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INTODUCCIO 

Els treballad 
vaga durant l'ú t r 
nem. analitzar 1 
talitat deis drar 
sense consent 
gue's represalia 

L'avan9 Ql 
premsa ha sigut 
ara es trovaba f 
experiencia, ha 
experiencia ens 
incalculable per 1 
viment obrer. 

s de premsa de Barcelona v re estar, per pnmera vegada, en 
a ~etmana d abril. Amb aque t to te els militans de la LCR prete 
xperiéncres més important aq sta vaga. Practicament la to-

Barcelona hem anat a a er les nostres rervindicacions, 
ap moment que la p r d vrdis, ens sancionés o pren 
cap mena per part deis q n el control de la rnformació 

, a supos t aquestd va él p ciencia deis treballadors de 
ortantisim El mov e t o remsa de Barcelona que fins 

g"Tlentat. amb poca capa t .1éncia i prilctrcament sense 
nat un pas endevant que n ar mai més enrera. Aquesta 
mbla més que important p t es; creiem que es d'un valor 
r sta de treballadors de pre o I'Estat i pel conjunt del mo-

Es per aixó p 1 que ere em que fa falta at r n cadascu deis aspectes que 
ha revestit aquesta vaga pe donar el ¡ust valor a cad factor i per resaltar també les 
insufrciéncies i defectes de la vaga. Tot arxó ens tara servei a l'hora de les próximas 
lluites que tindrem de lliurar. 

Comes pot llegir a l'index d'aquest butlleti no fem una menció cronológica de 
la vaga, ja que aixó es conegut per tots nosaltres i per a tothom que hagi llegit 
PREMSA EN LLUITA i s'hagi interessat perla vaga. 

LES REIVINDICACIONS DE LA NOSTRA VAGA 

Dir que la lluita deis treballadors de premsa de Barcelona no ha tingut més mo-
' tiu que la reivindicació d'una paga de 50.000 pesetas, seria un greu error que no 

tindria en compte les aspiracions d'un ram com el nostre on les condicions de tre
ball astan degradadas fins :':1 llmits insuspitables per a qui no visqui dia a dia la seva 
realitat. Les divisions artifícials entre empreses que han introduit els capitalistas que 
inverteixen en premsa, els sous de miseria, la necesitat de doblar la jornada de tre 
ball, les amenaces constants de tancada d'empreses, la censura de la patronal i 
de I'Estat sobre les redaccions, la eventualitat, la gesteó irracional deis empresaris, 
etc., són factors que han estat presents a la nostra vaga implícita o explicitament. 
Ja avans de la vaga , en la constitució deis organismes sindicals de premsa (CC.OO. 
UGT, CNT ... ) les presentacions de plataformas reivindicatives eren llarguísimes. 

En els debats previs i a la constitució del Sindicat de Treballadors de Premsa de 
Barcelona (STPBl van apareixer múltiples reivindicacions que eren más que l'expre
sió de refut a unes condicions de treball que estan molt lluny de poder ser conside
radas com acceptables. 

A l'assemblea que resulta de la nostra concentració a sindicats ja va sortir la 
necessitat d'un conveni colectiu a escala provincial i d'una paga filta en concepte de 
l'augment del preu deis dtans. 

A l'assamblea de ram del dia 20 refutarem la possibilitat de negociació de lapa
ga empresa per empresa, precisament perque en el cap dP tots i totes hi havia la 
necessitat de posar les bases d'una millora de la nostra situaciólaborai pel conjunt de 
la premsa 

L'expressió més clara de les nostres exigéncies va ser la ressolució de 1' Assemblea 
del pnmer dta de vaga: per gran ma¡orra aprovarem extgtr a la patronal la negoctacró 
conjunta de quatre punts que resumien cap on volem anar: 

1, Que no es donessin represillies de cap tipus Aquest punt el consideravef!l 
innegociable. Fer q Jt. el nostre dret a la vaga, el nostre dret a disposar de l'únic que 
possetm la nostra torca de treball- tos respectat. Amb aixó no hi poden haver ne-

"c'"'"''~-.., goc.actons de cap mena. 3 



2. La paga per l'augment del preu deis diaris. El primer manifest dirigit a tota la 
població era molt ciar en aquest sentit: ((Valoramos como en anteriores ocasiones 
que era in¡usto que el aumento de ingresos que supone esta subida beneficiara solo 
a los empresarios y no a todos los que de una forma u otra participamos en la con
fección de los periódicos». 

3. L'entrada en vigor !'octubre vinent d'una quarta paga extraordinána amb 
caracter lineal, no absorbible 1 amb augments proporcionals als del cost de la vida. 
Amb aixó els treballadors renunciavem a posteriors reclamacions de pagues en su
cesivas pu¡cs del preu deis diaris 

Aconseguir aquesta reivmd1cació era 1mportant per a nosaltres en la mida en 
que d'aquesta manera consolidavem com a norma el que 1a veniem reclamant i 
conseguint r.ada vegada. 1 més després de que el preu lliure deis diaris és un questió 
aconseguida per la patronal. 

La nostra lluita cada vegada que s'augmentava el preu deis diaris conseguía un 
resultat, pero sempre volatil. Es tracta d'aconsegUJr que quan donem un pas enda
vant ja sigui imposible que ens el facin retrocedir 

4. El compromls de negociar un conveni col·lectiu a escala provmcial 
Arrivar a aquest punt es tan 1mportant pera nosaltres que deixana tot d'una 1 

per sempre el reconeixement de la unitat del nostre ram. 
Sabem que negociar un conveni aixi sera dificultas perqué tots els anys de di

visló no han passat així com així i més aviat han deixat senyals. Han deixat gran 
quantitat de desigualtats entre nosaltres tan en matéria económica com en condi
cions de treball . pero tanmateix cal que siguem concients de que ter les coses tots 
junts, encara que costi el sacrifici aparent d'alguns, beneficiaria a tothom. Les pers
pectivas económiques de la patronal no són com les de fa uns anys 1 els seus instru
ments repress1us ja no s6n tants. El govern que surtí d'aquestes eleccions intentara 
per tots els mítjans conseguir un pacte social o el que ve a ser el mateix, la congela
ció de les nostres míllores. Trencar aquesta intenció ens costara un gran estor~ i 
aquest només els podrem fer útil si estem units i no caiem a la trampa de la d1visió. 

LA UNITAT DEL RAM. LA NEGOCIACIO 

No volem ser reiteratius pero no podem deixar de tenir present que si ha hagut 
un element que ha estat present en el cap de tots durant la vaga ha sigut l'aparent 
dilema entre la unitat del ram i la negociació. 

El dia 20 la comissió negociadora ja ens proposava un retrocés exces1vament 
tmporlant pr·r i'f nosaltrt'" c¡uE' Hs tornancllla proposar romnanys del Grup Mundo el 
dia 22 i un altra vegada la comissió negociadora el dia 26. La proposta consistía en 
abanoonar la vaga per fidr1 deis que unquess•n bases o ncgoctac•ó • una retncorpo 
ració gradual deis que conseguissin negociar jaque s'entenia que cada empresari es 
veuria forcat a negociar a l'anar sortint al carrer els diferents diaris i el seu no. 

L argument no eslava pas manca1 df' cohPrP.nt.:ta pPrO st dP. rP.ahsm., 
»Si no s'hagués acordat abans anar a la vaga tots junts está claríssim que 1' Au

ger no haur~a cedit a negoctar abans qu~ ntngu Nt la Vanguardia hauna posat la 
trampa, que podía to~r molt bé contra el Compte en cas de haver mantingut la 
cont1an~a els treballadors d'aquesta empresa en la umtat del ram. 

De no haver iniciat la vaga tots junts, ni hauriem aconseguit les primeras ofertes 
de les empreses individualment, (promesa de negociar per part del Diari de Barce
lona, primers ofertes del Noticiero i Avuil. 

De no haver continuat tots junts dificilment hauriem conseguit que el dia 26 pel 
matí la patronal malgrat les seves amenaces s·assentés devant la comisió negocia
clora per oferir converses si tornavem a treballar. 

Tanmate1x tampoc hauriem consegUJt la cohesió necessária que ens proporcio
nAren le~> assemblees de tot el ram per iniciar converses individuals sota la 



v1s16 d'una assemble ge eral en aquells n oment 1 amb conciencia del paper 
J 1• 'l'lll•l jiJP JIHj'll l) 

Per últim si no hagu 
escalonada dific•lment ha 
les empreses menys al 1 
mem qua~oue lOl. 

n votat mass1vam 
m aconsegUit pa 
expres i a algun s 

contra d'una tornada al treball 
stres reivindicacions a totes 
del Grup Mundo pré\ctica -

1 Consequir l'au"" P.s ~>vicientmPnt una conquesta 
important després d'una s tent'1"l en compte !'interés de d• 
ferents empresaris en atlel 1 d urar les seves redacClons 1 
tallers. Només amb la un de de IIUtta va ser possible ter 
entendre als empresans q , lo -out com en el cas del D1a 
ri de ·Barcelona els hi po 1 D'haver marxat cada em 
presa pel seu compte, amt nts de div1si6 queja intro 
duien els empresaris a ca que no h1 hauna cap aco 
miadament? 

2. La paga en concepte de l'augment del de ans per molt que la 1nten 
tin camuflar els empreari s ha conseyuit ja e rentes empreses (Grup Mundo, 
Diari de Barcelona) i s'espera conseguir en d'altre més 

3. La quarta paga f1xa esta confirmada en la n octac16 de la seva quantitat en el 
Noticiero i Grup Mundo. 

4. En el Grup Mundo 1' Auger ha acceptar pactar d'una forma de la qual ma1 
havia ni volgut parlar: La negociació a nivell de grup. No deixa de ser un pas per la 
dura batalla que ens hem de plantejar. La negociació en un conveni colectiu provin
cial o a nivell interempresanal. 

5 1 la major conquesta del ram: la d'ahver realitzat una vaga que ens ha s1tuat 
~ en una correlació de forces completament diferennt amb respecte als empresaris. 

que ha canviat sustancialment les relacions entre nosaltres, i ha posat en qüestió la 
• jerarquització i !'individua isme típic de la nostra profess•ó 1 oficis i que ens ha pro-

' porcionat una gran experi~ncia que no podem ni debcm desaprofitar per posteriors 
lluites del nostre ram i amb d'altres sectors. 

LA ORGANITZACIO 

La forc;:a conseguida en el ram de premsa es pot di bP.n bé que ha estat gracies 
al tipus d'organització mitjancant la unitat en assemboeo entorn les nostres reivin 
dicacions, com a punt de part1da de la vaga. 

Peró no podem oblidar que el que també ha poss1b 1 tat la mobilització i l'orga
nització ha estat la gestació del Sindicat de Treballado s de Premsa de Barcelona, 
malgrat que no totes les centrals sindicals el recolzin. 

Les assemblees deis diferents diaris van escollir els s 'liS delegats per formar la 
comissió negociadora i pels coMités de vaga. Els comi ós de vaga van tenir dues 
func1ons -la de v1g1lánc1a a ns de les empieses 1per ta de que la patronal no tes 
locaut; -la de negociar ambla patronal de cada empresa 

A partir de l'assemblea general del ram es varen ere r dos comités més durant 
la vaga. 

- El comité de l'organ d'expressió de la vaga PR .MSA EN LLUITA 
- el comité de finances. 

Les manifestacions primer davant La Vanguardia 1 inalment davant el Correu 
Catala i Noticiero, era una crtda als treb311adors d'aq<~e t dtaris a la unitat 

També la participació activa en la Jornada de 23 d Jbril (VOLEM I'ESTATUT) 
va ser important pera la lluita del ram. 

D •• totes maneres la falta de expenéncia i d'altr 11obihtzac1ons en el nostre 
ram es notava en les deficiéncies en quant a organit~.,, ió. Per exemple el conjunt 
deis comttés de vaga només es van reun•r un cop dura t a vaga. 

El mate1x va pasar amb les assemblees d' esa t...a falta de 



Ultji:l u e1npresi:l va 1mpeotr que aurant 1a vaga n1 nagues un ctebat mes nc. 1 a1xo es 
notava en els moments d'impas en la nostra lluita. No hi havia control per part del 
conJunt deis treballadors del que succeia a cada una de les empreses i els rumors 
feien més mal que bé. No servien per organitzar-nos en front les maniobres de la pa
tronal Els equilibns d 'alguns df! la nPqor.iadora en torn ailcó no va ajudar qens a la 
clarificació i al debat, possiblitant desmoralitzacions i restant torc;a a la unitat i 

Per tan l>l les assemblees d'empre!>d s haguess1n reun1t, no per prendre deCI· 
siclons al marge, sinó per conéixer la realitat de la patronal, valorar-la, conéixer la 
própia torca, les insufic1éncies. etc ., s'hagués anat al conjunt del ram amb posició 
de coneixement veritable 1 de for<;:a impedint tot tipus de maniobra al marge de l'or
ganització del conjunt del ram: 1' Assemblea General, Comissió Negociadora. Comí 
tés de Vaga... ' 

A1xó repercutía en determinades empreses, peró aquesta deficiencia va ser 
suplida per l'organitzarió de la distrihució rle PREMSA FN Ll UITA fNa perla gran 
majoria de treballadors, el qual va possibilitar encara més la unitat del ram amb la rea
htzacló d aquesta tasca. 

Dins de les insuficiéncies cal dir que no es va ter gaire esforc; en l'extensió en el 
mateix mit)a de premsa, és a dir, una crida als col·laboradors, als treballadors de 
setmanaris, revistes i premsa de la resta de I'Estat. 

La curta tirada de Premsa en Lluita no feia possible d'una manPra rP.alla conexíó 
amb el poble. Només podiem arribar a uns sectors molt reduits. L'esfor<;: en conse
gutr d altres 1mpremptes hauna estat ben aprof1tat, n estem segurs que haurta estat 
un recolzement eficac per l'af1anc;ament de la nostra torc;a en front la patronal. 

Tampoc varem aprofitar d'una manera efPctiva el recolzament de les centrals 
srndicals i deis 

, 
• 



,dhr., ons r>n els m m<> ' 1 e: PI te: r1 "" nnc:trí! ñ rn <; qut n CP'>!'.art la 
pressió sobre aquests en ter los pronunctar d'una manera ob•,r1a en la seva adhesió. 

PREMSA EN LLUITA: MES QUE UNA EXPERIENCIA. UNA NECESSITAT 

La dectssió de treure un 6rgan de d1fustó de la nostra llut•a va ser un pas 1mpor 
tant, qualitativament, en la vaga . f:l d1ari deis treballarods d•~ premsa en vaga ha es 
tat un tnici important en el que cretem que ha de ser la nremsa en mans deis tr balladors pera t:xpresar nos lliurement, sense control nt censura de cap mena per part 
de la patronal. 

Els objectius del diri de la vaga eren: 
La de mantcnir un contacte amb els ciutadans ' e>.¡·itcar el deserwolupament de la lluita. · 
La de que tos un treball i producte col·lectiu: no es s1qnaven ni els articles, 
ni les fotograt1es. ni els comics. 

- La de ter a la nostra mida, una contrainformac1o del que passava a la ciutat 
durant aquells dies, actes polítics, lluites obreres 1 populars, mformació deis 
barns, etc. 
Que cap empresari ni ningú pogués manipular ' terstverjar el que nosaltres 
vohem dir: - a d ust6 i la distribució era feina nostra i de manera orgamtzada. 

Sense proposar-s ho, ja que el comité de redacció estava format espontaneament 1, sense normes de funcionament, 1 no fixe (hi anava qui valía i quant volial, 
PREMSA EN LLUIT A va tncloure posicions de companvs en vaga. Aquest és un altre punt positiu a destacr, dones moltes vegades i amb l'amagatall de la unitat hi 
ha qut creu que és millar no plante¡ar debats o desacords. Nosaltres defensem la 
possib1litat de discusió 1 debat per a la clanficació 1 defensa de pos1c1ons dins del • ram. 1 esta ciar que tothom tenia dret a poder fer-ho des del moment en que un grup com a tal ho va fer 

La proposta de la parttc1pac16 activa en la discus16 ' el·laboractó de PREMSA 
EN LLUITA per part de tothom qui treballa en premsa. és a dir. d'administratius, 
de tallers i penodistes era una tita 1mportant a conseguir, per trencar en la divisió en el treball en la que normalment estem sotmesos als nostres !loes de treball. Aquesta 
proposta no va ser del tot assolida. Les tasques van quenar novament divididas, al menys majoritanament. 

Aquesta potser era l'única qüestió que quedava una rn1ca feble. Cal ten~r-ho en 
compte de cara a la continuitat de PREMSA EN LLUIT A 

LES CENTRALS SINOICALS 

Una de les característiques més senyalades d'aquesta vaga ha estat, com es 
pot desprendre de les nostres reflexions anterior, la de 1' autoorganitzac16 del ram 
Com deiem en el DEMA n° 6, l'esperit' els objectius del STPB s'han vist confirmats. 

Peró cal senyalar, - cauriem en l'oportunisme polltic si no ho fessim-, una deficiéncta sedosa. 
Ex1stint com existeix una tran¡a gens desprcctable de companys de premsa que militen en centrals sindicals, com UGT i CNT, o be porten una doble militancia en el 

STPB r CC.OO l'activit. t d'aquestes centrals durant la vaga, si no ha estat total ment mexistent, poc hi ha faltat. 
Per una banda, en el debaten les nostres assemblees, creiem que hauria estat convenient que les posic1ons de cadascuna de les tendéncies smdicals s'haguessin 

mantfestat com a tals. Otr les coses pel seu nom des d'un comenc;ament hauna fa- 7 



cthtat molt les coses. El tunctonament ocult, quant no extstetxen raons tmportants 
de clandestinitat, l'únic que provoquen es l'explosió quan surten. 

El fet de que sortin tendénctes i de que hi hagt un debat obert no te perqué po· 
sar en dubte la unitat. Total contrari, el debat és absolutament necessari per a que 
les assemblees puguin decid1r amb tots els arguments a la vista . 

Al contrari , si mantenim tora la llum del dta la realttat smdical de premsa, els 
malentesos. les suspicac1es. etc. , poden portar-nos a convertir el debat entre com 
panys en enfrentaments i en el p1t¡or deis casos en la divtsió interna. 

Per una altre, perles dades que coneixem. volem ter una reflexió crítica .de l'ac· 
tuació de totes i cadascuna de les centrals sindicals que operen a premsa. 

Considerem important que a més del procés unitari tan necessari que estem 
portant a premsa. ens és indispensable tenir ' lligams el més forts possibles, amb la 
resta del mov·me,t obrer per nosaltres f>s important estar en las millors conciJcio,s 
possibles per lluitar contra una patronal disposada a transformar la premsa al servei 
del tranqUJsmc al servet deis seus gru~s pohucs 1 tnteresos econorn1c. ~ Aquesta 
transformac1ó «racionalitzaciól> - diran ells- que volen tirar endavant amb el nos 
tre treball, mit¡ancant regulactons de llocs de treball, congelactó salanal, expedients 
de crisis, etc. Aquesta sera la tónica general i per enfrontar la res mtllor que mante 
nir i reforcar la organitzac16 u Mana del ram permanentment Per a nosaltres aquesta 
és la finalitat del STPB. 

Peró aquesta situació nt es exclus1va de premsa nt la patronal de premsa es tn· 
dependent deis altres sectors de la producció. La patronal s'unetx en les seves orga 

. . ...ae\s treballad o,anu 

nitzacions empresarials, i té instruments legals de gran eficacta Nosaltres per fer·li 
front en el nostre ram ens hem organitzat com STPB pero fins que no existeixi la ne· 
cessaria unitat sindical en el conjunt del moviment obrer veiem como una qüestió 
necesaaria portar una doble militancia en el STPB i una central o tendencia sindical 

D'aquesta manera el paper de les organ1tzac1ons s1nd1cals a premsa sena la de 
lligar les relacions de Premsa amb d'altres rams i localitats. El seu paper durant la 
nostra vaga hauria estat el d'extendre i popularitza¡ la nostra vaga. Col·laborar en la 
difusió del nostre diari PAEMSA EN LLUITA, proporcionar-nos el contacte amb 
d'altres empreses periodístiques d'altres localitats, conseguir la seva solídaritat. La 
premsa de Barcelona comptava amb els SPus com1tés rle vga. d'i,fnrmació i de fi · 
n.ances, compta amb 1~ seva propia organització, pero sortin quasibé de zero. Neces· 
srtavem que les adhestons rebudes formalment es convertissin en adhesíons reals i 
matenals. 

cc.oo. 

Parlem de CC.OO., en primer lloc per diferents raons: 
Perqué els seus militants han ¡ugat un paper molt important a la vaga en 
diferents sentits. 
Perqué és !'única central sindtcal que recolza obertament i sense reserves 
el STPB. 



Perqué si bé com deiem abans creiem convenient la doble militancia a STPB. 
1 A UNA CENTRAL SINDICAL, NOSAL TRES PRIVILEGIEM A CC.OO: perqué es 
!'única organització sindical que nvui per avui no ha renunciat encara a la un1tat sin
dical perqué en el seu interior ex1steix un ampli corrent unitári, perqué és la central 
sindical amb més credibihtat en el si de la classe obrera donat que recull tota la tradi
ció de llu1ta durnt el franqu1sme 

No ignorem, peró, que a CC OO. la tendéncia majoritarra esta polantzada per 
part1ts com PSUC i el PCE Despres en parlarem. Diem aixó perqué és molt impor
tant distlngir entre ce OO. i els partltS que treballen en el seu SI. 

Durant la nostra vaga no es pot parlar de la postura que va mantenir CC.OO. 
perqué no va defendre res en tant que CC.OO peró SI que es pot parlar deis seus 
mihtants i de la $Pva act1vitat 

CC.OO. va a ced~r el seu local des d'un comencament coma lloc de centralització 
Of: Id 1nh>rmacto 1 coordn1ac,o 1 el que es mes •mportdnt, la reaacc10 de PREMSA 
EN LLUITA es va mstal·lar allá ocupant practicament tot el local. 

Els milltants de CC.OO., encafa que amb postures d1verses no van de1xar d'ex
posar-les obertament en cap mome"lt. Es van comprometre amb la vaga des del 

; de Prernsa de 

en vaga 
sarce\ona 

primer día. Peró de la mateixa manera que valorem com a positiu el comprom1s de 
portes en dins de la vaga hem de criticar el abstencionisme total cara en fora ce 00 
té la suficient implantació com per conseguir que la nostra lluita se n'hagués fet ressó 
i'l molts sectors de la producc16. 

UGT 

De !'actitud d'aquest sindicat depenia en gran mida el que LA VANGUARDIA es 
sumes a la vaga. Sena gratUit extendrens sobre l'importánc1a que haguls t1ngut 
pel ram el ff>t de trencar amb la tradicional divisió entre els treballadors del GRUP 
GODO (excepció del Tele/expres) i la resta de la premsa. Evidentment les possibilí
tats a una v1ctóna haunem estat molt mes grans. 

Al d1r que !'actitud d'UGT era molt ímportant perla unitat del ram no volem do 
nar a entendre quP només depMgué.:; d'ells Des del nostre punt de vista no ens va 
quedar cap més remei que constatar que existien determinadas condicions objecti
ve:. que eren d1f1c11S de superar per lograr la part1C1pac1o de LA VANGUARDIA. la 
divisi6 tradicional, l'esquirolatge -pagat per GODO - el nivell de sous superiors, 
l'aparent contradicció de la lluita ambla negociació del seu conveni, etc. 

Peró tanmate1x el desenvolupament posterior de les negociacions a la VAN
GUARDIA i la declaració de conflicte col·lectiu han demostrat que tates aquestes 
condic1ons i limitacions podien ser superadas. Si la Vangurdia hagues anat a la 
llwta amb nosaltres, les nostres reivindicacions s'haurien vist satisfetes molt més 
amoliament i haurien sortit molt m1llor preparats per posteriors lluites. 

Per aixó és pel que considerem tant important el paper que hauria pogut jugar 
1a't.1Gi a l::A VANGUAR 
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Si dos d'un comencarnent ~ls dirigents de UGT no naguessin demostrat el 
d(':;pre 1 ohmp1c que mamfest ren per Id organitzac16 de la •esta del ram. 

S an decrdiren anar a la vag,J amb la resta de diiH ., s'hagubs m:;rstit amb 
la rmponancm de la unrta del rdm en comptes de solicrtar la 1,aga !agal d'una manP-ra 
totalment uti aria. 

- S quan el d•a 31 de mar~ en r-omptes de exposar la seva vaga com alterna
tiva a la ncst• haguess n exphr.at la •mportáncia d'aquella com a omner pas per 
llurtar to• u t• a partrt oel 22 

S e" fmitiva P s d ngp t i~> UGT fossin smcerc; "n es sevPs dl'rlaracrons 
de vocac16 umtl! a, possihlement la situacró ara seria molt clifernnt. 

' 

CNT 

L'act ac 6 els militants tf Qll('Sta central es prcc1s anahtza1 la amb una doble 
perspectiva 

La de la sova combativrtat Pf r ur costat 1la del comprom1s arnb el ram per l'al~re. 
No tenim res a dir respecta a la se ... a disponibilitat a la IIUJta, a la popularització 

de la matP1xa a la seva voluntat comt a' va En tot momant s'han •no<:trat clisposat~ 
a continuar la I!UJta fins on tos necessari per vencer. Res en quant a la seva comba
tlvltat al carrer. Pero el prob•erna qu ~ • a presentat amb aquests companvs no ~;:;lit 
amb aixt'l 

Abans d'afinnar res voldriem actarír que som conscients de que el fet de perttl· 
yer a la CNT no significa que tots mantiguessin posturas idént1ques ni molt menvs. 
Ens refemem. per tam. pe1 tant a le;. carat.:ter~Stlques més gt ntm.tiS tJel que herr¡ of> 
servat i al queja en expresat en el nt,rnero de «TINTA NEGRA» dethcat a la vaga 

Han assistit a les assemblees estr,ctamP.nt com observadors que manitestaven 
mitjan~ant aplaudiments o pita des ia scvél aprovació o refuta les •ntervencions i pro 
postes que es feien com si fos espectable en el que s'ovaciona en els moments bril 
lants i es piten e!s moments cr ur~ 

No. companys de la CNT. aquesta actitud no esta ni justif•cada p<>r la vostra or 
ganitzaci6 incip·ent. «En trance de organización>>. dieu. ni per 1a vo~tra voluntad dü 
contrarrestar el protagonrsme 

Ni el liderisme d'altres cornpan}'S n1 el maniobrensme es comhatei'IC callant 1 
colocant-se a veure venir com ho hev fet vosaltres 

La CNT ha fet molt mal serve al ram proposant el que era •rrPt1htzoble l'últrm dia 
d'assemblea cridant «TRAlCION, 1 RAICION». quan la votac1ó cls hi va ser total· 
ment desfavorable 1 adoptant u11a act1tud totalment derrot•sta en ei balanc;: escrrt 
que varen red<;ctar postenorment a la vaga. 

Els companys de 1.~ CNT saben pertectament que es totalment fr•lsa la seva Jf1r 
mació de que amb aquesta vaga no nem consegur• absolutament res. 

Saben corn tot el ram ho :>ap que la correlació de torces re5pecte a la patronal 
ha variat molt c:;a~n qup qu1 ml::s q,,, rn~"~ e; ha conseguit ur'a pan d"l que els Pm 
presaris ni en volion ni negociar e;1 un comen~ment. Saben també por últim que el 
ram ha sortn molt refor~at am~ orgu ntzacro 1 amb unrtat Ell::. a•xo t1o saben pero 
segueixen sense fP.rne cas. fent Sf.: e::, sords a la organització u111tana del ram i $R
gueixen mostrant com sempre 8>(ac,.rbodament sectaris. 

Els seus arguments per acus;¡r a STPB de neoverticahsme 1 ele uurocrácia son 
casi inexistents. Voldriem saber quo es el que els porta a posar corn,.,tes cada vega 
da que parlen de <<delegats)) del STPB 1 de lá «unitat)) d'aq-..est smdicat 

¿Quina condició no es compleix SP.Qons ells per que aquests dcleqats i l'esperit 
unitan del STPB ho siguin realmem' 

Un sind cat que afirma en els seus pnncipis que la seva base dec1siva esta a les 

t 



assemblees d'empresa las quals s'han reafirmat moltes vegades per amplíssima 
maJona en la voluntat d construir-lo i de manten1r lo no té res a veure n1 amb el ver
ticahsme ni ambla burocracia. 

La CNT deuria donar crédit d'una vegada a les decisions de les assemblees. 
Fins que no ho facin no ens te que extranyar que es mantinguin marginats de tota la 
nostr activitat . 

ELS PARTITS POLITICS 

En parlar deis part1ts polítics i la seva actua~ió durant la vaga hem de dir per a co
rnenc,;ar t!l que Jd hem d1t respecte a les central~ l:illldrc.;als La lhsta d adhes1ons que 
varem rPbre n< es va troduir P.n un rP.col7amPnt real a la vaga. Sabem que vagues 
com les de premsa se'n tan moltes i queja ha passat !'época en que cada vaga era 
mot1u per crrdar a a més ampha sohdarrtat De totes maneras una vaga a:llada es 
sP.mpre unn vr1oa amh hm tac1ons La responsRbil t t deis partits obrers queda preci 
sament en potenciar al m xim les alternativas d'u cae 6 d' nteressos entre tots els 
se t ' 1 •u Hit/a 1 , • ec. e 1 he a • • ., ot 
Ject1us 1 formes de lluita entre uns sectors 1 altres. 

Callo vaya pranteJa u con¡unt de rerv.ndrcac.;ro s davant •es quals d pat1o11al, 
com en el nostre cas, es mostra dura e intrans1gent. La patronal, retallant les lliber
tats mitjancant In utiliza ó dP tota una leqrslar ó r aparell rPnressru mtf'nta An el 
seu conjunt parar els pes a un movrment obrer cada vegada més poderós. 

Podem veure cada dia com aquestes vagues plantegen reivindicacions, moltes 
el elles especrfrques deis seu props ram o empresa, peró la gran ma¡ona comcrderxen 

" o son molt sim1lars Es per arxó pel que estem convenvuts de la necessitat d'una 
amplia informació, colaboracró i coordinac1ó entre tates les lluites obreres, és per 
aixó pel que creiem que es pos1ble i necessaria la m x1ma colaboració i coordmactó 

" entre tates les organitzacions obreres, smd1cals 1 po ítrques, organitzac1ons de les 
QUA només ~s •ustifrra 1:'1 c:eva Pxrstencia P.n la l"""rda Qllt' ciP.fP.nsu·• ei"S mteresos deis 
treballadors, organitzacions encara reduides pero fo ¡odes quasibé tates en una eta-
pa durrss1ma, 1 etapa de la més oberta 1 terotye r ae tranqUJsme 

Es per a1xó pel que ere em possible s neco la lluita conJunta contra una 
burgesra que mtenta f r nos pagar les consequ e de a cr1s1 económ1ca, els plats 
trencats de la seva incapacitat per gestionar l'e 1 a, m1t1ancant la conversac1ó 

• deis elements més obertament r pres1us del franq 
Les IIUJtes d'Euskad11 els assassmats comes 

tra de la democracra que son capacos d'oferrr. 
Ex per a1xo pel que creiem possible 1 necessá 1 pr paracró d una Vaga Gene-

ral que acabi amb a1xó. 
La vaga de premsa ha estat 1mportant, per s part1ts ens han vingut a 

demanar PREMSA EN LLUITA7 Quants han utillz la eva organitzac16 perdonar 
a conéixer la nostra vaga entre els treballadors de p1€msa d'altres localitats? etc. 
Nosaltres hem de reconeixer que tampoc ens salv m de aixó en aquest aspecte. 

Un altre problema és el que determinats partits ob·ers no son partidaris de l'ex
tensió no per insuficiencias ni per falles humanes o per cesorgnitzatció, sinó perque 
entenen que la lluita generalitzada no és útil. 

PSUC: 

Aquest partit es sens dubte el que té més m1li 
,. iuqat un oRper ele major pes encara quP hagi P.Stat 

Aquest partit és el que polaritza el corrent majoritar 
Pero es precss 1 1mportant d1stmy~r. N1 le~ CC.OC 
Es no ca 

3 premsa i per tant el que ha 
. • rdat durant casi tota la vaga 
~.:.oo. a premsa i en general. 

el PSUC, nr son del PSUC 
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Aquest partit ha mantingut contactes amb la patronal per parlar i suposem que 
per arribar a acors sobre la nostra vaga. Esperem que ells ens donin per si mateixos 
comptes de les seves <<gestJons». 

No ens extranya per aixó !'actitud desmobilitzadora que van mantenir des del 
primer moment, la seva postura front les negociacions, front a la sobirania de I'As· 
semblea General. L'intent de introduír la moral de per alguna intervenció 

molt significada, la seva reticencia a qualsevol forma d'extensió de la vaga. 
Mostr;¡vnn el més ahsolu• desorf'ci l"~'r la cana<'ltat d~> rlecis1ó rPsponsahle de 

la Assemblea General, ~ons aquests companys el que la proposava «mes grossa, 
ten1a més ~x1t a l'assemblea». 

Ester.1 d'accrd en la importancia quehaguestingut una mes gran dO$is d'assem 
blees c:·.~mpresa per agilitzar el debat pe•ó en cap moment era corree te defendre 
que aquestes es desvinculessin de l'assemblea general en quant a decissions es 
refería . 

Tampoc estem d'acord ambla visió que presentaban d'una patronal absoluta · 
ment dividida. Per nosaltres el fonamental consistía en resoldre una batalla que 
forsosament s'ens plantejava, la batalla perla ruptura deis acords presos entre em· 
presaris per a no negociar auténticament. Per una altra banda la postura tan dura 
deis empresaris s'explica també perla confianc;:a que els hi proporcionava els con· 
tactes amb el PSUC. L'actitud claudicant d'aquests companys, aquesta actitud 
colaboracionista només ~s iustifica si en$ r~>mitim a la SE>va nolitica en general 

Per desgracia l'actitud mantinguda durant la vaga la mantenen sota formes di· 
verses a totes les llu1tes a les que h1 son preesents. 

Per ells son molt més importants els objectius 1 acords que estableixen pel seu 
compte amb la patronal que la autoorganització obrera i la coordinació i colabora· 
ció -de la que prfavem avans - necessaria entre tates les torces obreres i populars. 

' 

Dir, com deia la CNT, que mantenien aquesta actitud per que estava en joc la 
seva legalítzac16, és només parc1alment cert. El PSUC estava d1sposat a negoc1ar-ho 
tot menvc; la seva legalitzac:ió Aquesta artiturl corresp0n ¡¡ tnta una pOiítir.a hasada 
en la col.laboració de classes i en l'oblit de que el qué és tonamental es la organització 
autónoma i independent de tota la classe obrera. No deixa de ser una !lastima que el partit 
obrer de rna¡or torca actu1 a1xi. 

PTE 

L'excesiu protagonisme deis militants del PTE pot portar a engany a molts so· 
bre el seu auténtic paper objectiu. 

Preferim no extendrens massa sobre aquest partit perqu~ la realitat és que s'han 
anat adaptant constantment a la situació i amb retras. Sempre a remole o bé de la 
co~isió negociadora o bé de la nova situació que provocava la decisió de l'assemblea 
en tot moment. 

No seriem justos, per~. si no reconeixessim la combativitat d'aquests companys 
"~-·~-·~malgrat e seves reduides torces. sr se'ls pot acusar de falta de previsió. 13 
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Parlar de nosaltres estrictament pot resultar gratuit ja que estem reflexant en 
aquest paper d'una forma bastant exhaustiva el que hem vingut defensant avans,' 
durant dPsprés deJa vaga Hauriem d'autocriticar nos pero de no haver oferit tot el 
que.estava en las nostres possibilitats en quan extensió de la vaga refereix. També 
valorem com una insuficiencia i !'excesiva improvisació de les nostres propostes. El 
que ha pro.. cat que aquestes no toss1n sufic1entment acabadas com demanava la 
srtuac16 

Respecte a la resta deis partits obrers que tenen tmplantació a premsa com el 
PSC !el l'unic que podem dir es que no hem observat actituds homogénees deis ma· 
t81xos per tant no les podem valorar S• volert'l constatar que m•htants del PSr. han 
mantingut a títol individual postures correctas i combativas. Trovem a faltar, perO, el 
pronunc1ament d'alguns d'ells en moments tan cruc1als com el d1a 26 després de 
!'entrevista de la negoctadora ambla patronal. 

En quant als partits burgesos creiem que l'actuació de Jord1 Pujol, representant 
maxim del partit més «progressista» de la burgesta catalana - CDC és suficient· 
ment significativa del nivell de col.laboració que es pot establir amb ells. Aquest se
nyor va posar 1 está posant en penll el lloc de trebBII deis companys del Correu Ca 
tala, al mateix temps que prepara desfer-se d'aquest dian en mans de la dreta des 
prés d'haver utilitzat el mateix coma plataforma de llancament polític del seu partit. 

* PERSPECTIVES 

Amb aquest apartat intentem oferir malgrat les nostres limitacions una perspec 
tiva del que creiem que ten en d' ésser els plantejaments sindicals a partir d' ara 
tenmt en compte la realitat actual de la premsa, les nostres aspirac1ons i tes nos
tres possibilitats. 

Per una banda cal considerar quines transformacions volen introduir els empre
saris a premsa, quinas són les nostres condicions económiques i laborals. 

Per una altra cal veure com hem d'avn~ar organitzativament per tal d'ésser un 
ram suficientment fort i en condicions d'aixecar una lluita en el moment més conve
nient per aconsegUir les reivindicacions de la plataforma reivindicativa que el nostre 
sindicat está el·laborant. 

a No es poden admetre unes condicions de treball que ens obliguen en la 9ran 
majoria deis casos al «pluriempleo» i les hores extres. No es pot admetre tampoc el 
gran percentatge d'eventualitat i treban a preu fet qu'ex1ste1x a premsa !Col· labora 
dors, corresponsals, etc.}. 

Hem de reivindicar sigui com sigui la distribució de toda la feina de premsa 
entre tots ela profesaionals existents de forma que ningú quedi en atur torcos Les 
regulacions de !loes de treball es posaran des seguida a l'ordre del dia i ja tenim ame
naces en concret Hem d'~~~eegurar que tothom QUI trehalli a oremsa cnbr• un sataro 
suficient pera viure d'una forma desofegada sense necessitat de ter jornadas de tre
ball esgotadoras. 

Aquest problema que s'ens presentara, només el podrem resoldre si ens plante
gem donanli sortida a nivell de toda la premsa, no tan sois a nivel! de premsa 
diaria de Barcelona sinó també de setmanaris i tota mena de publicacions tant locals 
com de tota Catalunya, comen~nt a posar-nos d'acord ambles empreses de prem
sa de la resta de I'Estat. 

Aixó requereix per tant un conveni o negociació a escala interempresarial i ne· 
cesttar~ del nostre estor~ i imaginació per tal d'utilizar a fons totes les formes de llui
ta possibles. 

Amb 81xó no volem dir n1 molt menys que hem de deixar de banda les reivindi-

' 
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el gran avantage que hem agafat amb aquesta vaga deixem ben assentats els objec 
tJIJS mes mmedrdt~ que ens varem propasar a1 comencar la, éiiXI com tutes 1e~ que:. 
t1ons que tingul'lm prudents. Es molt important també conseguir el compromís do 
carla empresari per tal de negociar més endavant tGener?) un Conveni ¡a orovinCI<tl, 
ja mterempresarial . 

Sabem com deiem al princrpi que tindrem dificultats degut a les rl1visions oue 
ens han introduit durant tant temps, peró precisament per aixó i perque se'ns fa ne
cessari pel futur, cal que treballem de ferm per tal d'homegeneitzar els objectrus . 

Bé, es la necess1tat d 'aquest treball el que ens ha de ter veure ciar els instruments 
que necessrtem per realitzar-lo i per preparar-nos perles noves tasques . 

L'enfortrment del nostre sindicat , la participació de tothom en la seva extensió i 
organització, la formacró sindical deis seus membres, l'assumpcró per par de tothom 
d'una plataforma reivindicativa inmedita 1 deis objectius més llunyans les orrenta
cions generals, etc .• son condicions per emprendre noves llurtes amb condic1ons de 
9uanyar. 

r';¡ rrr;¡r>tP"'' 1~ vid;~ rfn lpc; ;~s,~rrrbll>f"' rlP lr>r "f'\<:fr<>s Prnrr<><;~>!: 1 .,,,, r;¡rJa rnmllf'• 
srndical s'organitzi el millar possible sense abandonar-se als espontanersmes. 

Cal ter un c:stuw "!XI1dusuu dt· le~ c.ondtcrons de treball del COIIJUill tlet ram 
tant observant les característiques propies de cada empresa com els factors en 
camú. 

Cal que tates les delegacions del nastre sindict funcionin sense caure en els pe
rils burocratitzants i rutinaris. Fer funcionar el nostre butlleti per tal de que el debat 
de les nostres assemblees i reunions sigui el més permeable i transparent posstble 
entre totes les fraccions sindicals i sectors i entre tates les tendéncies síndícals . 

~ Fer que les delegacions de contacte amb les altres arganitzacrons obrares ens 
proporcionin les relacions mtfs estretes possibles amb elles. 

r';¡l .,,., rfpfinitiva ,.,,,, pi 'lO<;trn c;indir::tt no PS COI"\'Pr1Pil(i Pr> r nro;¡nic;mp rnr 
, poratiu que defensi només 61s detalls quotidians de la nostra problemática profes 

:. <llléll ~ ,J u mt:!s t:!r con¡l.rtt <Je reiVHtdtL.a<.;rons com d trcbalra<Jvr~ 
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