimundo ja van dir públicament que, si
en el Congrés guanyaven els prosoviètics, ells no serien ni secretari general
ni president del partit. Nosaltres no hem dit mai: som prosoviètics. Nosaltres
hem dit sempre que som comunistes; ara, també hem dit que antisoviètics no
ho serem. Però una cosa es el propòsit decidit de no ser antisoviètics i altra
cosa es que et col·loquin el cartell de prosoviètics sense haver-lo demanat».27

Es podrien multiplicar els exemples. Potser la representativitat d'aquests
dos membres del grup haurien de ser suficients per trencar l'estigma.
Però soc pessimista: quaranta anys després, l'estigma segueix fent la
vida més senzilla a alguns historiadors, periodistes i polítics. 28
Només voldria afegir que, en les rengleres d'aquells qui van defensar
les esmenes del Vallès Occidental en el V Congrés, s'hi trobaven mem
bres que de cap de les maneres caben sota aquell estigma: feministes;
gent procedent del moviment antinuclear de Catalunya o de sectors
propers al mestratge de Manuel Sacristan; 29 sectors comarcalistes del
Vallès Occidental crítics amb el model metropolità de creixement de
Barcelona en taca d'oli, propugnat o defensat pels embrions del que
després seria el maragallisme; també hi va haver sindicalistes refracta
ris a la nova política sindical; hi va haver regidors i alcaldes del Vallès
Occidental i nombrosos dirigents de comitès locals i comarcals; hi va
haver també treballadors en atur o d'empreses en perill de tancament;
en fi, hi havia militants crítics amb l'acceptació per part de l'eurocomu27/ SERRADELL, Josep. «No soc antisoviètic». entrevista de Joan Catà i publicada al setmanari El Ma
resme el desembre de 1981. Ara disponible a: SERRADELL, Josep. Salida a /a superfície: selecció d'articles
i entrevistes (1955-1997). Barcelona: Edicions Avant. s.d. [però 7998].
28/ Un exemple de la pervivència dels estigmes es pot llegir a SERRANO. Jordi. «Manel Pagès, anecdo
tari». Ara disponible a: <https://jordiserrano.wordpress.com/2O17/O1/25/manel-pages-anecdotari/>. Data
de publicació: 27 de gener de 2017. [Darrera consulta: 15 d'abril de 2017].
29/ Malgrat la crida de Sacristàn i d'altres a mantenir-se au-dessus de la mélée, hi va haver sacristanis

26/ ROMERO, Luis. Textos biograficos... , op. cit., p. 127.

tes entre els opositors a l'eurocomunisme. Sobre la postura del filòsof marxista i del seu grup respecte al
V congrés: SACRISTAN, Manuel. «A propósito del V congreso del PSUC». A: El Pafs. 22 de gener de 1981.
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nisme de l'entrada d'Espanya al Mercat Comú i d'allò que considera
ven com a passivitat davant el perill d'ingrés a l'OTAN. Una amalgama
de sectors i descontentaments que no cabia ni sota l'etiqueta del «pro
sovietisme». Una amalgama de sectors i sensibilitats que convergien en
la seva crítica de l'eurocomunisme i que coincidien a autoanomenar-se
comunistes, i punt.
No vull aturar-me a la rècula d'altres denominacions que va usar part de
la premsa burgesa i dels oponents al sector esquerrà del PSUC: «afgans»,
«afros», «paleocomunistes», «zorrocotrocos», «dogmàtics», «sectaris»...
e via dicendo. Denominacions que formen part de la peccata minuta del
sectarisme propi de les situacions d'escissió i que, malgrat la seva manca
de rigor o precisament per ella, tenen efectes performatius: neguen a l'al
tre la condició de ciutadà en aquella república comú que hauria d'haver
estat el partit. Dit d'una altra manera: converteixen l'altre en una espècie
de metec, sense dret a veu ni a vot a l'assemblea en funció de la seva
condició d'inferioritat social o intel·lectual.

LA CONFLUÈNCIA DE DIVERSOS DESCONTENTAMENTS
DELS MILITANTS.
Diversos treballs han contribuït a desacreditar l'explicació conspiradora
de la crisi del PSUC, com el de Pere Ysàs, «EI PSUC durant el fran
quisme tardà i la Transició: de l'hegemonia a la crisi (1970-1981)». 3º
Encara que em sembla que cal debatre més a fons la seva afirmació:
«La major part d'aquells que rebutjaven la denominació "eurocomunísta"
-identificada amb els aspectes criticats de la política seguida i amb la desna
turalització del partit- no qüestionaven cap dels elements centrals del pro
jecte polític que s'havia construït durant els anys anteriors [. .. ]. El contingut
dels documents aprovats pel Congrés fa impossible explicar la dimensió de
la crisi i la confrontació tan visceral que va obrir, ja que en els textos no s'in
troduïen modificacions fonamentals a la política seguida, tot i que algunes
formulacions podien considerar-se contradictòries entre si; i sobretot no s'hi
30/ YSÀS, Pere. «El PSUC durant el franquisme tardà i la transició: de l'hegemonia a la crisi (1970-1981)».
A: PALA, Giaime (ed.). El PSU de Catalunya... , op. cit., p. 147-182. Vegeu sobretot les pàgines 179-180
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explica la reacció extrema d'una part d'aquells que van ser derrotats en la
votació de l'esmena sobre la denominació "eurocomunisme"».31

Aquí cal tenir en compte les penoses característiques tècniques en les
quals el centralisme «democràtic», 32 imperant en el PSUC i el PCE
de l'època, obligava a fer els debats. Aquestes característiques, aplica
des de manera fèrria, obligaven a prioritzar les votacions i creaven les
condicions perquè tothom identifiqués la votació del rebuig de la de
nominació eurocomunista com una crítica rotunda a la política seguida
durant la Transició i com la manifestació de la necessitat d'elaborar
col·lectivament una política alternativa. 33 El cert és que la lluita polí
tica entre diversos corrents polítics va ser enèrgica. I la seva història
també està per fer. 34 Estic convençut que quan es faci quedarà palès
que les conspiracions no van ser l'element decisiu de la crisi, enca
ra que probablement també hi van contribuir. Les conspiracions, els
grups, les fraccions i les seves activitats son comparables a l'escuma de
l'onada. L'escuma sol tenir efectes irrellevants si no hi ha una onada de
fons. I el tsunami era la derrota del projecte de ruptura democràtica. El
tsunami era la revolució passiva i el transformisme molecular en curs.
És en aquest context que les conspiracions, els grups i les fraccions (per
emprar el terrible vocabulari de l'època) adquirien la seva veritable
dimensió.

31/ Ibídem, p. 177.

32/ Aquell centralisme «democràtic» res o poc tenia a veure amb la concepció teoritzada i practicada
per Lenin fins almenys el X Congrés del Partit Bolxevic (1921). Al contrari, es tractava de la versió del
centralisme democràtic aprovada durant l'anomenada «bolxevització dels PC's)) en el V Congrés de la
Internacional Comunista, passada pel sedàs d'una llarga clandestinitat que havia transformat les ne·
cessàries restriccions a la democràcia partidària en virtut. Era curiós, i s'ha reflexionat poc al respecte.
observar com militants que lluitaven aferrissadament per la liquidació del leninisme com a definició del
partit, defensaven la versió tardoestaliniana del centralisme «democràtic», que impossibilitava que unes
esmenes sorgides d'organismes inferiors poguessin ser conegudes i difoses lliurement dins l'organitza
ció. Els nombrosos trencaments interiors, les votacions disciplinades però que xocaven amb les pròpies
conviccions, el fre real al debat obert. serien també tema per a una recerca feta sense parti-pris previ.
33/ Un examen comparatiu entre les «esmenes del Vallès)) i els documents aprovats en el V Congrés
seria d'aIut per validar allò que afirmo en el paràgraf anterior. També seria útil per calibrar la cultura po
lítica dels oposats a l'eurocomunisme i per mostrar si les polítiques que defensàvem eren més o menys
alternatives respecte de les seguides fins llavors
34/ Tant en el meu arxiu personal com en els fons dedicats de la Fundació l'Alternativa hi podem trobar
nombrosa documentació que no detallo, però que serviria de base per a una recerca que posaria els
punts sobre alguna «í»
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Una d'aquestes fraccions va sorgir o va ser expulsada del PSUC en el
êontext català del debat Claudín-Carrillo. Va retornar al PSUC de la
mà de Carrillo el 1974 i en va marxar després de la débacle electoral
del 1982. La seva ubicació en els òrgans dirigents del PSUC no es va
sotmetre a cap tipus de debat ni consulta democràtica.35 Es deia Bande
ra Roja. Altres fraccions més irrellevants van ser els grups d 'Eduardo
García i el d'Enrique Líster. Bàsicament no van tenir gaire incidència
a Catalunya: les xarxes de militants que podrien haver estat d'acord
amb ells van decidir en el seu moment de continuar en el PSUC. S 'ha
especulat sobre el recolzament econòmic per part del Partit Comunista
de la Unió Soviètica (PCUS) al Partit Comunista d'Espanya Unificat
(PCEU) i al Partit Comunista Obrer Espanyol (PCOE). Un recolzament
migrat, limitat a la subsistència dels seus dirigents a l'URSS, a alguns
viatges i a poca cosa més. Aquests grups no van tenir res a veure amb
la ruptura del PSUC.36

configurant un conflicte major que va precipitar una ruptura entre els
anys 1980 i 1982-83.

Pel seu contingut, la crisi i l'ensulsiada del PSUC va ser un epifenomen
del procés global de la tercera revolució passiva. En la forma, aques
ta ruptura es va produir com un descontentament creixent i multiforme
de diversos sectors, no precisament homogenis entre ells, de la militàn
cia. Com una confederació progressiva de descontentaments que, a poc
a poc, van anar fent confluir queixes, greuges, conflictes aparentment
individuals, locals, sectorials, territorials o de petit grup fins a acabar

e) Els Pactes de la Moncloa i la desmobilització consegüent. Ens cal un estudi
que recopili les diverses reaccions per sectors, territoris i sensibilitats, Diu
Luis Romero: «L'any 1976 es va començar a notar que la direcció del Partit
donava certes orientacions al sindicat, per intentar destemp/ar els ànims i les
accions. Quan es van conèixer els Pactes de la Moncloa, a la pròpia organit
zació hi va haver una gran divisió d'opinions i es va obrir un gran debat».40

0

Heus aquí una llista breu i incompleta d'aquests descontentaments sobre
els quals ens caldrien monografies i estudis centrats sobretot en les seves
interrelacions:
a) Una recerca sobre la recepció del pacte secret Carrillo-Suarez en els di

versos sectors de la militància de base, que recopili el conjunt dels testimonis
encara disponibles i els documents escrits sector per sector i territori per
territori.37 Quanta i quina gent participava de les sospites de Liñan?: «Pel que
s'ha sabut després, se suposa que el pacte amb la part reformista del règim
estava en marxa feia temps, però la militància de base no ho sabíem».38
b) L'abandonament del leninisme. Més enllà de l'excel·lent llibre de Juan
Andrade,39 ens cal una monografia sobre la recepció d'aquesta iniciativa de
Carrillo entre la base militant en els quadres i en l'estructura dels comitès
del PSUC.

d) La gestió de l'àrea metropolitana. Després de les eleccions municipals de

1979 els nous regidors es van trobar amb el problema del creixement metro
polità.41
35/ Una recerca que s'hauria de fer seria la dissolució del vell Comitè d'Ensenyament del PSUC i la
seva substitució per un nou comitè integrat per membres de Bandera Roja, menys en la representac ió
del sectors de mestres de primària. Encara hi ha prou gent viva per fer-la. l, segurament, en posseeixen
documentació. En connexió amb aquesta qüestió caldria fer la història del debat sobre la sindicació
a l'ensenyament I de la territorialitzac·1ó posterior dels ensenyants. Es tracta d'un dels casos en què
la gestió del procés va originar un descontentament sectorial que posteriorment confluiria amb altres
descontentaments.
36/ Sobre aquest sector també ens falta una síntesi Per la meva part conec: BARRANOUERO, Encar
nación. «El Partida Comunista de Espana y la propaganda soviética». A: Revista de historia actual. núm.
6, (2008), P- 89-102; ABAD, Eduardo. «ortodoxos, disidentes y revolucionarios. El proyecto política de
los comunistas españoles fieles al campo socialista (1968-1980))). Disponible en línia a:<http://transici
onyruptura. i nfo/wp-content/uploads/2016/02/01-Eduardo-ABAD-GARCl%CC%81A.pdf);
HERNANDEZ,
Fernando. «Comerciando con el d i ablo: las relac i ones comerciales con el Telón de Acero y la financiación
del PCE a comienzos de los años 60>>. Disponible en línia al bloc de l'autor: <https://laestaciondefinlandia.
wordpress.com/2014/06/24/comerciando-con-el·diablo·las-relaciones-comerciales-con-el-telon-de-ace
ro-y·la-financ1acion-del-pce-a-comienzos-de-los-anos-60/>.[Darrera consulta de totes tres planes: 15
d'abr i l de 2017].

37/ Una de les fonts disponibles la col·lecc i ó d'El Comunista, òrgan del Comitè Comarcal del Vallès

Occidental en els anys de referència o les resolucions de les diverses conferencies locals i comarcals en
què aquest tema e present.
38/ LlfÍlAN, Francisco. Silencio Roto... , op. cit.. p. 115
39/ ANDRADE. Juan. El PCE y el PSOE en (la ) trans,ción. La evolución ideoló gica de la izquierda duran te
el proceso de cambio política. Madrid: Siglo XXI. 2015.
40/ ROMERO, Lui s Textos biog raficos.... op. cit., p. 107-108. Una font indirecta dels dubtes i de les resis

tències que es van despertar en la militància podria ser una lectura avisada de dos documents de la Co
missió d'Economistes del PSUC: «El pacto de la Moncloa, un ob¡etivo a conseguir», text redactat el 1977
a partir d'una di scussió del Comitè Executiu; i d'un document presentat el juliol de 1978 per la Comissió
d'Econom i stes del Comitè Central i titulat «Contra la crisis económica. Luchar y avanzar con la mayoríal>.
Ambdós documents es troben al meu arxiu personal.
41/ Diverses fonts en el meu arxiu personal: «PSUC. Comitè Comarcal del Vallès Occidental. Avantpro
jecte d'Estatuts de la Mancomunitat del Vallès Occidental presentat pel centre d'Estudis Josep Moix» (11
planes); i el «Dossier Àrea Metropolitana» dut a terme pel Comitè Comarcal del Vallès Occidental.
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e) La qüestió de l'energia nuclear. La política pronuclear de Santiago Carrillo
i els militants del PSUC, que participaven en el Comitè Antinuclear de Catalu
nya i en les seves mobilitzacions.

f) L'Aliança de les Forces del Treball i de la Cultura. Aquesta formulació preo
cupava part de la militància obrera que temia un canvi del caràcter de classe
del partit i, sobretot, una substitució dels dirigents procedents de la classe
obrera en els organismes de direcció del partit. A aquest temor s'hi afegien
les relacions sovint conflictives entre les militàncies dels centres de les ciutat
i les dels barris perifèrics.42
g) La dissolució de les organitzacions sectorials no només va afectar l'al·ludit
cas de l'ensenyament. En trobem un altre exemplea la construcció: «Allò que
teníem ben clar és que el Partit era l'eina imprescindible per organitzar i co
ordinar el moviment obrer.Amb aquesta perspectiva vam decidir organitzar
un comitè de la construcció, que va fer possible organitzar i coordinar totes
les vagues que es van fer a partir del 1970, fins que es va dissoldre «per de
cret» quan es va legalitzar el PSUC. El Comitè Executiu es vaencarregar de
liquidar-lo, malgrat l'oposició de la majoria dels militants de la construcció».43

h) El PSUC i el 23 de febrer de 1981. La reacció davant el cop d'estat també
va ser motiu de debat. de discrepàncies i de preocupació entre els sectors de
la militància.44

Cap hipòtesi conspiranoica no pot donar una explicació d'aquesta mirí
ada de microcon.flictes ni sobre quina acumulació i quina gestió amb els
42/ Dues fonts possibles: Josep Gibert i Joan Tafalla, «Informe presentada al Comitè Comarcal del

Vallés Occidental (Carrer Alcover. 5, Sabadell) Sobre la revolución científica y la alianza de las fuerzas
del TrabaJo y de la Cultura». Aquest document es troba a l'arxiu de la Fundació l'Alternativa, carpeta de
documentació del Comitè de Barcelona del PCC. dossier amb el rètol Comissió TPO-CB. A la mateixa
fundació, s'ha de consultar també: Fons Josep Serradell, caixa núm. 23. plec 1408 amb la discussió del
projecte d'estatuts prèvia al V Congrés del PSUC.
43/ Uf:lAN, Francisca. Silencio Roto.... op . cit.. p. 104.
44/ Possibles fonts inicials per a una recerca sobre el tema. totes elles al meu arxiu personal: a) Full A-4,

repartit per la comarca del Vallès Occidental durant la matinada del dia 24 de febrer. amb una convoca
toria: «[ ... ] llamamos a los trabajadores a secundar el llamamiento de huelga general de 24 horas para
hoy 24 de febre ro. Asambleas que aprueben resoluciones condenando los hechos y exigiendo el castigo
inmediato de los culpables... ». b) «Crida al poble de Catalunya. CONTRA L.:INTENT DE COP D'ESTAT». fir
mada pel Comitè Executiu del PSUC, amb data del 24 de febrer de 1981, full A-8 (aquestes dues primeres
crides s'han de contrastar); e) «Resolución política del secretariado del comité comarcal del PSUC del
Vallès Occidental» full A-4. per les dues cares; d) «Al Comité Ejecutivo del PSUC». Carta del Secretariat
del Comitè Comarcal del Vallès Occidental analitzant críticament I·activitat de la direcció del PSUC. Apro
vada el mateix dia 25 de febrer de 1981; e) Resolución política del comitè central del PSUC, 1 de març de
1981. Full A-4, per les dues cares, en castellà. Conclou el debat silenciant la crítica del Vallès Occidental.
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mecanismes del centralisme «democràtic» vigent en el partit van acabar
produint les condicions de la ruptura. Recuperar el rol dels militants sig
nificaria dedicar esforços a estudiar i conèixer aquesta constel·lació de
descontentaments,

LA MAGNITUD DE LA TRAGÈDIA.
Per concloure, convé fer una aproximació quantitativa. En resum po
dem dir que la divisió en el PSUC entre els anys l 981 i l 983, va produir
una ruptura en tres parts dels 21.000 militants que tenia el partit l'any
1980.
A l'informe del Comitè Central presentat al V Congrés s'afirma el següent:
«El nombre actual de militants, comptabilitzats amb total rigor, és de 21.807,
xifra que cal precisar donant coneixement de l'existència de 3.996 fitxes a la
Secretaria d'Organització del Comitè Executiu, que pertanyen a militants que
tenien el carnet l'any 79 i que, per causes atribuïbles a deficiències organit
zatives, no l'han renovat durant el 1980... Donant com a punt de referència
els 40.000 carnets lliurats per primer cop després del franquisme, la pèrdua
global d'afiliació seria d'uns 14.000 militants, dels quals 3.520 correspondrien
a la ciutat de Barcelona, 3.339 al Baix Llobregat i 2.580 al Vallès Occidental,
com a xifres de major significació absoluta».45

Segons aquest informe, doncs, el PSUC comptava el mes de gener de
1981 amb 21.807 carnets repartits i 3.996 carnets no renovats durant
l'any 1980. Des dels 40.000 del 1978 en donava una pèrdua de 14.000,
però realment es pot afirmar que la pèrdua entre el 1977 i el 1981 va ser
de 18.000 militants.
El PSUC, un cop es va celebrar el seu VI Congrés i les eleccions generals
d'octubre de 1982, va decidir debatre la situació organitzativa en què
havia quedat. Disposem de dos documents que en donen una informa
ció detallada.46 Centrant-me en l'aspecte quantitatiu, el segon document
45/ Comitè Central del PSUC. «Informe del Comité Central al V Congrès del PSUC. versión en castella

no», p.63-64.
46/ Ambdós documents estan al meu arxiu personal. Per raons d'espai obviaré el primer document

titulat «V Conferencia Nacional del PSUC. Informe d'Organització, Finances i Política Comunicacional,
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«Organigrama de l'organització del PSUC i nombre d'afiliats segons la
informació rebuda a la Secretaria d'Organització del Comitè Executiu»,
datat el 24 de gener de 1983, ens informa que el PSUC tenia en aquella
data 7.215 afiliats, organitzats en 113 agrupacions de les quals 30 eren
d'empresa (també s'hi fan constar 95 grups de companys). Quant als
comitès, estaven estructurats de la següent manera: 4 intercomarcals, 12
comarcals, 9 de districte, 5 de federació i 103 comitès locals. He resu
mit l'estructura organitzativa ja que ens dona una estimació del nombre
de quadres polítics. De 21.807 a 7.215. Doncs bé, on eren els restants
14.592? Les dades organitzatives del PCC per aquelles dates rondaven
els 7 .500 militants. Podem estimar, per tant, que els militants que la rup
tura va enviar a casa seva van ser entre 6.500 i 7.000.

EL DARRER ERROR DELS DARRERS DELS MOHICANS
L'espai i la paciència del lector s'acaben. Cal concloure. Espero haver-li
proporcionat alguns elements d'informació i de reflexió relativament
inèdits.
Els militants del meu corrent hem estat ignorats, marginats i, sovint, es
tigmatitzats. La nostra història està per escriure. Afortunadament alguns
dels nostres veterans ens estan deixant les seves memòries. Massa pocs.
Som gent de poca lletra i molta acció. Potser algun dia un jove historiador
investigarà aquesta història amb la distancia i el rigor científic necessaris.
Globalment, la generació anterior a la meva s'enfonsa en la fossa comú
del temps, sense poder fer un traspàs de la seva experiència i del seu
saber fer a les noves generacions de lluitadors. La transmissió intergene
racional s'ha trencat i, amb ella, l'aprenentatge col·lectiu. Les idees es
moren sense una organització que els serveixi de suport. Potser aquest
serà el pitjor de tots els errors comesos per nosaltres, els darrers dels
mohicans.

Barcelona, 28. 29 i 30 de gener». Les valoracions qualitatives de la nova situació. els elements crítics ,
autocrítics que conté el document són d'un gran interès, però el seu resum i anàlisi requeriria un espai de
què no disposo. Remarcaré només la reflexió autocrítica sobre la territorialització del partit i l'eliminació
de les organitzacions professionals.

