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J «És com un far, quelcom impres-
cindible per a la navegació i les en-
tradesaport.»Ambaquestametàfora
defineix Marcel Gabarró, antic mi-

litant del PSC-Reagrupament, al qui
fou líder d’aquesta formació, el mes-
tre, pedagog i figura imprescindible
del socialisme català, Josep Pallach
(Figueres 1920-Barcelona 1977). La

Fundació Rafael Campalans ha ree-
ditat el llibre El nostre combat que
Pallach va escriure el 1954 des de
l’exili a París. L’obra dibuixa el pen-
sament i l’acció política de l’època.

Isidre Molas i Antoni Siurana, amb el llibre, dijous a la llibreria La Central del Raval. / ANDREU PUIG.

La Fundació Rafael Campalans reedita el llibre El nostre combat, de Josep Pallach

Reeditada per primera ve-
gada el 1988, El nostre com-

bat, de Josep Pallach, des-
grana el pensament de qui,
després de militar i coli-
derar en el Moviment So-
cialista de Catalunya
(MSC) que pretenia agru-
par les esquerres catalanes,
va fundar el 1974 el Rea-
grupament Socialista i De-
mocràtic de Catalunya.
Aquesta formació es va
convertir el 1976 en el
PSC-Reagrupament que,
juntament amb la Federa-
ció Socialista de Catalunya
del PSOE i el Partit So-
cialista de Catalunya-Con-
grés, van ser les tres forces
mare a partir de les quals
es va fundar el PSC el 1978.

El llibre se centra espe-
cialment en l’acció i el pen-
sament del socialisme a l’è-
poca i incideix especial-
ment en l’experiència del

MSC, un organisme fundat
el 1945 a Tolosa amb la
voluntat de dirigir l’acció
política socialista de Cata-
lunya. La vigència del llibre
es va posar de manifest en
la presentació, dijous a la
llibreria La Central del Ra-
val, encapçalada pel pre-
sident de la Fundació Ra-
fael Campalans, Isidre Mo-
las, i a la qual van assistir
el delegat de l’Estat a la
Zona Franca i expresident
de la Diputació de Barce-
lona, Manuel Royes, i el
secretari de formació del
PSC, Josep Maria Sala.
També hi era el conseller
d’Agricultura, Antoni Siu-
rana, encarregat de prolo-
gar la reedició. Siurana va
destacar l’actualitat dels
plantejaments d’un polític
que partia de la necessària
combinació de socialisme
i catalanisme. Igual que en

el pròleg, el conseller d’A-
gricultura va destacar l’a-
posta d’encaix de Catalu-
nya a Espanya de Pallach
en un moment en què
aquest encaix es debat
arran de l’aprovació del
nou estatut a Catalunya i
la seva necessària negocia-
ció a Madrid. A meitat dels
anys cinquanta, l’autor ja
deixava constància de
l’existència de la nació ca-
talana,queconsideravaque
s’havia d’implicar amb la
resta de l’Estat, i concebia
Espanya «com una possible
agrupació federativa de po-
bles diversos, que la geo-
grafia i la història han ager-
manat i que foren un dia
sotmesos a una monarquia
absolutista».

L’antic militant del Mo-
viment Socialista de Cata-
lunya, Amadeu Cuito, va
referir-se a l’excepcionali-

tat de Pallach, a qui va de-
finir com «un polític quí-
micament pur» i amb «una
gran intuïció del que és pos-
sible». Cuito, a més, va des-
tacar la gran capacitat d’au-
tocrítica del dirigent socia-
lista. La vigència del pen-
sament de Pallach el con-
verteix, per Marcel Gaba-
rró, en un referent «molt
sòlid i molt valuós» del so-
cialisme. Gabarró, però, va
destacar la necessitat de di-
vulgar els seus planteja-
ments perquè «un far apa-
gat és un perill i fa la na-
vegació dels vaixells molt
arriscada» i durant l’acte
es va anunciar que es tre-
balla en la creació d’una
fundació Josep Pallach des-
tinada precisament a difon-
dre el seu pensament i les
seves obres: «El seu combat
és el nostre», va sentenciar
Gabarró.

Un far per al vaixell del socialisme

e Homenatgealsbriga-
distes i guerrillers. La
Generalitat va retre ahir
homenatge als brigadistes
i guerrillers que van lluitar
a Catalunya durant la Gue-
rra d’Espanya, en un acte
que forma part del Progra-
ma per al Memorial De-
mocràtic. El conseller de
Relacions Institucionals,
Joan Saura, va reivindicar
una política pública de me-
mòria històrica i va lamen-
tar «l’amnèsia amb què el
nostre país va viure el pas
de la dictadura a la demo-
cràcia, no solament la dre-
ta, sinó també els partits
d’esquerra». / EFE / O.D.

l’encaix X JAUME OLIVERAS I COSTA

Un moment de la manifestació de Seat de dijous. / J.R.

L’ expedient de regulació de plantilla de Seat
no és un tema menor. Pel nombre d’afectats
(1.346 persones) i pel significat de l’empresa,

la crisi esdevé de gran importància en el mapa
social de Catalunya i obre interrogants de futur
forçadifícilsdedesembrollar.Ambtot, lapresentació
de l’expedient no ha estat cap sorpresa: fa temps
corria la brama en tallers i despatxos, sustentada
per més d’una amenaça encoberta de la direcció
i del remor procedent d’Alemanya. Però, a partir
de la presentació del pla de regulació, el proppassat
dia 4, ha esclatat l’autèntic conflicte entre la direcció,
el gros de treballadors i l’administració. Seat té
una plantilla que ratlla els 13.000 treballadors, lluny
dels més de 25.000 que la componien fa una dotzena
d’anys, entre els centres de Martorell i la Zona
Franca, que produeix una mitjana de 1.800 vehicles
al dia, i que ha passat d’una sortida de 516.000
unitats l’any 2000 a una previsió de 390.000 per
a l’any en curs. Alguns errors d’apreciació comercial
han estat evidents, com la retirada del mercat del
model León, de molt èxit, i, per la contra, la poca
acceptació comercial del nou Toledo, fet que ha
produït el consegüent augment d’estocs i la necessitat
de ralentir la fabricació. Fa dos anys que la factoria
de Martorell treballa a un 75% de la capacitat
i ara la direcció creu que ha de prendre mesures
més dràstiques. En el segment del metall, sempre
s’han considerat els treballadors de Seat com els
aristòcrates del món obrer, tant per la suposada

solidesa de l’empresa com pel nivell de sou dels
treballadors, aproximadament un 10% superior al
d’altres empreses del sector, dins la mateixa ca-
tegoria. Fins i tot hi havia certes complicitats que
facilitaven la col·locació familiar a l’empresa. Una
història en procés de recessió que ara ha arribat
al moment més alarmant quan es planteja la reducció
d’un 11% de la plantilla i corre el rumor, desmentit
per la direcció, que pot perillar la continuïtat de
la factoria de Martorell. No cal dir que el país
travessa un moment de certa convulsió social. Les
vagues dels sectors del transport i pesquer encara
són calentes i la crisi de Seat ha generat, aquest
darrer dijous, la manifestació sindical més nombrosa
dels darrers temps. Els comitès d’empresa encap-
çalen aturades i la direcció obre expedients dis-
ciplinaris. La conselleria de Treball i la mateixa
Presidència del govern de la Generalitat es com-
prometen en el procés. Avui per avui, Catalunya
no es pot permetre situacions excessivament con-
flictives, en un moment en què moltes mirades
europees estan posades en aquesta regió medite-
rrània. Tanmateix, en una mediació difícil i en pre-
visió d’un acord en què el govern autonòmic no
hauriadeposarniuneuro,elpaperde l’administració
pública ha d’estar especialment amatent a ajudar
a la pau social. El país no es pot permetre més
fronts de conflicte.

Crisi a la seu de

l’aristocràcia obrera


