
El dilluns 28 d´abril d´enguany se celebrà XVII edició
dels Premis Primer de Maig que organitzen conjuntament
les fundacions Josep Comaposada i Rafael Campalans.
L´acte va tenir lloc a l´auditorium del World Trade Center
i va gaudir d´una gran afluència de públic.
El Premi a la Memòria Popular “Joan Reventós”  va ser
atorgar a Josep Subirats en reconeixement a la seva
trajectòria vital compromesa amb la lluita per les llibertats.
A més i com és habitual es van lliurar els premis següents:
Premi a la Iniciativa Social “Joan Codina” a la Fundació

Futur, Premi al Pensament “Ernest Lluch” a José Antonio González Casanova, Premi Especial Convivència
“Xavier Soto” a Gregorio Peces Barba i Premi Especial Compromís “Antonio García” a Josepa Reimundi.

El passat mes d´abril es va fer la presentació del número quatre de la
col·lecció Memòria de l´arxiu, un treball dedicat a Josep Recasens, socialista
històric de les terres de Tarragona de principis del segle passat, i que ha
estat elaborat per Antoni Gavaldà, historiador i professor de la Universitat
Rovira i Virgili.

Primerament el dia catorze d´abril es va fer la presentació a Barcelona, a
la seu de la nostra Fundació, mentre que el dia quinze es va fer a la ciutat
de Reus, lloc d´on era originari Recasens i on hi ha la fundació que porta

el seu nom. En ambdós casos hi van intervenir la presidenta de la Fundació Recasens i Mercadé,
Montserrat Duch, el president de la Fundació Rafael Campalans, Isidre Molas, i l´autor, Antoni Gavaldà.

A la seu del Col·legi de Periodistes es va fer la presentació pública d´aquest
llibre de J. A. González Casanova on es recullen els articles que ha publicat
en els darrers anys en diferents mitjans de comunicació. A l´acte
de presentació hi destacà la presència del President de la Generalitat
Pasqual Maragall, autor del pròleg del llibre, i amic personal de l´autor.

Aquest volum forma part de la Col.lecció Reflexió i es troba a la venta a
les llibreries i també a la Fundació Rafael Campalans.

Recentment s´ha editat també dins de la Col.leció Reflexió aquest llibre
del professor de ciència política i director del Centre d´Estudis d´Opinió
(CEO), Gabriel Colomé. El príncipe en campaña, que és el títol del nou
llibre, és la continuació del primer assaig El príncipe mediático,
anteriorment publicat en aquesta col·lecció. Aquest treball va ser presentat
a Madrid el passat 23 de maig, amb la participació d´Isidre Molas, Fernando
Vallespín, i l´autor, Gabriel Colomé.
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En aquest fons s´hi combina
la documentació de caràcter
polític i sindical amb la pròpia
de l´activitat literària que
Fernández Jurado va exercir
en el decurs de la seva vida.
Militant compromès des de
molt jove amb la lluita per la
llibertat i la justícia social,
sempre va mantenir aquest
tarannà que el portà a
combatre en diferents fronts.
Documents referents a la
Unió General de Treballadors,
al món del cooperativisme o
als ateneus reflecteixen
aquesta diversitat
d´interessos. A més la seva
vessant literària queda palesa
en una notable col·lecció de
poemes publicats i inèdits, a
banda de documents que
mostren la seva gran activitat
com a membre del moviment
esperantista.
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L´any 1945 va ser fundat a
Tolosa de Llenguadoc el
Moviment Socialista de
Catalunya (MSC) amb l´objectiu
d´aconseguir la unitat dels
socialistes catalans. Amb motiu
del 60è aniversari reproduïm a
la imatge del costat la portada
del primer número de la revista
Endavant, òrgan del nou partit,
i la transcripció del manifest
fundacional  amb data de gener
de 1945 a la pàgina interior. En
ell s´estableix el lema que
acompanyarà aquesta formació
al llarg de la seva existència
Federació Democràcia i
Socialisme. A dalt una fotografia
de Josep Rovira, impulsor
principal de l’MSC.
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Premis Primer de Maig 2005

Presentació del llibre d’Antoni Galvaldà
“Josep Recasens i Mercadé: la torxa d’un
socialista irreductible”

Presentació del llibre de José Antonio
Casanova “Escrits de combat pel triomf
de l’esquerra. 2001-2004.”

Edició del llibre de Gabriel Colomé
“El príncipe en Campaña”



conservant cadascuna l’estructura autònoma que els permeti d’interpretar
fidelment les característiques del país on es desenvolupen. Les relacions
internacionals del MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA seran
el.laborades conjuntament amb l’organisme socialista peninsular,
representades a través d’aquest.

6. Fer tots els esforços possibles per tal d’aconseguir la unitat sindical,
condició indispensable per a fer eficaç la lluita que ha de portar els
treballadors a la victòria sobre el capitalisme.

7. Propugnar per una forma federativa de convivència entre els pobles
peninsulars, que rectifiqui la Constitució i els règims estatutaris i doni
al país una estructura eficient i estabilitzada.

8. Lligarà la seva acció a la que paral·lelament porten a cap els companys
residents a Catalunya, en el mateix sentit de reagrupar totes les voluntats
socialistes. Ajudarà per tots els mitjans a la lluita que aquells sostenen
intensament per a l’alliberació.

9. És voluntat de tots els assistents que aquest MOVIMENT arribi en
un futur a poder-se concretar en un partit. Concreció que –sota el
principi del ple exercici de la democràcia interna –pressuposarà formes
orgàniques i de disciplina més eficaces per a la lluita.

10. Les adhesions al MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA
poden ésser col·lectives i individuals. La reunió en un sol cos orgànic
d’aquestes dues formes d’aportació podrà tenir lloc, d’una manera
democràtica, després d’un ampli període de discussió i, quan les
circumstàncies ho possibilitin, després d’una completa compenetració
entre les forces residents a Catalunya i  les de l’exili .

11. S’obre des d’ara un període de discussió oral i escrita, el qual
període serà el procés de clarificació i d’identificació que permetrà
l’establiment democràtic dels pensaments polític i tàctic generals.
Aquesta discussió serà regida per les següents normes:

a) Que tota opinió sigui exposada amb caràcter individual.
b) Que no es facin treballs de propaganda ni de captació per part de

cap organització política.
c) Que sigui acceptada la necessitat de la constitució del Moviment

Socialista de Catalunya.
d) Que s’eviti qualsevol immoderació en les expressions i tot insult a

qualsevol tendència del moviment obrer.
e) El Secretariat establirà tota altra regla que estimi necessària per a

la bona marxa de la discussió.
Tolosa, 14 de gener del 1945.

Pel Comitè de Coordinació
El Secretariat

Joan ALEU. Josep COLL.

La Federació Catalana del
P.S.O.E. no pot considerar-se
com adherida mentre no sigui
ultimat un acord entre la
direcció del seu Partit i el
Moviment Socialista de
Catalunya

Acta de constitució
del Moviment Socialista
de Catalunya

Amb el nom de Moviment Socialista de Catalunya es constitueix
un organisme, ampli d’estructura i de disciplina, amb la missió de
reagrupar les forces obreres, pageses, intel·lectuals i tècniques que
acceptin i tinguin fe en el Socialisme com a forma d’organització
econòmica, política i moral de la societat.

Adopta el lema de Federació, Democràcia i Socialisme, sistemes
que representen avui, respectivament, la millor expressió de l’exercici
dels principis de llibertat, en les formes de convivència entre els
homes i entre els pobles, en l’aplicació dels drets d’autodeterminació
de l’individu i en l’organització més justa i humana de les relacions
polítiques i econòmiques entre els homes.

Assisteixen a la reunió representacions de la “Unió Socialista de
Catalunya”, de la “Federació Catalana del P.S.O.E.”, del “P.O.U.M”,
i individualitats pertanyents a diversos factors.

Consideren que es missió seva:

1. Dirigir l’acció política socialista de Catalunya.

2. L’educació de les masses treballadores –intel·lectuals i manuals-
a la idea del Socialisme.

3. Defensar i enrobustir la personalitat de Catalunya en tots els
seus aspectes, considerant que és un deure i un sentiment dels
treballadors de Catalunya d’interpretar el desig i la voluntat de tot
un poble a través del principi clàssic del Socialisme: Reconeixement
del dret dels pobles a disposar d’ells mateixos.

4. Portar la iniciativa d’estructurar a to amb les forces que demana
la lluita en l’actual etapa històrica –totes les expressions de l’activitat
en el camp polític, sindical, cooperatiu, tècnic i cultural dels
treballadors de Catalunya. I de cercar les formes d’una coordinació
superior i general d’aquests sectors del món del treball.

5. Establir en una forma federativa les relacions amb el Socialisme
peninsular per a donar-li orgànicament la unitat d’acció i de
pensament indispensables que faci de les organitzacions socialistes
la força motriu i l’espina dorsal en el procés polític hispànic; bo i
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Presidència de la conferència del POUM que acordà la creació de l’MSC
(novembre 1944)

Primera pàgina de l’original
manuscrit de l’Acta de Constitució
de l’MSC.

Llibres editats per les
agrupacions del PSC

L´Agrupació de Montcada i Reixach del
Partit dels Socialistes de Catalunya ha
editat el llibre titulat Libertad, igualdad
y compromiso 1932-2002. 70 años del
Partido Socialista en Montcada i Reixac
en commemoració del seu setantè
aniversari. Es tracta d´un treball molt
documentat i elaborat on es repassa la
trajectòria d´aquesta agrupació al llarg
dels anys. La de Montcada i Reixach és
una de les agrupacions socialistes més
antigues de Catalunya, constituïda el

setembre de 1932, durant la Segona República, amb un nombre de
dinou afiliats, bona part d´ells treballadors ferroviaris de la localitat.

A banda d´explicar la trajectòria del socialisme a Montcada i Reixach,
aquest llibre es també un crònica social de setanta anys d´història
del municipi, des del primer terç del segle XX fins al dia d´avui.

Prologat per José Luis Rodríguez Zapatero i per Pasqual Maragall
aquest volum rendeix homenatge a totes aquelles persones que durant
set dècades han fet possible l´arrelament primer i el desenvolupament
després del socialisme en aquesta localitat.

El llibre es complementa amb un apartat on diferents polítics feliciten
a l´agrupació amb motiu del seu aniversari, entre ells Felipe González
 i José Montilla,  una secció de testimonis de militants històrics, la
transcripció d´un conte escrit per un company socialista el 1941, una
galeria d´imatges amb fotografies i reproduccions de documents
(llistats electorals, segells, cartells, etc.),  i per acabar una selecció
bibliogràfica.

En quant a l´agrupació del Partit dels Socialistes de Catalunya de
Castellar del Vallès ha editat recentment un llibre commemoratiu
dels primers vint-i-cinc anys de participació socialista a l´ajuntament
de la població.

Amb el títol La pàtria dels humans: 25
anys de socialisme als ajuntaments
democràtics, es presenta un treball que
mostra com ha estat aquest període en
que el grup municipal socialista ha
desenvolupat la seva feina al consistori
caste l larenc des  de l ´oposic ió .

Estructurat en set capítols, un per
cadascuna de les legislatures municipals
existents, i prologat per José Montilla i
Pasqual Maragall, el llibre ens explica
com s´han viscut tots aquests anys de
treball, des del restabliment dels

ajuntaments democràtics l´any 1979 fins les darreres eleccions
municipals de l´any 2004.  El volum està farcit amb una selecció de
documents, com per exemple el manifest electoral de 1979, fotografies,
cartells electorals, entrevistes a regidors socialistes i a membres
històrics de l´agrupació, articles publicats a la premsa,etc.

Es tracta d´un llibre molt ben elaborat que fa pales l´esforç realitzat
des de l´agrupació socialista de Castellar del Vallès per participar en
l´aniversari dels ajuntaments democràtics.

Ambdós exemplars són una contribució de primera mà a la tasca de
donar a conèixer la història del socialisme, una feina que en bona
part encara està per fer. Tan de bo amb aquests dos exemples serveixen
de revulsiu i animin a molts altres a seguir les seves passes.

Exposició sobre
Willy Brandt

La seu del Museu d´Història de Catalunya va acollir el passat mes
de febrer una exposició en homenatge a la figura del socialista
alemany Willy Brandt. Organitzada per la Fundació Friedrich Ebert,
i amb el títol Willy Brandt vida i obra, la mostra aplegà una àmplia
selecció de documents i fotografies relacionades amb la trajectòria
política i personal del líder socialista.

A l´acte de presentació hi van assistir el President de la Generalitat,
Pasqual Maragall, la Consellera de Cultura, Caterina Mieras, el cònsol
d´Alemanya a Barcelona, l´alcalde de París i el director de la seu a
Madrid de la  Fundació Friedrich Ebert entre d´altres. Va ser un acte
molt emotiu on es va posar de manifest l´afecte i l´admiració que
Brandt sempre despertà entre la gent que el va conèixer.

A la ciutat de Mataró es va celebrar el passat mes d´abril un acte en
commemoració dels trenta anys de la fundació de Convergència
Socialista de Catalunya (CSC), partit polític liderat per Joan Reventós,
que va tenir com a objectiu principal aconseguir la unitat de tots els
socialistes catalans durant en període la transició cap a la democràcia.

A l´acte hi van intervenir Isidre Molas, Josep Puig, Ramon Manent i
Ramon Salicrú, junt amb Teresa Carreras que exercí de moderadora.

El 30 aniversari de Convergència
Socialista de Catalunya (CSC)



José Ignacio Urenda Bariego va néixer a Barcelona el 23

d´octubre de 1934 en el si d´una família de Valladolid, fill

d´un militar mort defensant la República en la batalla del

Segre a les acaballes de la guerra civil i el menor de cinc

germans, als que la mare, modista, va tirar endavant amb grans

sacrificis. Estudià el batxillerat a l´Institut Balmes i començà

Filosofia i Lletres, però, als 18 anys, anà al noviciat jesuïta

de Veruela, del qual en sortí aviat per incompatibilitat amb la

pedagogia  que hi va haver de patir. Estudià Dret i entrà en

contacte amb estudiants cristians que el vincularen a la revista

progressista El Ciervo i al  Servei Universitari del Treball, on

desenvolupà una gran activitat durant cinc anys com a dirigent

i participant en els camps de treball de Rodalquilar, Linares,

Astúries, així com en la reconstrucció de barris obrers

d´immigració (Montjuïc, L´Hospitalet, etc.). Urenda intervingué

de ple en les accions antifranquistes dels estudiants de

Barcelona entre 1955 i  1958. Va ser detingut vàries vegades,

ingressà a la presó i fou processat per propaganda il·legal.

Expedientat acadèmicament, a l´hora del servei militar va ser

destinat al Sàhara poc després de la guerra d´Ifni. Segons deia,

l´experiència del desert li revelà la seva vocació contemplativa,

d´altra banda, pròpia de tot autèntic activista en pro de les

més altes causes humanes.

En 1958, fundà la Nova Esquerra Universitària (NEU), embrió

a Catalunya  del Frente de Liberación Popular (FLP), conegut

com “el Felipe”. En tornar d´Àfrica, Urenda es dedicà a

l´activitat clandestina de la branca autònoma del FLP,

l´Associació Democràtica Popular de Catalunya (ADPC)

mentre treballava com a advocat laboralista en el despatx  de

 Francesc Casares, conegut dirigent del MSC. El 16 de maig

de 1962 va ser detingut i empresonat a La Model i a

Carabanchel arran d´una caiguda general del FLP, relacionada

amb el seu impuls al moviment vaguístic d´Astúries, País

Basc i Catalunya. Condemnat a tres anys de presó  per un

consell de guerra, els complí a Sòria. L´indult general per la

mort del Papa Joan XXIII l´alliberà  el 30 de juliol de 1963,

i es va poder casar amb la seva companya Teresa Muñoz. “No

va ser una època dolenta” recordava Urenda, perquè  va ser

una oportunitat formativa “com a poques a la vida”. El seu

company de presó, Vázquez Montalbán, parlava “d´aquell

esplèndid exemplar humà, dur i arrogant” que va demostrar

a la presó “la seva enteresa humana i política”  i va ser l´artífex

i el dirigent d´una nova formació, el Front Obrer de Catalunya

(FOC), i l´eix de noves accions clandestines, centrades en el

món obrer i sindical. Defensà la personalitat del FOC en front

de les successives temptacions d´entrar en el PSUC o ser un

José Ignacio
Urenda,
el rostre humà
del socialisme.
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partit trotskysta. Inspirà la declaració ideològica de 1965, que

va fer del FOC la força hegemònica de tot el FLP, en la línia de

la nova esquerra europea (PSU i PSIUP).  En esclatar el FOC,

el 1970, en  corpuscles ultraesquerrans, Urenda  va ser professor

ajudant de Teoria de l´Estat a la Universitat de Barcelona sense

abandonar l´activitat antifranquista fora de tota militància

organitzada.

Urenda jugà un paper decisiu en el  procés d´unificació del

dispers socialisme català. Primer, com a un dels  exdirigents del

FOC que integrà el sector més esquerrà de la Convergència

Socialista  de 1974, i, després, participant en la direcció del

Partit  Socialista de Catalunya-Congrés (1976) i del Partit dels

Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) (1978) com a membre

dels seus Secretariats i Comissions Executives  per la seva

experiència en el front de lluita urbana, així com en  els òrgans

encarregats d´assolir la definitiva unitat socialista. Mentrestant

també participà en el projecte d´una federació de partits socialistes

d´arreu de l´Estat fins  la seva dissolució en benefici del PSOE.

L´estiu de 1978 moria la seva companya Teresa Muñoz, en

plena joventut i sense descendència. A José Ignacio, pel seu

tarannà, li hauria agradat ser pare. No va tenir fills, però en va

afillar més d´un i sempre va dedicar les seves preocupacions

polítiques als problemes del jovent amb manca de suports morals

i sotmesos a ambients degradants.

En les primeres eleccions  municipals democràtiques  de 1979,

Urenda  fou elegit regidor de l´Ajuntament de Barcelona i diputat

provincial. Va ser designat vice-president de la Corporació

Metropolitana; càrrec que el va permetre democratitzar les

estructures del vell aparell franquista donant representativitat

i oportunitats d´acció als municipis de la comarca. Demostrà

de seguida el seu interès per les condicions de vida de  llurs

habitants, la majoria treballadors d´origen forà, i els problemes

materials i morals de la gent, que ell anava coneixent de manera

directa i  comunicava amb informes rigorosos a l´autoritat

competent.  El primer govern socialista de 1982 el nomenà

delegat a La Rioja i governador de Logroño. Ell deia bromejant

que se sentia com un exiliat a Sibèria, tanmateix va fer amb

humilitat, disciplina i dedicació els seus deures en un ambient

tranquil i sense problemes polítics greus. El 26 de novembre de

1986 aconseguí el trasllat al  govern civil de Lleida,  l´etapa

més dura del seu periple com a governant, ja que topà amb

conflictes de tota mena: el pantà de Rialb, el contraban andorrà,

els atemptats etarres a Baqueira- Beret, els colons de Montagut,

la immigració subsahariana, el racisme, la nova delinqüència,

la droga, etc., etc. Urenda patí la tensió de defensar l´ordre

jurídic democràtic amb rigor i prudència, reprimint excessos

però cercant acords. “El governador és un patidor” deia, i,

quan fatigat i més enyorat que mai de Barcelona, va voler

deixar Lleida i fins i tot la política, declarà que “mai he tingut

vocació de ser un polític de carrera”. El 6 de desembre de

1991  va ser nomenat  per l´alcalde Maragall comissionat seu

en un afer important: vetllar pels drets civils de la nova

immigració a la capital de Catalunya. En aquest encàrrec de

vuit anys fins a la seva jubilació el 1999, creà un observatori

 sobre l´estat educatiu i sanitari d´aquesta població, redactà

informes molt útils, practicà contactes amb totes les

associacions d´immigrants i les principals ONG, educà a la

guàrdia urbana sobre el tracte degut als nouvinguts, fomentà

opinions contràries a la xenofòbia, defensà les minories

religioses i ètniques, sobretot la gitana, i va promoure el

diàleg interreligiós. Ja jubilat, continuà la seva missió com

a coordinador de la comissió d´experts sobre immigració del

Parlament de  Catalunya. En 1994 havia creat el programa

Barcelona Solidària, que ha donat peu a  múltiples activitats

de cooperació internacional.

Urenda va  mostrar sempre el rostre humà del socialisme. No

esperava el seu adveniment futur per a practicar-lo en

l´immediat present. Els pobres, els joves i els immigrants

eren la seva preocupació constant. Radical de pensament,

però pràctic i realista. Molt crític, però tolerant. Sense

ambicions personals, veia la política com un servei a la gent.

Humil, discret, tímid, reservat. Gran pedagog, llançava els

joves a l´acció amb plena llibertat. Va ser el mestre espiritual

de  dues generacions socialistes, de Pasqual Maragall a Anna

Terrón. Va morir llegint l´Odissea d´Homer el mateix dia que

el seu deixeble preferit era designat pel Parlament de Catalunya

primer president socialista de la Generalitat de Catalunya.

Donava per acabada la seva missió  de tants  anys?
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