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INTRODUCCIO 

A l'Informe Politic aprovat al VI Congres hem dit que la formaci6 politica 
cal sigui quelcom d'essencial al Partit i a tots els nivells i molt especialment als 
6rgans de direcci6. Que es fa imprescindible la sistem~titzaci6 d'un treball de 
formaci6 politica amb l'objectiu fonamental d'augmentar la capacitat politica 
del Partit. Que el necessari rearmament ideologic va estretament lligat a la for
maci6 politica del Partit i a la politica de quadres. 

En tot el proces de degradaci6 i, posteriorment, en el treball de recuperaci6 
comunista del Partit, s'ha manifestat, i d'aixo ens hem fet conscients, la gran 
debilitat que hi ha en alguns aspectes teorics i, pel mateix, de la necessitat d'ad
quirir una gran fortalesa· ideologica i politica. De la necessitat de tenir un Partit 
prof undament format en el marxisme-leninisme i al qual noves penetracions 
d'ideologia burgesa, siguin quines siguin les formes externes que aquestes pren
guin, no puguin tornar a produir-se. 

Per tot aquest temps hem pogut veure com el reformisme havia trastocat el 
caracter revolucionari que cal tingui tot partit comunista. I som prou cons
dents .que el mal ja ve de lluny, encara que hagi estat despres de la reforma poli
tica quan aquest mes s'ha fet evident. 

El conjunt del Partit, pero, ha tingut l'encert de no caure en el greu error que 
hauria estat embarcar-se en un analisi i discussi6 del proces de degradaci6 comu
nista que hem patit, doncs aixo hauria estat, es vulgui o no, una interioritzaci6 i 
una teoritzaci6 de les discusions, tot dificultant greument la imprescindible acti
vitat politica. Aquest analisi caldra fer-lo amb la tranquil.litat i rigor que pot 
oferir una certa perspectiva en el temps, pero tambe, i sobre tot, a partir d'una 
dinamica mes estabilitzada del treball politic. 

Un cop superada la traumatica experiencia que cada militant ha viscut en el 
proces de recuperaci6 que hem endegat, som especialment sensibles, i amb ra6, 
per a aquestes qilestions. No es gens d'estranyar, doncs, i es legitima la impa
ciencia que es manifesta en els camarades per tal de recuperar el temps perdut, 
tot exigint la posta en marxa d'immediat, pels comites, de programes de for
maci6. 

Aquesta exigencia_, p·er6, no v_a a~ompanyada en el mes gran_ dels
1 
caso~, de~ 

coneixement de les d1ficultat~ obJect1ves ambles queens trobem 1 de I amphtud 1 

complexitat del tema. 
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Errariem si els comites prenguessin el cami facil d'endegar una o altra iniciati
va, lluent i justificadora, sense plantejar-se i preparar un treball rigor6s i amb 
perspectiva. Cal d'iniciar els temes de formaci6 sense impaciencies ni nerviosis
mes. Tot explicant al mateix temps, al conjunt del Partit, el gran abast del tema 
i els problemes de tota mena amb els queens trobarem per a aquest treball. 

· Sols la voluntat i la perseverancia portaran a l'objectiu d'enfortir politica i 
ideologicament el Partit. Cal que a les organitzacions les tasques de formaci6 es 
normalitzin sense alts ni baixos sin6, ben al contrari, amb un treball sistematic i 
lligat amb !es tasques organitzatives d'agitaci6 i propaganda ode finances. 

Aixo posa en primer pla el que tots els comites, tot el Partit, entengui les tas
ques de formaci6 com a una qtiesti6 col.lectiva. 

Fora un error el pretendre de solucionar les dificultats del treball de direcci6 a 
l'hora de la implantaci6 i influencia en els diferents sectors social i els movi
ments de masses, sols i exclusivament a traves de la formaci6 politica. 

Sense qtiestionar la necessitat d'endegar un treball de formaci6, aquesta es 
imprescindible que vagi acompanyada d'una correcta politica de quadres en
marcada en la politica organitzativa. De no fer-se aixi, podria representar una 
interioritzaci6 del Partit, quan en allo que tambe tenim dificultats es en elaborar 
perspectives concretes de treball en el si de les masses i tot el que configura una 
correcta direcci6 politica de les organitzacions. 

Cal evitar }'error, el simplisme, d'aquell raonament que veu en la falta de for
maci6 la causa de totes les dificultats en el treball, perque, en definitiva, el que 
s'esta fent es cercar un boc expiatori de les nostres mancances i deficiencies poli
tiques. 

OBJECTIUS DE L'INFORME 

No es tract a de fer una discussi6 teorica i abstracta, el que cal es que a partir 
de la realitat actual del Partit, del nostre caracter i definici6 plasmada als Esta" 
tuts i dels objectius fixats en la nostra politica general, veure i concretar quina 
ha de ser la politica de formaci6 dels militants. 

Aquest informe ha se servir perque, a partir de la seva discussi6 a tots els co
mites i agrupacions, es preparin i endeguin els programes de formaci6 concrets 
de cada organitzaci6. En aquest sentit i, pel que es refereix al Comite Central, a 
l'informe tambe es plantegen les activitats de la seva Comissi6 de Formaci6. 
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POLiTICA DE QUAD RES I FORMACIO POLiTICA 

Caldria de clarificar aquestes dues idees puix que molt sovint donen peu a 
confusions. 

La formaci6 politica va cssencialment lligada a la idea de coneixement, de 
comprensi6. 

La politica de quadres es la promoci6, el foment, de la coherencia personal 
entre el coneixement i l'activitat politica. 

Cal doncs distinguir la formaci6 politica dels militants, i pel mateix tambe 
dels quadres, de la politica de quadres_. 

No podem pas veure el Partit com ~ una escola ? una _universitat de n:iarxi~~ 
me-leninisme. No cerquem pas el cone1xement per s1 mate1x opera la real!tzac10 
personal dels camarades. El coneixement teoric cal estigui dirigit a capac1tar els 
militants, en general, pel combat politic i, en particular, aquells cal!1~rades qu_e 
pel seu Hoc en la lluita,al Partit Ii cal de posar-los en les millers cond1c1ons ~oss1-
bles per tal de reeixir en la tasca de penetraci6 dins les masses de la nostra 1deo
logia i proposta politica. 

Amb el coneixement academic no n'hi ha prou, cal sumar-hi la consciencia de 
classe Ia moral revolucionaria, l'esperit fraternal, l'honestetat, tot allo que c~n
figur; una ideologia i que ha de tenir la se.~a e~p:essi6 en un qua~re del P~rt1~. 
Es per aixo que ens cal de veure la formac10 teonca estretament lhgada a l act1-
vitat politica i a la politica de quadres. 

Un partit revolucionari ha de dur en el seu ~i -els militants que el confor: 
men- l'embri6 de la ideologia i dels valors culturals de la classe treballadora 1 

de la societat futura. 

Cal que el Partit esdevingui cada cop mes, ~n la_ seva t~o.ria i en la s7va practi
ca, una escola de formaci6. Que sigui la mate1xa v1da pohtica del Part1t una part 
essencial en la formaci6 dels militants. 

A qui dirigir Ia formacio politica? 

La formaci6 politica dels militants te sentit, c?m a P~rtit, per !al de dur ales 
masses en les millers condicions, de la forma mes convmcent, mes raonada, les 
nostres concepcions politiques i ideologiques'. 

Cal formar-nos individual i col.lectivament peryoder tram~tre a~dco~ju~t d~ 
la societal la ideologia comunista. Per confrontar 1 combatre a tres 1 eo og1es a 
servei d'interessos aliens, contraris a la classe obrera. 
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Es per aixo que a l'hora de preparar els programes de formaci6, cal dirigir-los 
prioritariament a aquells camarades que siguin, o vagina ser, protagonistes en 
el treball en el side les masses, en el moviment obrer o camperol, ales entitats de 
cm-acter popular oles institucions. 

Cal tam be posar una especial atenci6 en dirigir la formaci6 envers la juventut. 
Es aquesta l'etapa de la vida amb mes necessitat d'estructurar una visi6 global 
del m6n que l'envolta. El moment on s'estableixen els grans conceptes ideolo
gies i al qual pot jniciar-se una concepci6 materialista de la historia que marcara 
pregonament les actituts de la persona a tot el llarg de la seva vida. Es abans que 
el jove reaccioni marginant-se davant dels continguts de la societat actual: el 
bombardeig ideologic per banda dels valors culturals burgesos, la competitivi
tat, l'individualisme, el consumisme, etc., quan cal donar-li a coneixer el valor 
de la societat socialista, comprometre'I en la lluita per arribar-hi a ella tot do
nant-li els nostres instruments teorics per fer-ho. 

LA LLUITA IDEOLOGICA 

Un camp d'extraordinaria importancia en la lluita de classes, es la lluita ideo
logica. La lluita entre les idees i els valors que genera cada classe, cada model de 
societat. El Partit ha de desenmascarar i denunciar totes aquelles idees i valors 
que genera el capitalisme, aixi com tots els mitjans tecnics i economics de difon
dre'ls, perque no tenen cap altra finalitat que perpetuar l'hegemonia de classe 
del capital. 

La pressi6 ideologica a la que esta sotmes el poble, en primer Hoc per la televi
si6, pero en general per tots els mitjans de difusi6, es aclaparadora. El control i 
dirigisme de la informaci6 per banda de l'imperialisme, a traves de les agencies 
internacionals d'informaci6, es absolut. Elles conformen, segons les seves ne
cessitats, la mentalitat del poble. Fan esdevenir !'home en un ser receptor i pas
siu, tot eliminant de la seva perspectiva la idea de l'home actiu, protagonista 
de la historia. 

No podem subestimar tampoc, sin6 que cal de valorar-la en tota la seva justa 
mesura, la penetraci6, malgrat el refus politic, d'expressions de la ideologia fei
xista com son l'anticomunisme; l'anticatalanisme com a expressi6 de refus a la 
realitat multinacional de l'Estat; la insolidaritat; l'autoritarisme, etc., efectes 
resultants d'uns trets que ban marcat la societat espanyola i catalana durant mes 
de quaranta anys. 

La classe obrera, i el Partit com a expressi6 que es dels elements mes conse
quents d'aquesta, a l'estar immersos en una societat que cal transformar tambe 
hi son sotmesos a la pressi6 d'ideologies antagoniques a la seva i per consequen
cia hi cal de dur una lluita permanent contra la introducci6 en el seu interior 
d'aquestes ideologies. 
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L'autoritarisme, el personalisme, l'esquematisme i el sectarisme, entre 
d'altres expressions dels valors burguesos, no poden tenir cabuda al Partit, com 
tampoc en les actuacions dels camarades en la societat, l'escola, la familia, el 
treball, etc. 

Es necessari de criticar les manifestacions de personalisme que es manifesten, 
per exemple, amb postures intransigents, desproporcionades i que no es sotme
ten al debat col.lectiu. 

Es necessari evitar l'esquematisme i sectarisme que representa la facil desqua
lificaci6 politica de posicions de camarades. Cal exigir-nos sempre l'analisi de 
continguts. D'altre forma correm el perill que deixem penetrar continguts tan 
allunyats i nocius a la nostra ideologia de classe com ha estat el revisionisme so
cialdemocrata. 

Es tracta d'enfortir-nos teorica i ideologicament. Estar-ne vigilants dins del 
Partit pero tambe, i sobre tot, presentar foia del Partit un combat tot criticant 
totes Jes expressions de la ideologia i cultura burgeses com s6n la competitivitat, 
l'individualisme, l'idealisme, etc., bo i explicant al mateix temps els valors que 
configuren una societat socialista. 

Cal dedicar tots aquells esfor<;os que calguin per a aquells que, sense ser mili
tants, estan d'acord en la Iinia on apunta el nostre projecte cultural i de critica 
de l'hegemonia de la dreta en aquest camp. 

En aquest aspecte cal assolir que al nostre voltant hi participi la mes gran 
quantitat de gent possible, gent que possiblement no estigui d'acord al ~ent per 
cent amb la nostra proposta politica, perb que estiguin disposats a aJudar el 
Partit amb els seus coneixements, amb la seva activitat cultural i intel.lectual. 

El marxisme no es pas un patrimoni exclusiu dels partits con:iunistes. Es ~uel
com de mes ampli on tambe hi participen historiadors, sociolegs_, ~conom!stes, 
etc. El dialeg i la col.laboraci6 cal sigui una pauta de la nostra act1V1tat poluca. 

LA FORMACIO DELS MILITANTS 

Sense no entrar encara en els nivells dels continguts, la formaci6 dels I!lilitant~ 
cal que abasti tot allo que ens defineix com a Partit als nostres ~~tatuts 1 tot allo 
que cal coneixer, en primer Hoc la nostra politica, per tal de ree1xir en els nostres 
objectius politics. 

1.- La condici6 de partit de la classe obrera, nacional i internacionalista. 

El marxisme-leninisme i aquelles aportacions i experiencies del pensame~t i de 
la practica del moviment comunista i mes concretament dels mate1xos partits co-

munistes. 
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Aquest coneixement no ha de ser tan sols teoric, sin6 que, per damunt de tot 
cal de saber situar-lo en la historia aixi com tarnbe en la realitat actual de ta so~ 
cietat, en especial l'espanyola i catalana. 

2.- Estructura i funcionament del Partit, en particular els principis del centralis
rne democratic i de la direcci6 col.lectiva. 

3.- Cornprensi6 de la nostra politica definida per les Tesis, els Inforrnes i Reso
lucions dels comites, en primer Hoc els del Cornite Central. 

4.- Historia del Partit, enrnarcada en la .. historia del rnovirnent obrer i del movi
ment cornunista internacional. 

5.- Coneixement de! Prograrna del Partit (un cop aprovat). 

6.- Estudi de les disciplines necessaries per a la realitzaci6 dels treballs politics. 
Per exemple: la legislaci6 de l'Estat, de Catalunya i Ia local, cooperativisrne, le
gislaci6 tributaria, urbanistica, etc. 

SITUACIO DE LA QUE PARTIM 

La direcci6 del Partit, en la linia reforrnista, no va tenir cap rnena de vol:untat 
per adaptar la que havia estat una verdadera politica de formaci6 en la clandes
tinitat a Ia nova situaci6 que es produia un cop assolida la legalitat. 

Aquella politica de forrnaci6 que es va fer a la clandestinhat, va formar molts 
quadres que avui tenen responsabilitats en la direcci6 del Partit, amb um~ coneixe
ments teorics i politics irnportants, i els quals, en molts casos, ban estat la base 
des d'on ha estat possible d'endegar la gran tasca de recuperaci6 comunista del 
Partit. 

En les actuals condicions de buidor ideologic de la rnajoria dels militants, la 
reincorporaci6 als treballs de formaci6 de tots aquells camarades que varen in
tervenir, a la clandestinitat, en totes aquestes tasques, cal sigui una preocupaci6 
organitzativa de tots els comites. 

La realitat es que al PSUC, despres de la legalitzaci6, sols es va tractar 
d'aquest tema que a una reuni6 del Cornite Central pel novembre de 1979. Inde
pendement de les conclusions aprovades el fet es que per la degradaci6 del Partit 
i per la politica de doble llenguatge, tambe a dins del Partit, aquella reuni6 no 
va representar l'endegarnent d'una politica de formaci6. De les poques coses 
que es feren es una rnostra clarificadora el fracas de l'Escola d'Estiu, la qua! es 
va saldar amb una poquissirna participaci6 i un deficit, a l'any 80, de 1.450.000 
ptes. · Va. haver-ne, en aquesta experiencia, un desenfocament del programa el. 
qua!, a mes de tenir un caire molt elitista, en tot cas pels seus continguts mes 
aviat hauria d'haver estat dirigit a quadres del Partit. El resultat real, en defini-
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tiva, fou que els pocs camarades que varen anar a l'inici varen anar desistint en 
veure que no en treien practicament cap profit. · 

Corn podem comprovar, l'experiencia de les tasques de formaci6 del PSUC 
en la legalitat de res no ens serveixen pet poc treball realitzat, per l'enfocament 
academic deslligat de la realitat del Partit i perque, en el fans, aquest treball era 
mes justificatiu d'una responsabilitat que no pas motivat per una veritable ne
cessitat i voluntat politica. 

Les tasques de forrnaci6 havien estat feines d'especialistes i, si be hi havia una 
preocupaci6 generalitzada sobre el tema, els comites i el Partit mai no se les ha
vien pres com una tasca col.lectiva. Tambe cal af egir que bona part dels cama
rades que s'ocupaven de la direcci6 d'aquestes qOestions, en l'epoca de la legali
tat, no hi son avui al Partit. 

Aixo cornporta la dificultat d'endegar un treball amb molt poc coneixement 
rnutu entre els carnarades respecte als seus coneixements, disponibilitats i capa
citats. Dificultats que es rnanifesten a l'hora d'asumir els cornites la responsabi
litat de forrnaci6 i, fins i tot, en les mateixes dificultats que hem tingut per acon
seguir la configuraci6 de la Cornissi6 de Forrnaci6 del Cornite Central la qual 
caldra aconseguir que esdevingui en un veritable col.lectiu de treball. 

Pel ·que fa ref erencia al material de docurnentaci6, llibres, arxius, que hem 
pogut recuperar de l'antiga Secretaria de Forrnaci6, aquest es molt incomplert i, 
pel seu total desordre, encara no el tenirn totalrnent ordenat per a que d'ell es 
pugui fer-ne us. Caldra, en aquest sentit tarnbe, recuperar, a traves d'arxius de 
camarades, el maxim de docurnentaci6, tant directarnent de formaci6 com tam
be aquell que ha anat definint la politica del Partit des de la seva fundaci6 l'any 
1936 i, abans i tot, la dels Partits que es van fusionar en aquelles dates. 

Referent ales organitzacions, si be es cert que s'esta fent un esforc per tal de 
cobrir les responsabilitats de formaci6 a tots els Comites, aixo no es possible en 
aquelles agrupacions o nuclis que tenen corn a qOesti6 prioritaria la recuperaci6 
i incorporaci6 de camar~des per constituir agrupacions estables iamb capacitat 
d'incidencia politica en el seu ambit territorial o lloc de treb.all. 

Una dada que expressa les dificultats ambles queens trobern_ es que la rnatei
xa Secretaria d'Organitzaci6 no ha pogut facilitar-nos una relac16 dels responsa
bles de forrnaci6 d'aquells comites del Partit que ja en tenen. Practicament totes 
les organitzacions, siguin al nivell que siguin, no disposen d'una biblioteca i a 
les que si la tenen, aquesta no fa la funci6 formativa que caldria. 

Sobre els militants una de les qOestions mes patents es la manca de quadres. 
Tenirn molts camarades lligats a les organitzacions de rnass~s i _q~e fin_s i tot 
tenen a elles un paper dirigent, pero que estan treballant per mtmc10 bo 1 supe
rant arnb moltes dificultats les seves debilitats en el coneixernent de la nostra po
litica i en el coneixement d'un minim dels principis teorics. 
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. . 
Hi han molts carnarades, arnb responsabilitats als Cornites d' Agrupaci6, que 

si be es cert tenen atributs imprescindibles en un quadre corn s6n: la consciencia 
de classe, el llig~rn ambles organitzacions de masses, l'entrega i l'honestitat que 
cal, els hi rnanquen elements importants com s6n el coneixement dels continguts 
de la politica del Partit, de la seva historia, els Estatuts, les Tesis, el Programa, 
etc. i tambe els manca una formaci6 teorica que els hi permeti un analisi de la 
realitat. Podem dir que, globalment, tenim uns quadres que no estan en condi
cions de jugar el paper que el moviment obrer necessita. 

· Ens trobem tambe, i sabre tot, amb camarades que porten anys al Partit i als 
qui la descuranca en la politica formativa els ha dut a una debilitat teorica que 
ha fet que s'atrinxeressin darrera postures sectaries a fi de preservar la seva 
consciencia de classe. 

S6n camarades que sovint confonen els principis del marxisme-leninisrne amb 
1tll6 que tot just l'es mes allunyat. El treball de formaci6 envers aquests camara
des, que no tindra de ser especific per a ells, caldra abordar-lo amb valentia, 
anant a l'analisi de questions concretes, pero tarnbe caldra abordar-lo amb la 
maxima sensibilitat tot tenint present el reconeixementde l'·extraordinari esforc 
que els ha representat el mantenir l'ideal revolucionari. 

Ens trobem tambe amb aquells camarades vinguts darrerarnent i als qui el 
Part it cal els of ereixi i adreci envers un lloc de combat. Camarades que esperen, 
i el Partit te l'obligaci6 d'aixi fer-ho, que siguin formats teorica i politicament. 

I per fi tenim tambe camarades, sobre tot professionals i treballadors intel
lectuals, arnb profunds coneixements teorics, pero sense cap incidencia en els 
moviments de masses i inclus en el tractament dels seus mateixos problemes col
lectius. Camarades als qui cal organitzar en el treball politic i tam be f els-hi 
veure el gran i important treball que tenen per davant en les tasques de forma
ci6, de divulgaci6 de cultura politica, amb contingut de classe, tant dins com fo
ra del Partit. 

Un altre problema que cal de tenir molt present, es el baix nivell cultural de 
molts militants, producte de l'explotaci6 i de la politica cultural durant la dicta
dura i tarnbe ara rnateix, de la democracia burgesa. Baix nivell cultural que es 
manifesta en una gran dificultat per a la cornprensi6 dels conceptes i dels contin
guts dels documents que defineixen la nostra politica. 

A mes de tenir una especial dedicaci6, eri el moment de Ies explicacions, per 
aquests carnarades, tambe cal dirigir-los -i d'aixo en tenim unes experiencies 
molts positives-, envers les escoles d'adults, ales que a mes de formar-se cultu
ralment tambe tenen un treball d'organitzaci6 i de difusi6 de la nostra politica 
entre els altres treballadors que a elles assisteixen, a mes de !es possibilitats que 
s'obren de que camarades arnb una certa preparaci6 imparteixin classes a aques
tes escoles. 
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CRITERIS GENERALS PER A UNA POLiTICA DE FORMACIO 

En primer lloc cal distingir les reuniones, els Plens d' Agrupaci6, on es fan 
discussions sabre la situaci6 politica i sabre les propostes de treball que, natural
ment, sempre tenen molts aspectes formatius, de les reunions, cursets o tasques 
especifiques de formaci6. Totes dues activitats en s6n necessaries, pero l'una no 
pot substituir les altres. 

Les primeres comporten l'aprovaci6 de conclusions i decideixen la politica del 
col.lectiu interessat. Les segones tracten de l'explicaci6 i la profunditzaci6 teori
ca, per<'> no representen propostes ni en cap cas no defineixen ni posen en qiles
ti6 la nostra politica ni Estatuts, doncs aixo sols correspon que a una etapa pre
congressual i congressual. 

Les tasques de formaci6 cal siguin asumides, global i concretament, pel con
junt del Partit. Cada Cornite ha de discutir i aprovar els programes de formaci6 
en el seu ambit. Ha d'analitzar, amb criteris politics, i proposar aquells Camara
des que cal segueixin uns cursets. A cadescun dels niveU s'han de concretar els 
compromissos de cada militant, puix que l'incompliment en l'assistencia, la no 
lectura de la bibliografia previa, etc., perjudica globalment el treball. 

Per a que la formaci6 sigui quelcom de viscut i seguit per tot el Partit, ha de 
jugar un paper decisiu l 'AV ANT i tambe la premsa comarcal del Partit, tot in
formant i popularitzant els projectes i les experiencies de les organitzacions. 

TRACTAMENT DE LA FORMACIO 

Pel f et que hi ha una gran complexitat i varietat de nivells culturals, caldra 
adaptar les formes de donar la formaci6 a aquesta realitat. Els tractaments de 
cada tema caldra que siguin diferenciats, adequar-se a quite de rebre'ls a fi que 
arribin i siguin assimilats per tots i c.1da un dels camarades. Aixo prefigura una 
formaci6 descentralitzada. 

Cal d'evitar totalment la «llic6 magistral», la qual en realitat no fa cap altra 
cosa que obrir un buit de participaci6 i posar en primer pla l'«elevada» 
preparaci6 del professor respecte a la que te l'alumne. 

Caldra ajudar als camarades a treballar, individualment o en grups, els temes 
d'estudi, temes que caldria fossin tramesos posteriorment per ells mateixos a la 
resta de camarades. Tot aixo, naturalment, sota l'atenci6 del responsable de 
formaci6 i del qui porti aquest treball en concret, a fi d'assegurar el rigor teoric i 
el maxim de profit en l'assimilaci6 dels coneixements. 

Es imprescindible de saber lligar la formaci6 teorica ales experiencies de l'ac-
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tivitat politica. La formaci6 cal sigui quelcom viu. No pas una memoritzaci6 
sin6 una comprensi6. Cal de saber extraure i explicar aquelles questions basi
ques del marxisme-leninisme que configuren, que presideixen les questions con
cretes c\ctuals de la situaci6 politica tant a nivell nacional com internacional. 
F6ra q0esti6 de saber desempolsegar i lll!gir els classics a traves de l'experiencia 
en les qOestions que configuren la nostra lluita politica present. Cal tambe de 
tenir prou sensibilitat com per despertai- l'interes dels militants. Fer que els 
temes siguin atraients, que els motivin. 

L'experiencia de la negociaci6 del Conveni del Metall, per exemple, ens dona 
un referent molt concret per a que, boi partint d'ell, poder explicar de forma 
atraient i comprensible molts aspectes de l'economia marxista. 

Junt al treball d'organitzaci6 dels aturats que estiguin portant un conjunt de 
camarades, pot preparar-se amb aquests, i tambe amb simpatitzants, xerrades 
d'explicaci6 teorica del fet de l'atur ales societats capitalistes. Aquesta qilesti6 
pren un molt especial interes en el treball especific de cara a la joventut en atur. 

Ta~be es pot fer, a traves d'excursions col.lectives ben preparades, el contac
tar amb camarades dels Boes on es vagi, i que aquests expliquirt la situaci6 
economica, laboral, social, etc., d'aquella comarca. 

Un element molt important i del que cal parar esment en tota iniciativa de for
maci6, es el de I 'us de material audio-visual. Aquest material, en definitiva, ex
posa, al voltant de temes concrets o d'arguments, continguts teorics que caldra 
esbrinar en el debat. Per poder tirar endavant totes aquestes iniciatives cal que 
siguin be preparades previament per banda del responsable de formaci6 o de la 
secretaria corresponent, a fide poder explicar en el debat els continguts teorics i 
l 'analisi marxista que calgui fer dels fets que exposa el material audio-visual. 

L'ESTUDI 

Camarades, es un error en la formaci6 l'esperar que tot vingui de la direcci6 o 
dels comites, l'esperar fins a que aquests organitzin cursets. Hi ha tambe un ele
ment fonamental: i es la preocupaci6 individual per la formaci6; la voluntat per 
l'autoformaci6 constant. 

En primer Hoc es ~ssencial l'esforc individual en la lectura dels nostres 
classics. El treball d'estudiar ha d'esser tambe individual. Cal posar-se davant 
del llibre amb els colzes damunt la taula. Aquesta actitud i activitat es impres
cindible i res no la pot substituir. El que cal que faci la direcci6 es informar i 
orientar sobre textos que es important estudiar, facilitar els mateixos o indicar 
on poder comprar-se. Tambe pot explicar els continguts generals dels textos a fi 
de facilitar la seva lectura i comprensi6. 
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Una activitat que pot ajudar a introduir la necessitat de lectura alhora que 
tambe es interessant per si mateixa, sobre tot a algunes Agrupacions, es la d'or
ganitzar cercles de lectura col.lectiva que poden substituir profitosament la tele
visi6, la partida de cartes o el domino. 

Tambe, a partir de la lectura individual, per varis camarades,d'un texte esco
llit, es poder organitzar discussions de lectors, sobre aquest, que ajudaran a acla
rir concept es de f orma col.lectiva. Una altra iniciativa pot ser la lectura i comen
tari col.lectiu de textes. En aquestes tasques les biblioteques de les organitza
cions han de jugar un paper fonamental. 

Un altre aspecte en la formaci6 individual, i amb la finali~at d'anar _recupe
rant el llenguatge, els temes i els conceptes usuals en els part1ts comumstes del 
m6n, q0esti6 aquesta tan degradada per l'eurocomu_nisme, fo~a la lect~ra de la 
Revista i el Butlleti Internacional, tribuna on els partlts comumstes exphquen les . 
seves experiencies i problemes. 

Una prim era orientaci6 respecte els llibres a estudiar ~s el de fer-ho d_irecta
ment amb textes originals dels nostres classics. Cal selecc1onar amb la me~. gran 
cura possible els «manuals de marxisme», puix que, devegades, es tracten ? mter
pretacions ales que es prescindeix d~ c:r.tes cose~, se'n .r,ecull~n d'altres 1 es po
sen en un ordre i uns contextes que m1st1f1quen la mtenc10 de l autor. 

Moltes vegades els camarades, en els primers temps de la seva incorporaci_6 a! 
Partit varen tenir un gran interes per coneixer els textes dels nostres classics 1 
aixi h~ varen fer. Posteriorment, pero, en la dinamica aclaparadora del treball 
politic, ja no troben el temps necessari per_seguir fent-ho o, ?issortadament, en 
molts casos han perdut el neguit del cone1xement de la reahtat que els envolta 
tot creient que la practica, per ella mateixa, es prou. 

Aquest es un error que els deixa clavats en el passat, els al!unya d'u~a verita
ble concepci6 marxista-leninista. Cal aconsegu1r que retrobm el negu1t del co
neixement. Que la formaci6 sigui permanent. 

NIVELLS DE LA FORMACIO POLiTICA 

En concret proposem tres gran nivells en la politica de formaci6: 

1.- Dirigida a tpts els militants i tambe als simpatitzants. 
2 - Dirigida als quadres. . .. 3:- Dirigida a militants que tinguin necessitat de profund1tzac10 en temes secto-

rials o especialitzats. 
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1.- Dirigida a tots els militants. 

I er Cursets. 

Es la mena de curset que en una situaci6 normal aniria dedicat als militants 
que han entrat de fa poc o a simpatitzants que tenen la intenci6 d'entrar En les 
actuals ci:cumstancie~, pen:,, i com ja hem explicat, proposem d'estend~e-ho 
tot el ~onJunt del Parttt. a 

El mare d'explicaci6 hauria de ser aquell que millor s'adapti ales caracteristi
ques concretes dels militants, o sigui: l' Agrupaci6, per6 tambe a diversos nuciis 
qu~n aquestes tinguin un reduit nombre de camarades. 

Es tractaria de fer en sessions no mass a llargues i en cursets de pocs dies de 
durada, aixi com tam be posant molta cura de f er-los de la forma mes senzilla i 
entenedor?:. Primer,_ els contingu!s _ba~ics dels nostres Estatuts, despres el de la 
n~stra P?htt~a defimda_ en les Tes1s 1, fmalment, la historia del Partit enmarcada 
dms la h1st6na del mov1ment obrer i el moviment comunista internacional. 

Aquest tipus de curset caldria que cada Agrupaci6 estes en condicions de do
nar:lo per ella mateixa, amb la participaci6 d'un o varis dels seus membres en 
les actuals circumstancies i davant el fet objectiu de la poca experiencia act~al, 
caldra que aquests cursets comptin amb l'ajut del Comite Local o Comarcal 0 
de membres de la mateixa Comissi6 de Formaci6 del Comite Central. 

El~ comites seran molt sensibles per detectar aquells temes de la Politica del 
Part1t_ dels qu~ls els cam~rades tene~ dificultats de comprensi6 per causa del ge
~eral descon~ixement d ordre teonc, amb la finalitat de tenir-lo·s · presents a 
I hora de proJectar els programes de formaci6. 

2 ° Separata col.lecionable a l 'AV ANT. 

El seu contingut seria el de tractament teoric sobre temes de I'actualitat en 
base a l'elaboraci6 o selecci6 de tro~os de textes feta per la Comissi6 de Forma
ci6 del Comite Central. 

3er Quaderns de Formaci6. 

Es ~racta de publicacions editades pel Comite Central amb continguts basics 
respecte al marxisme-leninisme, la historia del Partit, del moviment obrer, etc. 

2.- Dirigida als quadres. 

Cursets. 

Dirigit~ a membres dels comites de! Partit, sense excloure el mateix Comite 
Central, 1 a camarades proposats pels distints comites tot parant compte molt 
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especialment al treball que aquests realitzin en les organitzacions de masses o 
dins del mateix Partit. 

S'ini_ciara a nivell central si be caldra tendir, el mes aviat possible, a realitzar
los a mvell comarcal. Aquesta experiencia cal sigui l'embri6 de la futura escola 
de quadres del Partit. 

Els seus continguts seran els d'un coneixement mes profund de! marxisme-le
ninisme, tot fent un esfor~. per6, perque a mes del coneixement teoric tots els 
seus continguts tinguin sempre un referent concret en la historia i la realitat ac
tual d'Espanya i de Catalunya. Aixi caldra analitzar com s'han configurat les li
nies aefinidores de l'estructura economica, social i politica, !es caracteristiques 
de l'Estat i dels seus aparells de domini de classe, etc. 

Els programes i continguts d'aquests cursets els elaborara la Comissi6 de For
maci6 del Comite Central. 

Caldra una gran responsabilitat per part dels militants que hi prenguin part en 
aquests cursets, els quals podran restar alliberats, mentre durin, d'aquelles res
ponsabilitats en el seu treball politic en el cas que siguin incompatibles amb el 
seguiment del mateix. 

~-- Dirigida a militants per a aprofunditzar en temes sectorials o especialitzats. 

Es tractaria de cursets sabre temes mes concrets, organitzats a nivell central o 
comarcal, en base ales necessitats que plantegin les diverses secretaries o comis
sions. Serien temes per a aquests cursets, per exemple: l'agitaci6 i propaganda, 
les finances, l'organitzaci6, la formaci6, la politica municipal, les lleis de l'ad
ministraci6 central, de Catalunya, local, el cooperativisme, etc. 

L'ESCOLA DEL PARTIT 

L'enfortiment del Partit i l'experiencia en una politica de formaci6 es el que 
permetera una futura Escola del Partit, la qual, evidentment, demana una im
portant infraestructura material i organitzativa, gaudir de la possibilitat d'un 
pressupost adient i el tenir un conjunt de prof essorat estable i amb una especial 
dedicaci6 a aquestes tasques. La creaci6 de l'Escola del Partit sols pot ser que 
un objectiu a mig termini i en el que les experiencies que anem obtenint seran les 
que ens donaran els elements necessaris per a decidir el grau de descentralitzaci6 
aixi com el seu f uncionament general. 

Es important de no veure l'Escola del Partit com dedicada exclusivament a 
la formaci6 teorica. Tot allo que es necessari per a configurar un veritable qua
dre, caldra que sigui estudiat en aquesta: les questions de pr~paganda i agitaci~, 
de finances, etc., a mes dels temes sectorials o aquells cone1xements dels mov1-
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rt?ents de masses que s6n imprescindibles pel treball al sindicat, ales organitza- -
c1ons de masses, o a !es institucions, tindran un lloc fonamental en· les discipli
nes de l'Escola del Partit. 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA PER A LA FORMACI6 

E~ primer lloc caldra que en totes i cad a una de les Conf erencies del Part it es 
tract! el tema de la formaci6 politica i que a tots els comites hi hagi tambe un 
responsable de formaci6. 

El Comite Executiu va conformar la Secretaria de Formaci6 essencialment en 
base als responsables de formaci6 de !es organitzacions mes importants i amb 
u_na clara v_oluntat: l'agilitat per arribar directament al conjunt de les organitza
c~ons. Tot 1 amb aixo hi han hagut dificultats, com ha estat el cas del Valles Oc
cidental que pel f et de no haver realitzat la seva Conferencia no ha participat en 
els treballs de la Secretaria. ' 

. M~lgrat aquests casos, aquesta Secretaria ha estat reunint-se setmanalment, 
fms 1 tot durant el temps de la campanya electoral. La Secretaria, avui formada 
pel camar_a~es Julian Nunez, Miquel Falguera, Enric Leira, Ma Jose Pardo i 
Marc;al Guo, caldra enfortir-la a partir d'ara, especialment amb el camarada 
responsable de Formaci6 de! Valles Occidental i tambe amb d'altres camarades 
que, a mes de la seva capacitat, tambe disposin de la possibilitat de dedicaci6. 

. La Secretaria de Formaci6 te la responsabilitat de dirigir, en base ales direc
tnu_s del Comite_ Ce~tral i de l'Executiu, les tasques de formaci6 de les organit
z~c1o~s del Part1t., T_mdra doncs, una incidencia directa en el si d'aquestes orga
mtzac1ons. Tambe tmdra la responsabilitat de coordinar el treball de la Comis
si6 de Formaci6 del Comite Central. 

El <=:omite Central va anomenar la seva Comissi6 de Formaci6, les quals tas
ques son: 

La reflexi6 i elaboraci6 de propostes de treball sobre formaci6 

. Revisar i d~~atre la po_litic~ de fo~maci6 del Partit, tot fent les propostes diri
g1des al Comlte Central 1 a 1 Executrn que la Comissi6 entengui milloren el tre
ball de formaci6. 

La de situar, amb el seu treball, en millors condicions al Comite Central per a 
que aquest pugui prendre les decisions mes correctes sobre els temes que tracti. 

Es per a aconseguir tot aixc'> que proposem que la Comissi6 de Formaci6 s'es
tructuri en els segiients grups de treball: 
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1.- DOCUMENTAC16 I BIBLIOTECA 

- Documentacio.- Es tracta d'anar obtenint i catalogant, de forma que puguin 
esser consultats, tots els documents que han anat definint la politica de! Partit 
des de la seva fundaci6, aixi com tam be els documents mes importants de! PCE. 

Per fer-ne un millor us en el treball, caldra fer buidats per temes. 

Tambe obtindra i catalogara aquells documents mes importants que definei
xin i configurin la politica de les organitzacions de masses. 

L'objectiu d'aixo es que els militants tinguin la possibilitat, en el seu treball 
politic, de disposar en tot moment del coneixement de tot allc'> que el Partit ha 
dit sobre el tema i tam be dels elements essencials que el configuren. 

Aquest treball, amb la finalitat de no duplicar esforc;os, caldra fer-lo en estre
ta col.laboraci6 amb la Secretaria de Coordinaci6 del Cornite Central. 

- Biblioteca.- Elaboraria una proposta concreta de formaci6 i us d'una biblio
teca, amb el Hoc on aquesta hi seria, pressupost, criteris de selecci6 de llibres, 
normes d'us de la mateixa, etc. Tambe portaria la responsabilitat de relaci6 i 
elaboraci6 de criteris tot coordinant i ajudant en la formaci6 i funcionament de 
les biblioteques de les dif erents organitzacions. 

Promocionara i programara la lectura individual i col.lectiva de llibres i revis
tes, en particular la de la Revista i el Butlleti Internacional. 

Elaborani guions i comentaris que facilitin la lectura de textes, aixi com tam
be fara el comentari que surt a l' AV ANT respecte a les novetats de llibres que 
consideri d'interes. 

Facilitara ales organitzacions, a traves d'un diposit central de llibres, lots se
leccionats per la venda, la qual cosa, a mes a mes de l'objectiu de fer una politi
ca de difusi6, podra proporcionar part dels diners que cal esmenc;ar en la 
compra de llibres per ales biblioteques del Partit. 

2.- CURSETS 

& 

Elaborani guions, esqu~mes i documentaci6 per als diferents cursets. 

Es responsabilitzara de l'ajut als Comites Comarcals, Locals i d' Agrupaci6 
per a elaborar les programacions dels seus cursets, tot intervenint, si cal, de for-
ma directa en donar-los. 
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Aquest grup ajudara a les diverses Secretaries en la programaci6 de cursets 
sectorials per preparar els camarades que tinguin d'exercir un pal)er en els movi
ments de masses i institucions i als quals els siguin necessaris aquesta mena de 
coneixement. 

Estudiara, i en el seu cas proposara, la realitzaci6 de l'Escola d'Estiu. 

3.- SEPARATA COL.LECIONABLEDEL'AVANT 

Seleccionara i preparara textes idonis per a editar-los en una separata col.lec
cionable al nostre periodic. El seu objeciu es el de la formaci6 generalitzada i in
dividual de tots els camarades, pero tambe caldra que serveixi com a base de la 
formaci6 col.lectiva ales agrupacions. · 

Els continguts tindran d'expressar-se amb molta senzillesa i rigor per a que·, 
tot i tenint un profund contingut, puguin ser compresos per tots els militants. 

El seu contingut hauria de ser el de temes d'importancia politica actual, trac
tats teoricament i que en cada numero es fes des de diversos angles. 

Una altra possibilitat, no pas contradictoria sin6 que encara refor9aria els tre
balls, fora la publicaci6 de tro9os escollits de di versos autors als quals es centrin 
o defineixin els temes dels quals es tracta en la mateixa separata. 

Aquesta secci6 recomanaria la bibliografia, ion trobar-la, amb el fi d'interes
sar i induir cap a la lectura dels textes que ban anat configurant les gran linies 
del marxisme-leninisme. 

4.- QUADERNS DE FORMACI6 

Seleccionara o elaborara una col.leci6 de quaderns de formaci6 basica sobre 
les bases del marxisme-leninisme, la historia del Partit i del moviment obrer, 
sabre la moral comunista, etc., bo i actualitzant el que havien estat els histories 
quaderns que abans editava el Partit. 

5.- DOCUMENTACIO AUDIO-VISUAL 

Aquest grup de treball programara i realitzara un_ fans de documentaci6 . 
audio-visual per millor ajudar a les tasques de formaci6, encara que amb el ben 
entes que el simplement veure'ls i escoltar-los mai de la vida no podra substituir 
l'intercanvi d'opinions i experiencies ni el raonament propi. 

16 

Estudiara i proposara Jes formes concretes que es tenen de fer servir amb la fi
nalitat de facilitar al maxim el menor cost i tambe la maxima rendabilitat econo~ 
mica i politica del seu us. Aquest grup caldra que es coordini, per aixi obtenir e! · 
maxim de rendiment en el treball, amb les Secretaries d' Agitaci6 i Propaganda 1 
amb la Comissi6 de Cultura. 

6.- GRUP D'ESTUDIS 

Treballara sabre temes especifics que la direcci6 del Partit consideri d'espe
cial interes politic. 

Recollira documentaci6, aprofunditzara i elaborara materials per a que el seu 
treball, en mans del Comite Central, situi a aquest en Jes millors condicions per 
al debat i la presa d'acords. 

LA REVISTA TEORICA 

En quant Ia revista teorica, aquesta depassa en molt l'ambit de la formaci6 
politica. Es per aixo que entenem que el C~mite Central ha~ri_'.1 d'anomenar una 
Comissi6 per a que aquesta en f es un estud1 al qual es define1x_1, en tots els_ aspec
t es, el que cal sigui la revista teorica del PCC, amb la finahtat de ~ue Ja amb 
aquests criteris pugui anomenar-se el Director i el Con sell de Red_acc10 • 

PRESSUPOST DE FORMACI6 

Per realitzar les tasques d'administraci6, arxiu de documentac~6, biblioteca, 
etc., caldria la dedicaci6 exclusiva d'un camarada. Ente~e~, P~~o, que a~~ les 
dificultats economiques que tenim cal que to,t el treb_'.1~1 ~1gm m1h~an~, bo 1 s1en~ 
prou conscients que aixo comp?rtara,_ per !1:les ben dmg1t que esugm, un escas 1 
possiblement deficient treball d orgamtzac10. 

Les despeses provindran, doncs, de l'edic~6 de ma!e~ials,. de l'adquisici6_ de 
llibres, revistes i documentaci6 audio-visual 1_ d: _Ia mm1ma 1~!r~estruc~ura 1m
prescindible. Cada grup de treball de la Com1ss10 de Formac10, 1 tambe la ma
teixa Secretaria, faran els pressupostos dels seu~ program.es p~r a que aquests, 
despres d'esser estudiats, s'aprovin per el Com1te Executm. 
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