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Miradas, palabras, huellas. Memorias de un intelectual de acción
de Josep Maria Vegara.

Lhemeroteca

Acción Comunista

Lintel·lectual i polític socialista ha publicat a leditorial RBA les seves
memòries fins lany 2000 que tenen un connexió directa amb levolució de
les teories i de la pràctica del socialisme català, al mateix temps que amb
la seva tasca docent i investigadora i la seva personalitat, caracteritzades
per la innovació. Aquest llibre ens permet dacostar-nos tant a la seva obra
com al seu entorn, des dels seus anys de formació, passant per la militància
clandestina antifranquista al Front Obrer de Catalunya (FOC) o la constitució
del PSC i la Facultat dEconomia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
fins els dos períodes de la seva acció de govern a lAjuntament de Barcelona
abans i després dels JJOO de 1992- i el pas per lInstitut dEstudis Fiscals
de Madrid. Completa el volum una selecció de fotografies.

El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura
a la democracia de Antonio Muñoz Sánchez
Acaba de ser publicat per lEditorial RBA aquesta monografia de
linvestigador de la Universitat de Lisboa Antonio Muñoz Sánchez, basada
en la seva tesi doctoral i amb pròleg de lhistoriador Ángel Viñas. Lautor
ens presenta un ampli i molt documentat estudi de les relacions que es van
establir entre la socialdemocràcia alemanya i el socialisme espanyol durant
el període de la Transició. Cal destacar en aquest sentit el paper de la
Fundació Friedrich Ebert, que a partir de 1975 col·laborà estretament amb
el PSOE i la UGT.

La reraguarda en guerra. Catalunya, 1936-1937
de José Luis Martín Ramos.
LAvenç ha publicat aquest treball del catedràtic d´Història Contemporània
de la Universitat Autònoma de Barcelona José Luis Martín Ramos centrat
em els primers mesos de la guerra civil a Catalunya, concretament entre
lesclat de la revolta militar el juliol de 1936 i els Fets de Maig de 1937.
A partir de la fundació del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
lautor sendinsa en el rol daquesta formació en la nova dinàmica política
que sestablí a Catalunya. Lobra, que es basa en un treball de recerca
arxivística i documental, constitueix una destacada aportació al coneixement
del període.

"L'herencia del PSAN" de Roger Buch
LEditorial Base ha editat recentment aquest llibre del politòleg i professor
de la Universitat Ramon Llull Roger Buch. A través seu es pot resseguir la
trajectòria del Partit Socialista dAlliberament Nacional dels Països Catalans
(PSAN) des de la seva fundació en 1969 i les diverses escissions, així com
levolució posterior dels seus membres. Aquest partit definit com socialista,
dels Països Catalans i independentista, fou actiu en la darrera etapa del
franquisme fins els primers temps de la democràcia. Lautor fa un acurat
estudi sobre la trajectòria humana i lherència ideològica que ha deixat el
partit i sobre les influències que ha tingut posteriorment. En un dels annexos
presenta una selecció de breus biografies dels dirigents en lèpoca estudiada.
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Entre els mesos de gener lany
1965 i dagost de 1969 aparegué
la revista Acción Comunista,
editada primer a Bèlgica i després
a França, que donà nom a
lorganització política del mateix
nom que leditava. Es tractava
dun grup format principalmente
per militants de la Federació
Exterior del Frente de Liberación
Popular (FLP) i del Front Obrer
de Catalunya (FOC) que van
vertebrar en el seu inici la seva
activitat entorn daquesta
publicació.
Es tracta duna publicació teòrica
que aplega elaborats estudis sobre
la situació política a Espanya i
també a nivell internacional a més
de reproduir textos de pensadors
clàssics del marxisme com Rosa
Luxemburg, Lleó Trotski i
Antonio Gramsci. A lArxiu de la
Fundació disposem dels onze
primers números, que creiem que
és la col·lecció sencera, editada
amb una periodicitat irregular. A
partir del número set safegí el
subtítol Revista marxista
independiente coincidint amb un
canvi de format.
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El mes de maig denguany
shan complert trenta anys
del III Congrés del Partit dels
Socialistes de Catalunya
celebrat a Castelldefels.
En aquest número recordem
aquell esdeveniment que
marca la sòlida unitat dels
socialistes i la seva voluntat
dexpressar la necessitat de
canvi de la nostra societat.

Sala d'actes
Arxiu
Hemeroteca
Biblioteca
Servei de
consulta
Consultes per
telèfon, correu
ordinari i
electrònic
Servei de
reprografia

Horari
d'atenció al públic:
Dilluns i dimarts de
16.15 a 18 h.
Dimecres i dijous
de 10 a 13 h.
El mes d'agost està
tancat per vacances.

Pep Jai, Josep Font, Joan Colom, Enric Adroher, Raimon Obiols, Joan Reventós, Lluís Armet, Juanjo
Ferreiro i altres.
© Colita
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"Mirant Endavant": El Congrés de 1982

"La meva gent d'esquerres" de José Antonio González Casanova

El Tercer Congrés del PSC es va reunir entre el 29 i el 31
de maig de 1982 a lHotel Playafels de Castelldefels. Sota
el lema Mirant Endavant el congrés aplegà 465 delegats
en un ambient on anava prenent cos la perspectiva dobtenir
la confiança dels ciutadans per tal daccedir al Govern
dEspanya.
Joan Reventós va ser reelegit Primer Sectari i novament
va ser leix integrador de tots els sectors del partit que
durant el període congressual shavien organitzat en dues
grans alternatives. Així la composició de la nova Comissió
Executiva va quedar formada per Joan Reventós, Pimer
Secretari, i els Secretaris d'Àrea: Raimon Obiols, Josep M.
Sala, Lluís Armet, Ernest Lluch, Narcís Serra, Isidre Molas
i Higini Clotas.
Cal destacar laprovació, després dun important debat en
el Plenari, duna esmena, defensada per Anna Castells,
que modificà els Estatuts i introduí lobligatorietat de
comptar amb un mínim del 12% de dones en els òrgans de
direcció i executius del Partit, així com en les llistes
electorals. Larticle 62 dels Estatuts diu textualment: Es
garantirà la presència dun mínim del 12% de dones als

La Fundació ha publicat recentment aquest llibre de J. A.
González Casanova. Es tracta
duna selecció darticles periodístics que, amb paraules del propi
autor, és un memorial de figures
exemplars del socialisme català
editats en diferents mitjans en el
període 1970- 2010.
Anna Castells

òrgans de direcció, execució i llistes electorals. Constituí
la introducció per primera vegada duna previsió daquesta
mena i en congressos successius sanà ampliant el
percentatge en la via dacostar-se a la paritat.
Laltra gran tema de debat fou el relatiu a les tasques i
orientacions duna futura acció de govern. Un clima de
confiança i doptimisme presidí tot el Congrés, en ocasions
fins i tot deufòria, com per exemple quan es produí la
intervenció de Felipe González, convidat a lacte de cloenda.

Alexandre Cirici, Antoni Tàpies, Jordi Maragall, Miquel
Caminal, José Montilla, Joan Herrera i Itziar González
Virós.
El passat 14 de febrer aquest llibre de J. A. Antonio González
Casanova va ser presentat a lAteneu Barcelonès per Antoni
Comín i Isidre Molas. Lacte, carregat demotivitat, comptà
amb lassistència dun nombrós públic.

Els retrats i semblances dels
significats militants desquerres
que presenta són: Alfonso Carlos
Comín, José Ignacio Urenda,
Jaume Lorés, Rodolf Guerra, Antoni Ribas, Jaime Camino,
Joan Gomis, Jordi Solé Tura, Joan Reventós, Pasqual
Maragall, Isidre Molas, Ernest Lluch, Francesc Casares,
Llorenç Gomis, Manuel Sacristán, Manuel Vázquez
Montalbán, Narcís Serra, Lluís Reverter, Josep Pallach,
Josep Solé Barberà, Francesc Vila Abadal, Ramon
Fernández Jurado, Rafael Ribó, Albert Fina, Montserrat
Avilés, José M. Díez-Alegría, Gregorio López Raimundo,

Fulgor y sombras del socialismo en España. Artículos 1970-2010 de
José Antonio González Casanova
Publicat pel nou segell editorial
La Lluvia i, amb la col·laboració
de la Fundació Rafael Campalans,
aquest llibre és una àmplia
selecció darticles editats per
lautor al llarg de quatre dècades
en diferents mitjans de comunicació que tenen com a denominador comú lanàlisi crítica i
aguda de diferents moments claus
de la nostra història. En especial
cal subratllar el dibuix dunes
anàlisis socialistes renovadores,
expressades ja durant letapa de
la transició, i en el primer període de la consolidació
democràtica. Segons González Casanova: Avui més que
mai és necessari explicar que és possible construir futur
mitjançant la lectura del passat, però no en clau històrica
i destudi, sinó del present.
Raimon Obiols, Joan Reventós i Lluís Armet.

© Colita

Anna Balletbó i Ernest Lluch

© Colita

Lacte de presentació va tenir lloc el passat 28 de febrer
a la Casa del Llibre, i va comptar, a banda de lautor, amb

les intervencions de Joan Ramon Riera, leditor, i el
periodista Joan Tàpia, qui va destacar la gran sinceritat
de les paraules de González Casanova al llibre, en què
sintueix que no hi ha hagut autocensura.
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