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CONSTRUIR CATALUNYA constitueix el segon vofum de
Entre l'acció i l'esperança. L'autor comet la imprudència
de publicar uns textos que va escriure fa molt de temps.
Alguns, fa vint-i-cinc anys. Sap també que és un perso¬
natge públic, i que, per tant, està sotmès a la crítica de
l'opinió pública, que potser jutjarà aquest llibre com si
l'hagués escrit recentment. I, tanmateix, publica aquests
escrits ara, i ho fa amb un propòsit conscientment ac¬

ceptat: el de ser conegut tal com és, amb totes les seves
falles i limitacions, acceptant les objeccions que li pu¬
guin ser fetes. Però també amb el propòsit que tothom
pugui comprovar com s'ha mantingut sempre fidel al
camí i a Tobjectiu que de jove es va fixar: el de servir
Catalunya. Amb una visió total, globalitzada, del que és
Catalunya. Un país que és cristià i és socialista, i és
liberal i és de dretes i és d'esquerres, que és capita¬
lista, i obrer, i burgès, i pagès i artista. El propòsit de
construir una Catalunya vàlida per a tothom ha estat
sempre l'objectiu de l'autor. I aquest llibre ajudarà a
entendre'n la trajectòria política.
Ens diu, enllaçant amb una anècdota de la seva Infància,
que no ha oblidat mai la visió de les runes de l'església
de Tagamanent en acabar la guerra, i la seva reflexió:
«Que en passaran, d'anys, abans no haurem pogut re¬
construir tot això». I això, avui, és Catalunya. Per a acon¬
seguir-ho caldrà abocar-hi treball, esforç, responsabilitat,
continuïtat, sacrifici, entusiasme, esperança. L'autor co¬
neix bé els problemes que s'han presentat i els obstacles
a la reconstrucció: la repressió, el desànim, la complexi¬
tat del fet immigratori, la manca de tradició de govern,
les falles del caràcter dels catalans. Però creu que val
la pena continuar lluitant, continuar treballant, continuar
posant maons a la paret, encara que a vegades s'enfonsi.
Perquè, en darrer terme, el que val la pena és Catalunya.
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A tots els qui han ajudat, a través de mil
anys d'història, a construir Catalunya.

Als meus pares que em varen educar en
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Al meu oncle Narcís i al seu amic Feliu Vila,
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PRÒLEG

Em decideixo a cometre la imprudència de publicar
textos meus de ja molt de temps. Alguns, de fa prop de
vint-i-cinc anys. És una imprudència més greu encara es¬
sent jo, com sóc, un personatge públic, un home sotmès
a la vigilància i a la crítica de l'opinió pública i, també,
dels meus adversaris polítics.

¿Per què és una imprudència, i per què malgrat això
els publico?

És una imprudència, perquè textos de fa deu, quinze
o vint anys avui fàcilment poden resultar xocants, de
difícil comprensió i fàcilment criticables. Els temes que
toquen i la manera com els toquen; la terminologia; el
que en podríem dir el compàs i el ritme de la música;
tot és diferent, enormement diferent, ara de fa deu, quinze
o vint anys. Penseu que molts que ara llegiran «Fer po¬
ble, fer Catalunya», l'any 1958, que és quan el vaig es¬
criure, no havien nascut. I que d'altres —molts, moltís-
sims— eren indiferents. I que n'hi havia que col·labora¬
ven a fons amb el Règim. Però tots ells ara podran ju¬
dicar aquest assaig o d'altres d'aquest llibre, com si s'ha¬
gués escrit recentment. Totes les prediccions fallides, tots
els projectes incomplerts, totes les ingenuïtats, fins i tot
tota la pobresa d'una època difícil i que es trasllueix en

l'assaig, tot això podrà ser dissecat i criticat en les con¬

dicions més perilloses, és a dir, fora de context. I els en-
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certs, els diagnòstics justos, els propòsits realitzats, tot
això semblarà normal i sense mèrit. Sempre sembla nor¬
mal el que ja existeix, sobretot si no s'ha participat en
l'esforç que ho ha fet possible.

I tanmateix publico aquests escrits i ho faig en un mo¬
ment especialment delicat. Ho faig a uns mesos vista de
les eleccions al Parlament de Catalunya, quan jo hauria
de mirar de no oferir cap mena de flanc a la crítica o a la
ironia. Però em conec i sé que no tinc cap mena de capa¬
citat teatral, sé que la ficció no em va. Tinc la pretensió
de creure que per a mi és millor ser conegut tal com sóc,
amb totes les meves falles i limitacions. Ho faig també
com una comprovació que segueixo el meu nord. Que em
mantinc fidel al camí i a l'objectiu que de jove em vaig
fixar. Que em puc reconèixer —avui, dia 29 de juliol de
1979— en l'home jove i ple de fe en el seu poble que jo
era l'any 1958.

Avui he decidit publicar aquests escrits. Fa temps que
hi donava voltes, però no m'acabava de decidir. I avui
no és un dia qualsevol. És un dia clau de la meva vida,
i de la de molts catalans, i de la del nostre poble. És un
dia clau per a tot el que es defensa en aquest llibre.

Som a Madrid negociant l'Estatut. Però jo avui no hi
participo d'una manera directa. Ho fan els meus com¬
panys de partit. Jo m'he quedat a l'hotel, desvagat, i pre¬
cisament per la vivència que tenim a tocar —si sabem
superar els inicis vacil·lants de la negociació— una part
dels objectius que jo reclamava en aquests escrits, els he
volgut rellegir. I tot rellegint-los la vella idea de publi¬
car-los s'ha fet determini. M'ha semblat que aclariria les
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coses, que ajudaria a comprendre actituds i decisions me¬
ves i que en el moment, ja imminent, de la negociació i
del compromís em recordaria a mi, i a d'altres, els nostres
objectius. I que a mi, i potser a d'altres, ens donaria delit
per a —amb l'eina que ha de ser l'Estatut— donar un
ritme nou i una eficàcia nova a la nostra il·lusió, al nostre
ideal, que és construir Catalunya.

El fil roig de la meva actuació

En els meus escrits de sempre —de fa deu, quinze
0 vint-i-cinc anys— hi ha sovint un intent d'explicació
de la meva actuació. Arribo a dir algun cop que «sembla
que als ulls d'alguns o de molts la meva actuació es fa
difícil de seguir o d'entendre. La troben contradictòria
1 poc definida». Realment, ho és? Jo crec que no, i els
qui ara llegeixin el que jo escrivia l'any 1958, i ho con¬
trastin amb el que he fet d'ençà d'aleshores, crec que em
donaran la raó. Perquè ha canviat la manera de dir i fins
i tot de fer, i els camps concrets d'actuació han estat di¬
versos, i no cal dir que hi ha hagut encerts i desencerts,
però en el que de mi ha depès he mirat —i crec que

contemplades les coses amb perspectiva és fàcil de veu¬
re— d'anar aplicant el programa de 1958.

El que passa és que el fil roig de la meva actuació no
és resumible en una paraula, o en un eslògan dels que
durant aquests darrers anys han estat de més fàcil recep¬
tivitat. Frases com «fer poble», «fer país» i sobretot «cons¬
truir Catalunya», reflecteixen bé el que —com deia l'any
1958— havia de ser l'objectiu de tota una generació. Però
així com dir que es vol «construir el socialisme» ha re-
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sultat un eslògan de fàcil i acrítica acceptació per part de
molta gent —que durant anys i panys no ha demanat què
volia dir això de construir el socialisme malgrat que del
socialisme se'n reclamessin gent tant diversa com Kreisky
i Bumedian i Burguiba, Altamirano i Willy Brandt, Cas¬
tro i Rocard, Mao i Callaghan—, i així com eslògans del
tipus «defensar l'empresa privada» o «defensar l'econo¬
mia de mercat» i fins i tot «defensar el capitalisme», són
fàcils d'entendre i poden suscitar una adhesió sense reser¬
ves per part d'alguns sectors, dir que des d'una perspecti¬
va nacionalista es vol construir un país no en la utopia,
sinó en la realitat de cada dia i del context que l'envolta
no ha estat —pel que es veu— de tant fàcil comprensió.

I ningú no em podrà dir que no hagi explicat aquest
plantejament molts i molts cops, i fins i tot —i això és
encara més important— que no l'hagi aplicat durant anys.
Perquè jo no sóc un polític per estrenar en el camp de
les realitzacions. No sóc un home que ha batallat només
en el camp dels conceptes ideològics —que respecto i
valoro molt, però que permeten més fàcilment pagar amb
bones paraules, i no amb fets i realitats ben comprova¬
bles—. He fet coses, de tota mena, molt diverses, a voltes
segons diuen aparentment contradictòries i per elles —i
no només pels eslògans— puc ser i he de ser jutjat. Però
tota aquesta acció ha respost sempre a un intent de visió
global de Catalunya, i per tant a una visió complexa,
diversificada, contradictòria. Per mi no existeix una Cata¬
lunya només cristiana —encara que precisament jo per¬

tanyo sobretot a aquest tronc concret de la nostra tradi¬
ció— o només socialista o liberal, o de dretes o d'es¬
querres, o capitalista o proletària, o rural o urbana. Exis¬
teix una Catalunya que és cristiana i que és socialista i
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que és liberal, i que ha estat i poc o molt és llibertària;
i que és de dretes i que és d'esquerres, i capitalista, i bur¬
gesa, i pagesa, i obrera, i intelectual, i moltes coses més,
encara. La meva Catalunya —vull dir, la que jo estimo
i la que vull servir— és aquesta.

I, és clar, aquest servei no pot ser fet de manera uni¬
forme, sempre a favor dels uns o sempre a favor dels
altres, o d'uns tercers. Perquè el país no és uniforme.
Quan jo —a la meva època de banquer— vaig expressar
el meu desig que l'esquerra a Catalunya fos forta, no
lerrouxista, amb fort sentit nacional, o que el sindicalisme
s'organitzés per tal d'evitar el terrible desgavell dels anys
anteriors al 36, i quan fins i tot vaig ajudar —poc o molt,
però realment— al fet que es pogués construir un sindi¬
calisme coherent, vaig caure —segons molts— en una
terrible contradicció. Però no segons la meva manera de
veure les coses. Perquè jo creia i crec que fins i tot és
d'interès del capital que existeixi un sindicalisme a voltes
incòmode, però sòlid i constructiu; i fins i tot és d'interès
de la classe obrera que algú —i la banca juga en això un
paper— miri d'evitar que els centres de decisió i el poder
econòmic fugin de Catalunya; i sobretot crec que per
damunt dels interessos sectorials dels uns i dels altres un

país necessita banca pròpia i també un sindicalisme fort
i eficaç.

És el fil roig de tot això el que ha estat difícil d'expli¬
car. El fil roig ha estat i és el nacionalisme entès com
una voluntat col·lectiva de ser, com un concepte globalit-
zador de Catalunya, i de tots els homes que hi viuen i que
hi treballen, com una política de creació d'un marc comu¬
nitari vàlid per a tothom i com una acció sistemàtica i
diversificada —pluridisciplinar, dirien els universitaris—
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de construir Catalunya en el terreny de les coses con¬
cretes. El fil roig és el nacionalisme entès com una polí¬
tica, però també com una ètica i com una manera de fer.
És el que en vàrem dir el nacionalisme personalista, és a
dir, no basat en l'abstracció.

Era lògic —i així fou des del primer moment— que
aquesta visió globalitzada de Catalunya i les accions que
se n'han derivat, i la meva política actual, confluïssin en
un projecte de societat de tipus occidental europeu. Era
lògic, perquè Catalunya és encara avui una marca hispà¬
nica; un país que en un cert sentit té encara a Aquisgran
la seva capital; i que la hi ha de continuar tenint. Era
lògic, perquè també el grau de desenvolupament de la
nostra societat la situa en aquest context europeu, i no
en el tercermundista ni en el dels experiments socialistes,
tant defensats fa ben pocs anys per molts dels actuals
dirigents catalans —que han fet més mèrits que jo per
a ser titllats de contradictoris—. Era lògic, perquè el
punt d'equilibri de les tensions i de les contradiccions
internes d'un país europeu i desenvolupat com som i com
volem ser ha conduit —en aquest moment històric— a
aquest model de societat que és l'avui vigent a l'Europa
occidental. Era lògic, perquè som un poble profundament
liberal, en molts aspectes conservador, però sempre obert
a l'evolució i a l'òsmosi social.

La realitat s'imposarà —la realitat s'està imposant—
i tothom acabarà acceptant aquesta vocació europea, de
país progressiu i equilibrat, que és la pròpia de Cata¬
lunya. Que se'm permeti dir sense considerar-ho petulàn¬
cia —perquè és una veritat evident— que tothom de mica
en mica. va venint a allò que hem defensat sempre, també
quan no era moda perquè les dretes eren franquistes i
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perquè les esquerres eren utòpiques. Perquè les unes
abusaven del seu poder i les altres estripaven el que era
dolent, però també el que era bo.

I això no ha estat contradicció. Pot haver-hi contra¬

dicció entre homes que avui són demòcrates —i benvin¬
guts siguin a la democràcia—, però que fa ben poc no
ho eren; que avui parlen —i bo és que ho facin— amb
els sindicalistes, i fa ben poc els volien empresonar tots.
Pot haver-n'hi també entre els que fa ben poc lloaven els
règims de Cuba, o d'Algèria o de Iugoslàvia, i avui si
poguessin mirarien d'assemblar-se no ja a Willy Brandt,
sinó a Kreisky i a Helmut Schmidt. No hi ha en canvi con¬
tradicció en el que jo escrivia l'any 1958, i el 1965, i el
1971 i el que ara faig. No n'hi ha, i per això accepto el risc
de publicar aquests textos.

Vuit constants dels meu pensament

Aquesta continuïtat en l'acció i en el pensament —sem¬

pre fidels al fil roig d'un nacionalisme personalista, que
és el que els confereix coherència— es dóna també en el
temps.

1. En la idea, per exemple, que ara finalment s'ha po¬
sat de moda de «Construir Catalunya». Aquest eslògan que
ara es generalitza —«L'Estatut, una eina per a construir
Catalunya»— ha estat sempre nostre. Quan fa quinze anys
els uns parlaven de «desarrollo» i d'enriquiment, quan
en l'aire del país hi havia com un ressò d'aquell «enrichis¬
sez-vous» que Guizot va donar com a consigna a la bur¬
gesia francesa de fa més de cent anys, i quan uns altres
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feien propostes utòpiques que de vegades passaven pel
sectarisme i per la destrucció de moltes de les coses bones
que generacions i generacions de catalans han anat fent,
aleshores nosaltres parlàvem de «Construir Catalunya».
Una idea que avui ja és de tothom.

2. En la manifestació d'una gran fe en Catalunya, però
alhora en la consciència de país ferit, de país tocat per
la persecució, per l'agudització de les seves tensions in¬
ternes, per l'envestida contra la seva personalitat nacio¬
nal, per la terrible deseducació política i social. Per això
sempre he mirat de negociar i d'aconseguir encara que
només fos una engruna de llibertat i sobertot una en¬

gruna de poder i una engruna d'instrument, d'eina, de
mitjà econòmic, administratiu, cultural, el que fos, públic
0 privat, que permetés lluitar contra la desnacionalització
1 l'esborrament. D'aquí ve el pactisme del qual alguns
m'acusen: pactisme amb el poder de Madrid, però pac¬
tisme també amb les forces polítiques catalanes —que
després ha estat moda, però que ara fa uns anys era cri¬
ticat per molts. Però pactisme que mai —tampoc ara,
que C.D.C. fa seu, sense reticències, l'Estatut— no ha
oblidat que l'objectiu de llibertat de Catalunya va molt
més enllà del sostre d'aquests instruments, també del
de l'Estatut.

3. En el tema de la immigració, que ha estat per a
mi sempre el tema clau. Dels meus escrits coneguts sobre
aquesta qüestió els més antics són del 1954, i sobretot del
1958. Però ja feia anys que havia llegit els llibres d'en
Vandellòs, i també els articles que en Sentís havia publi¬
cat sobre aquest tema en el Mirador abans de la guerra, i
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alguns discursos al Parlament de Catalunya, especialment
un d'en Comorera que em va fer pensar molt.

El cas és que jo des de molt aviat vaig tenir davant
d'aquest problema una actitud esperançadora, sí —i des¬
prés diré per què—, però també molt preocupada. Actitud
que durant els anys 50 no era ben bé la de molts ambients
catalanistes que estaven segurs, quasi cofoiament segurs,
que Vassimilació —aleshores es parlava d'assimilació, no
encara d'integració, que és un concepte que precisament
vaig introduir jo uns anys més tard— es faria amb tota
seguretat com s'havia fet en les dècades anteriors.

El que malgrat tot em feia estar esperançat era la tra¬
dició de gresol del nostre poble. I era, encara més, aquella
fe en Catalunya a la qual abans m'he referit, i que es
basava en la convicció —que continuo tenint— que nos¬
altres tenim en l'ordre dels valors —i no només en el del
standing de vida— quelcom d'important a oferir. Que po¬
dem oferir un estil de vida i una realitat d'ésser col·lectius
que molta de la gent que ve a Catalunya poden valorar
com a positius i dignes de ser assumits.

He insinuat fa un moment que en aquest camp alguns
sectors nacionalistes vivien instal·lats en el cofoisme i en
la falsa seguretat. He d'afegir que més tard, durant els
anys 60, alguns sectors de l'esquerra del país, i més con¬
cretament de la nova esquerra marxista, varen jugar peri¬
llosament i poc responsablement amb aquest tema. He
d'excloure d'aquesta crítica —que és de les que he fet
i faig amb més duresa— els comunistes.

Ja durant els anys 50 vaig intentar introduir una nova
manera de veure la problemàtica immigratòria. Una
nova visió basada en tres punts fonamentals: que havíem
de reforçar el nucli essencial de la catalanitat, del ser
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català, per tal de poder oferir quelcom que en l'ordre
col·lectiu fos realment important i operatiu, digne de ser
assumit; que aquesta nostra realitat l'havíem de posar
molt en contacte amb la gent vinguda de fora, per tal
que fos coneguda i feta pròpia, tot i acceptant que això
comportaria canvis en la nostra catalanitat tradicional i
que no podíem ni havíem de pretendre una assimilació
dels nou vinguts —és a dir una incorporació passiva—
sinó una integració— és a dir, la seva entrada en la reali¬
tat catalana aportant elements importants de la seva per¬
sonalitat d'origen i col·laborant activament i amb prota-
gonisme en la fosa que s'havia de produir per tal de ser
un sol poble; i que tot això requeria un concepte, una
definició de català basada en els elements dinàmics del
nostre viure col·lectiu, en el treball, en la voluntat de ser

català i en la perspectiva de les generacions futures. Una
definició que havia de fer fàcil ser català a qui en volgués
ser. «Català és tot home que viu i que treballa a Cata¬
lunya i que de Catalunya en fa el seu país». O bé: «Català
és tot home que viu i treballa a Catalunya i que amb el
seu treball, amb el seu esforç, ajuda a fer Catalunya».
Dit més simplement: «Català és tot home que viu i que
treballa a Catalunya i que en vol ser».

Es podran fer moltes crítiques a aquesta actitud, però
no la de ser tancada, la de propiciar els ghettos, la d'atiar
el sentiment de repulsa contra els nou vinguts. De vega¬
des l'esperit de partit —aquí, a casa nostra—, i altres
cops l'hostilitat o l'odi a Catalunya —fora d'aquí— han
volgut fer d'aquestes idees una presentació deformada,
caricaturitzada. Però jo tinc per a mi com un dels motius
més alts d'orgull saber que fa molts anys vaig iniciar una
manera de veure i de plantejar aquest tema, que avui
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tothom ha fet seu i que ha estat positiu per al nostre
pçble. Per a tot el nostre poble, és a dir, per als qui
parlen i per als qui no parlen català, i per als qui han
nascut aquí i per als qui no hi han nascut.

4. Aquest tema de la immigració em va fer obrir els
ulls, cap allà els anys 56 i 57, davant d'un altre gran pro¬
blema: el del subdesenvolupament de gran àrees espanyo¬
les. Quan l'any 1977 en el Congrés de Diputats la Minoria
Catalana va plantejar abans que ningú —abans que el
P.S.O.E. i U.C.D.— el tema de la solidaritat entre els po¬
bles d'Espanya, no improvisàvem, no parlàvem de quel¬
com que se'ns havia acudit la nit abans. No actuàvem
tampoc per mera tàctica. Fèiem aflorar a nivell de l'Es¬
tat quelcom que havíem pensat a Catalunya vint anys
abans, i que anava lligat amb els temes de la nostra
immigració, de la seva integració a Catalunya, de l'estruc¬
tura general —política i econòmica— de l'Estat i de les
exigències que una real democràcia havia de comportar.
Ara que el concepte de solidaritat comença a emprar-se
més en termes assistencials que de desenvolupament, més
en termes de revengisme i d'ocultació dels propis proble¬
mes o de les pròpies falles que d'acceptació de les respon¬
sabilitats que cal assumir per a sortir del subdesenvolu¬
pament, ara que de vegades el tema de solidaritat és sim¬
plement una arma camuflada de l'hostilitat a Catalunya,
he de recordar que tampoc en això no hi ha hagut con¬
tradicció en la meva trajectòria. Que vaig començar-ne a

parlar fa més de vint anys, que n'he parlat arreu d'Es¬
panya, que n'he parlat al Congrés de Diputats, que n'he
acceptat les possibles conseqüències negatives per a Cata¬
lunya. Però que en denunciarem la utilització falaç i men¬
tidera de qui sigui.
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5. El nacionalisme entès com un «.voler ser», com un

«voler tenir una forma de ser», i com la possibilitat de
construir el propi país. Mai no he defensat una concepció
abstracta del nacionalisme, o mística, o historicista. Des
de la meva perspectiva d'home pertanyent a un poble
amenaçat, el nacionalisme és la defensa del conjunt d'ele¬
ments que permeten conferir als homes —a cada home
concret— una personalitat definida, que fan possible la
conquesta de llur personalitat bàsica. És una nacionalis¬
me que només és bo en el grau que proporciona als ho¬
mes, a les persones concretes, una íntima estructura, una
definida manera de ser. Si es defensa aferrissadament el
poble, o la nació, no és pel que tenen de genèric o d'abs¬
tracte, sinó perquè la comunitat nacional és un instru¬
ment imprescindible de definició i de formació dels ho¬
mes. Tot això està condensat en aquest llibre en una

fórmula precisa: «Nacionalisme vol dir voler ser en tant
que poble perquè puguin ser els homes del nostre poble».

Aquest plantejament requereix llibertat, i requereix
també una organització social i econòmica que eviti la
marginació de determinats homes, de determinats sec¬
tors. Perquè no n'hi ha prou amb el sentit de col·lectivitat
o amb la llengua i la cultura o amb la consciència de la
pròpia història per a forjar la personalitat d'un home;
cap a més que aquest home no sigui un marginat. És
per això que el nacionalisme personalista comporta ne¬
cessàriament l'exigència de la llibertat i de la justícia.

6. Potser per tradició familiar he tingut sempre la
idea que Catalunya és un país pobre, que tot el que té
ho deu al treball dels seus homes, de moltes generacions
de catalans. Creia això quan encara no havia sentit expli-
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car a en Vicens Vives tot l'esforç de creació de riquesa
que varen fer els catalans del segle XVIII, i he de dir
que el primer dia que li ho vaig sentir allò va tenir per
a mi un dring de gesta heroica.

D'aquesta visió de Catalunya en neix una certa mística
de l'esforç i del treball. Els catalans només anirem enda¬
vant si treballem. I, naturalment, si fem que en la nostra
societat es donin els elements per a fer possible aquest
esforç i aquest treball. D'aquesta visió en neix també un

rebuig de les actituds de xerinola i de faramalla, d'hereu-
escampa que, per cert, han pesat considerablement, i pe¬
sen encara, a Catalunya.

7. La reflexió nacionalista, és a dir, la reflexió sobre
què és un poble, i també la reflexió cristiana, em varen
conduir a la problemàtica social. També aquí la qüestió
immigratòria va actuar com estimulant. Cal advertir que
per als joves procedents de la petita i mitjana burgesia
de començaments dels anys 50 la qüestió social, la lluita de
classes, la problemàtica obrera eren coses no fàcils de des¬
cobrir. Durant els anys 60 i 70 es varen convertir quasi
en una moda, però fins poc abans una aproximació se¬
riosa, real i viscuda a aquests temes havia estat difícil.

És des d'aquest context que cal judicar tot el que del
1958 al 1971 he dit i he escrit sobre el tema social i sobre
la classe obrera. Que cal, per exemple, valorar la constant
referència a la impossibilitat de construir un país sense
l'aportació d'una classe obrera forta, organitzada i ope¬
rativa. Per tant, sense una classe obrera capaç d'accedir
al poder. La personalitat profunda i bàsica que el nacio¬
nalisme vol que cada home pugui tenir no és possible si
no es resolen bé fets com la llengua, la cultura, una deter-
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minada escala de valors. Però també és imprescindible
una consciència de comunitat incompatible amb la mar¬

ginació, per raons socials i econòmiques, d'un sector de
poblado.

Tot això ho he defensat sense oblidar, ni dissimular
—ben al contrari— el paper decisiu que ha jugat i juga
la nostra burgesia en la construcció de la Catalunya mo¬
derna. No té sentit voler negar això. Els atacs sistemà¬
tics i indiscriminats que durant una pila d'anys alguns
sectors polítics i intel·lectuals del país han jet a la nostra
burgesia han estat d'una total parcialitat i han perjudicat
Catalunya. Crec haver estat dels qui menys m'he deixat
acomplexar per la moda de la reventada gratuita, en
aquest cas contra la burgesia. Però això no treu que —a
part de les exigències de justícia— sense classe obrera
organitzada i amb possibilitat d'accés al poder no hi ha
país.

8. Un altre lema de sempre en la meva actuació i la
meva reflexió ha estat el de la democràcia. En això no
hi tinc gaire mèrit. La democràcia, com el catalanisme,
es vivien a casa ja durant els anys de la Segona Guerra
Mundial. El renaixement de l'Europa democràtica de la
postguerra jou per a mi un espectacle engrescador, que
seguia amb delit per la premsa i més endavant a través
d'algun viatge.

I mai, des de l'any 1939 —quan un oncle meu va anar
a la presó i un altre a l'exili i el meu pare es va quedar
sense feina esperant la depuració—, no he deixat de ser
demòcrata de Túnica manera que crec que a Catalunya
en podem ser —ja ho he dit abans—, és a dir, com a
l'Europa occidental, des de Finlàndia a Itàlia i des d'Àus-
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tria a Noruega. I ja que de vegades se m'acusa de contra¬
dictori crec que és bo subratllar aquesta continuïtat meva.
Perquè no fa gaires anys forces dels més coneguts diri¬
gents polítics actuals miraven d'erosionar el concepte de
la democràcia occidental qualificant-la de «formal». Par¬
laven de les «llibertats formals» com si fossin un instru¬
ment d'opressió i d'engany, i no hi podia haver un model
de democràcia digne d'aquest nom que no estigués més
enllà de l'Elba, o en algun país tercermundista parlar del
qual avui fa envermellir, o que no es mogués en les boires
del socialisme utòpic. No fa gaire d'això, ni els qui així
s'expressaven no eren ni són avui homes de quarta fila.
No és inútil, per tant, que en aquesta enumeració de les
idees que permanentment —és a dir, ben poc versàtil-
ment i ben poc contradictòriament— han constituït la
trarna i l'ordit del meu pensament i de la meva acció hi
figuri també aquest concepte —la democràcia— del qual
avui tothom parla fins a l'embaf, però que fou durament
perseguit des de la dreta franquista i algun cop trait i
prostituït des d'alguns sectors polítics i intel·lectuals d'es¬
querra.

El portal del Tagamanent

Òbviament, si ara fos a fer, moltes de les coses que
dic les diria d'una altra manera. No hi ha en això contra¬

dicció amb el que he dit abans. Em reconec plenament
—i per això els publico— en el conjunt d'aquests escrits,
però no en totes i cadascuna de les afirmacions concretes
que hi faig. Per exemple, jo no sóc federalista, i en canvi
l'any 58 me'n declarava: No ja el 65, com. demostra l'ar-
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ticle «Es torna a parlar de federalisme». Crec que un
autèntic nacionalista en principi no tendeix a ser federa¬
lista, sinó autonomista o, si per cas, independentista. No
tendeix a defensar una estructura estatal que en el fons,
molt sovint, respon a criteris d'eficàcia administrativa i
—i ja és molt— d'aprofundiment democràtic més que no

pas d'afirmació nacional. En el cas concret d'Espanya jo
podria arribar a ser federalista, si la federació es fes entre
les nacionalitats autèntiques i reals de l'Estat, és a dir,
Euzkadi, Galícia, Castella i tota la seva àrea de projecció
i els Paisos Catalans ( o Catalunya estrictament, si el País
Valencià i les Illes refusessin l'entesa amb el Principat).
Però el federalisme de les regions, de totes les catorze o

quinze regions i nacionalitats que componen Espanya,
això no és més que un nou uniformisme disfressat. I per
cert que tal com van les coses caldrà vigilar que no ens
hi vagin portant.

Un altre exemple: un dels meus grans cavalls de ba¬
talla d'ençà de fa molts anys és l'antisucursalisme radical.
L'any 1958 aquest concepte ja formava part de la meva
visió global de política i de la societat catalanes, però en
algun escrit antic això estava expressat en forma menys
tallant que no ho faig actualment.

Però tot això no té gaire importància. Són qüestions
de matís o de grau. El que compta és que sempre ha
glatit en el meu plantejament polític la idea que calia
reconstruir, o construir Catalunya. És una vella idea, que
es devia ficar en mi per molts camins i de moltes mane¬

res, però que jo sovint, per donar-li corporeïtat, per a fer
una simplificació falsa però entenedora, lligo amb una
anècdota de fa molts anys, de cap allà el 1940 o el 1941.
De quan un meu oncle havia sortit feia poc de la presó
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i em va dur amb un seu company al Tagamanent. I m'ex¬
plicaven, tot pujant, que a dalt hi havia un parell de
masies, i una església i una era. Però quan hi vàrem arri¬
bar ho trobàrem tot destruït: destruida l'església, plenes
de guixades les parets; abandonades les masies; esbata-
nades les finestres i les portes, amb els porticons arren¬
cats i les ventalles esbotzades; esberlada l'era; enfonsat
el sostre de les corts; i un aire de trist abandonament
dominant-ho tot. A aquells dos homes que m'acompanya¬
ven aquell espectacle els aclaparà, i els recordo drets, al
llindar de l'església, traslladant a tot Catalunya la im¬
pressió de derrota, de desànim i de destrucció que el
Tagamanent els produïa i que per altra banda ells devien
dur dintre seu. «Que en passaran d'anys abans no haurem
pogut reconstruir tot això». Abans no haurem pogut re¬
construir el país.

És una anècdota que només té importància per una
cosa: perquè de la meva infantesa és de les que recordo
més i més viva. Perquè al llarg dels anys no m'ha aban¬
donat, perquè és una escena —el marc de l'església, els
dos homes, la runa del presbiteri al fons— que se m'ha fet
present molts cops, sobretot quan anava a fer quelcom
que em semblava que podia arribar a ser, petita o grossa,
una contribució a la reconstrucció del país.

Serà o no serà contradictori; haurà estat més o menys
eficaç; haurà estat més o menys comprès; però el meu
programa, el meu programa com a home, el programa de
la meva vida, és aquest que arrenca del portal del Taga¬
manent: construir Catalunya.

No és qüestió, ara, de puntejar els meus escrits de
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1958 i de 1964-65 i d'una mica més tard, i veure quines,
de les coses que deia que calia fer he dut a terme. Fos
quin fos el resultat, la sola idea del punteig seria ja pres-
sumptuosa. Un país el fa el poble, tot el poble. Que un
home, o que un grup, cregui que pot construir o recons¬
truir un poble és menysvalorar-lo molt. Un país és quel¬
com de molt complex, de molt i molt ric. És un organisme
viu en el qual tot i tothom juguen el seu paper. El juguen
els vius, però també els morts: un poble no pot existir si
trenca amb la seva tradició. El juguen els qui es propo¬
sen, expressament, reconstruir el país, i també els qui no
s'ho proposen, però que ho fan, sense saber-ho, potser
alguns sense voler-ho. Un poble és més que els seus homes
agafats un a un, més que la voluntat i el sentiment cons¬
cients de cadascun d'ells. I de vegades passa que un poble
se salva pel que han fet homes, sectors socials, grups
polítics o econòmics, que no s'ho havien proposat. Un
poble amb més de mil anys d'història té una voluntat de
fer i de viure que no depèn només de la decisió d'uns
quants dels seus homes. Ell és més fort.

Dic això només per a situar aquests escrits en el pla
que els correspon, que és el de la modèstia. D'una gran
i obligada modèstia. Per a situar-hi també la meva per¬
sona, la decisió de dedicar la meva vida a la tasca de
reconstrucció del nostre país i el que he fet i aspiro en¬
cara a fer. Perquè passa que quan algú s'atreveix a dir,
ben clarament i públicament que ell s'apunta a la tasca
de reconstrucció del país; que gosa parlar-ne com d'un
projecte, que gosa predicar la fe i la magnanimitat, és a
dir, que gosa predicar quelcom que va més enllà de l'in¬
terès sectorial o de l'interès de partit o de l'anar fent,
quelcom que està en la línia de les coses grans i ambi-

28



cioses; i que tot això, repeteixo, ho diu en primera per¬
sona —del plural, s'entén, però en primera persona—,
apuntant-se personalment a l'empresa com a soldat ras
o com a capità o com el que sigui, com el que li toqui;
penso, dic, que quan algú actua així, fàcilment se'l titlla de
petulant o pejorativament d'ambiciós. I és veritat que a
vint anys es pot ser petulant, però no als quaranta-nou
quan ja en fa més de trenta que es treballa en la tasca
d'anar posant maons, i de veure de tant en tant com cau

tot un pany de paret acabat d'aixecar. Jo sóc un cristià,
evidentment indigne encara que conscient de la immensa
grandesa de l'home; jo sóc un patriota, un home que es¬
tima la pols de la seva terra i que creu en el seu poble;
però com a cristià i com a patriota estic avesat a la peti¬
tesa dels homes enfront de la Història, enfront de les
realitats col·lectives i, naturalment, enfront de Déu. Per
això no hi pot haver en el que he escrit petulància, i, si
malgrat tot n'hi hagués, seria ridícula.

El que hi ha és una disponibilitat. Això sí. Hi ha dis¬
ponibilitat plena, total, per a contribuir a reconstruir el
país. I miraré de fer-ho amb aquell esperit de servei i
aquell sentit de la joia que he mirat de conservar sempre
de l'educació cristiana i catalana de la meva joventut.

No té res d'estrany que arrencant d'aquesta idea bà¬
sica —la de construir Catalunya— jo hagi predicat sem¬
pre la necessitat de desenvolupar en la nostra gent —i
que hagi mirat de tenir-la jo— una mentalitat de govern.
La qual, al seu torn, requereix una visió de conjunt, una
visió global i globalitzadora dels problemes i de tot el
país.
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Els catalans no ens governem —ni tampoc governem
a Espanya— des de fa segles. És lògic que en aquestes
circumstàncies se'n perdi l'hàbit. Que perdem el sentit
d'autoritat i de jerarquia, el sentit del poder —del poder
real, no de l'aparent—, i que perdem fins i tot la litúrgia
i el ritual del poder. És lògic que perdem les visions de
conjunt i les perspectives a llarg termini. Que perdem els
mecanismes i els reflexos del servei públic, de l'acció col-
lectiva i de la construcció en comú. Essent com som un

poble de fidelitats, mai, ni en els moments pitjors, mai
no deixem de conrear el nostre Hort. Ni després de la
pitjor pedregada o de la més greu calamarsada. Però en
canvi podem perdre de vista, per manca d'hàbit i per
manca d'ofici, la feina que cal fer més enllà del clos
pairal. Com que un país és una suma d'horts i de cases
pairals, sempre ens salvem, però com que un país en
plenitud no és només aquesta suma, sinó també un orde¬
nament i un mutu potenciament de totes aquestes cases
pairals —i ordenar i potenciar ja és obra de govern—,
per això no arribem a ser mai ben bé un país en plenitud.
I mentre no ho siguem, mentre no passem de les fide¬
litats bàsiques i salvadores i dels esforços magnífics, so¬
vint commovedors, però no globals, sempre parcials, se¬
rem un poble en precari.

La mentalitat de govern no es posa en joc només
governant. Mentalitat de govern significa —ho he dit
abans— tenir visió de conjunt, sentit del que és essen¬
cial i del que és accessori i vocació de construir. Vol dir
tenir tot això no només superficialment, no només en
termes d'eficàcia immediata o de rendiment comptable,
sinó també en termes d'escala de valors i de sanitat men¬

tal i moral. Vol dir finalment tenir-ho no només en ter-
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mes de conjuntura i de posar pedaços —tot i que a voltes
cal pósame—, sinó també en termes de projecte, en ter¬
mes de futur.

No es pot construir un país sense mentalitat de govern
en els homes que manen, i també en els que no manen.
És a dir, en els homes que formen la seva classe política,
estiguin o no en el govern i sigui quin sigui el nivell en el
qual exerceixen el poder.

Quan la mentalitat de govern té com a motivació prin¬
cipal el nacionalisme —i la seva traducció sentimental,
que és el patriotisme— pot tenir una conseqüència que
en ella mateixa és bona, però que comporta un inconve¬
nient greu per a l'acció política, i és que l'obstrucció, la
destrucció i el sectarisme es fan difícils. I em pregunto
si això no és un handicap massa gros per a un polític.
Em pregunto si, per exemple, tot el meu plantejament
del «terreny central», que exigia ser capaç d'actuar no
d'acord amb la pròpia ideologia i el propi pensament po¬
lític, sinó d'acord amb el que semblava que en aquell
moment més convenia a Catalunya, no és alhora una for¬
ma positiva de servir el país i una ingenuïtat que un polí¬
tic no es pot permetre.

Però cadascú té la seva manera de fer. Jo he estat
format per un pensament cristià pel qual ser llavor i sem¬
brar perquè cullin uns altres és una gran dignitat, un
gran honor.

Potser sí —penso algun cop— que al capdavall jo tinc
de la política un concepte massa ètic. I això no em tran¬
quil·litza gens, i per tant ho dic sense petulància, perquè
sé molt bé que la política no és això. La política ha de
ser sobretot eficàcia, i jo tinc l'obligació de saber-me
moure en el terreny de l'eficàcia política. Vull dir de l'efi-
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càcia partidista, perquè de la meva eficàcia en la línia de
fer coses, de crear realitats m'atreveixo a dir que no en
tinc cap dubte.

Potser també per això he rellegit els vells escrits de fa
quinze o vint anys. Per veure si havia contribuït, poc o
molt —malgrat aquesta visió massa poc partidista de la
política— a fer realitat el programa que aleshores em vaig
proposar. I he arribat a la conclusió, crec que honesta¬
ment, que sí. No sabria precisar en quin grau, però hi he
contribuït. I si hi he contribuït en el passat, també ho
puc fer en el futur.

Un país que val la pena

Acabo aquest pròleg a Premià de Dalt, el dia 21 de
setembre. Han passat quasi dos mesos de quan el vaig
començar. De quan el vaig començar a l'hotel de Madrid,
en l'inici de la discussió de l'Estatut.

Avui, 21 de setembre, és Sant Mateu, patró de la mun¬

tanya que presideix el meu poble. Diumenge, si les obli¬
gacions polítiques no m'ho impedeixen, aniré a l'aplec.
Vull dir amb això que estic lluny de l'ambient cosmo¬
polita, superficial i una mica fals de l'alta negociació polí¬
tica. He tornat al paisatge de la meva adolescència i de la
meva joventut. A l'època que llegia Les tombes flame¬
jants. A l'època de l'ideal. A l'època de l'autenticitat.

És des d'aquesta autenticitat retrobada que publico
aquests papers i que faig balanç. I que dic que el que tots
plegats hem fet, que el que Catalunya ha fet valia la
pena. Que val la pena. Que val la pena que ho continuem
fent.
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Que val la pena haver estat capaços de sobreviure a
la derrota, al desànim, a la persecució, a les modes i a les
ideologies antinacionalistes.

Val la pena haver sabut mantenir un esforç sostingut
en el camp econòmic; un esforç amb grans falles i man¬
cat a voltes de prou visió, però que en darrer terme ha
permès conservar el patrimoni construit per generacions
de catalans.

Val la pena haver salvat la llengua; val la pena haver
conservat viva i operant, i alhora popular i de qualitat
la nostra cultura.

Val la pena haver mantingut viva la reivindicació de
les nostres llibertats nacionals i de les nostres institucions
tradicionals.

Val la pena haver refet el nostre cos social, amb mi¬
lers i milers de societats i d'entitats de tota mena.

Val la pena haver mantingut viva la idea —en tots
els camps, de l'econòmic al social, del cultural a l'espor-
tiu, del de l'ensenyament al de l'art— que el nostre poble
no pot renunciar mai a la pròpia iniciativa.

Val la pena haver adoptat davant de la immigració no
una actitud defensiva i tancada, sinó una actitud oberta
i un ànim integrador.

Val la pena haver intentat combinar la voluntat de
conservar tot el que cal conservar —que és molt— amb
el signe progressiu que la Catalunya d'avui ha de tenir.

Val la pena —tot i que haurem de continuar lluitant
per guanyar plenament la nostra llibertat nacional—, val
la pena haver aconseguit l'Estatut.

Tot això val la pena. I, en darrer terme, el que val
la pena és Catalunya. Som un poble amb un model cultu¬
ral i social, amb un contingut històric i una vocació i una
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capacitat de creació que valen la pena. Som un poble
amb unes fidelitats i uns valors que valen la pena. Per
això malgrat la nostra aparent fragilitat no morim. No
morim perquè continuem essent capaços d'oferir a la
nostra gent, als homes i a les dones que viuen i que
treballen a Catalunya —i també als qui hi viuen i hi
treballen sense haver-hi nascut— un conjunt de signes
d'identitat, d'elements de convivència i en darrer terme
de valors que valen la pena. Que realment valen la pena.
Que fan que ser català valgui la pena.

Per això hem lluitat. Per això hem lluitat homes i do¬
nes molt diferents, jo com tants d'altres. No més que
molts d'altres. No més, però del que de molt jove va
esdevenir l'ideal i l'objectiu conscients de la meva vida.
Ara en dono testimoni i ho sotmeto a la valoració de
tothom.

Perquè el camí encara és llarg —per a Catalunya, per
als catalans, per a mi mateix—. I el vull fer aquest camí
tenint com a nord els propòsits i els objectius que els
vells escrits d'aquest llibre expliquen.

Madrid, 29 de juliol de 1979
Premià de Dalt, 21 de setembre de 1979
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FER POBLE, FER CATALUNYA

Catalunya el 1939

El 1939, l'endemà de la derrota, Catalunya va quedar
a zero. I això en tots els camps: en l'estrictament nacio¬
nal, en el polític, en el cultural. En l'econòmic va sub¬
sistir tot allò que queda quan no es procedeix a l'arra¬
sament sistemàtic d'un país, però vam entrar en una
fase de retrocés evident. En el camp religiós les formes
catalanes de vida i d'acció religioses foren arraconades
i fins perseguides. Però el més greu és que també vam
quedar a zero en l'ordre espiritual: el 1939 Catalunya
havia perdut la fibra, havia perdut l'ànima. Tot per culpa
d'una batalla mal plantejada i mal jugada a la qual ha¬
via portat el baix to espiritual del país.

Culminació d'un procés de dimissió

De fet, el 1939 fou la culminació d'un procés iniciat
abans, en la gènesi del qual hi ha la dimissió dels qui
haurien d'haver estat els nostres dirigents. Dimissió d'or¬
dre espiritual més que altra cosa. Aquesta dimissió fou
fatal per al nostre poble, que tot just es començava a
retrobar i que necessitava ser ajudat a no caure en els
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defectes tradicionals, fruit en gran part d'una vida na¬
cional mediatitzada durant segles. Com a conseqüència
d'això vam arribar espiritualment mal preparats als anys
decisius de la República i de la guerra. Vam arribar-hi
sense consistència, sense solidesa i sense energia espiri¬
tual. Les conseqüències foren el 1936 i la derrota.

La nostra generació s'ha trobat amb un poble desfet, que
cal construir

La nostra generació s'ha trobat amb aquest poble des¬
fet, espiritualment i materialment esgabellat. Els joves
no podem quedar indiferents davant aquest fet. Perquè
l'home necessita una comunitat per a desenvolupar-se,
per a fruitar com a home. I comunitat vol dir quelcom
que relliga els homes que la integren i que fa que es
reconeguin entre ells i que entre ells s'entenguin i que
entre ells sigui més fàcil la col·laboració i l'amor i el
viure junts. I quan un poble queda a zero els homes que¬
den desemparats, si no és que aconsegueixin integrar-se
de debò, autènticament, a la comunitat d'un altre poble.

A Catalunya hi va haver uns homes i unes genera¬
cions que van voler construir aquest poble, aquesta co¬
munitat catalana. En Valentí Almirall, en Prat de la Riba,
el bisbe Torras, l'Aguiló, en Guimerà i, en un altre ter¬

reny, en Salvador Seguí i en Campalans eren homes que
anaven a reconstruir el poble català de soca-rel, en el sen¬

timent, en la voluntat i en les institucions. Anaven a fer
que els catalans fóssim gent amb una comunitat pròpia,
amb una llar pròpia, amb un temple propi, en els quals
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fer, nosaltres i els nostres fills, l'aprenentatge de la soli¬
daritat i el culte i el respecte per tot allò que és més
important que els individus. Com ja hem dit, va arribar
un moment que aquesta línia es va trencar: els dirigents
van deixar de «fer Catalunya», i van posar-se a jugar amb
els materials que havien de servir per a acabar el temple.
Per això, en arribar els anys dolents no vam tenir on aple¬
gar-nos i aixoplugar-nos, i el que teníem fet, mal cimen¬
tat encara, s'ho va endur la tempesta. D'ençà d'alesho¬
res som gent sense sostre i gent sense parets. Espiritual¬
ment vivim a la intempèrie, i totes les glaçades, fins les
més lleus, ens maten el poc que hàgim pogut fer.

Cal, per tant, que els joves rejem Catalunya

Un poble és obra de generacions, quelcom que es va
fent de mica en mica. Però de tant en tant hi ha una ge¬
neració, i àdhuc uns quants homes d'una generació, que
juguen un paper especialment important, gent que posa
bandera perquè ha acabat de cobrir, o que afegeix una
torre que esvelteix la façana, o que reforça els fona¬
ments. La nostra generació haurà d'ésser d'aquestes que
es distingeixen. Potser no podrem encara posar bandera,
però sí que hem de posar fonaments i pujar paret. La
gravetat del nostre temps i de la nostra situació com a

poble exigeix això de nosaltres.
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Contingut i forma

Un poble, com totes les coses, té dos components
principals : el contingut i la forma.

Contingut i forma. Hi ha qui creu que només comp¬
ta el contingut, i s'equivoca. És un error molt freqüent
a Catalunya. I és freqüent perquè no s'estima prou el fons,
encara que es digui el contrari. I perquè no s'estima prou
el fons molts no estan disposats a donar-li forma, per¬

què així com el fons sovint es fa de mica en mica, gairebé
inadvertidament, la forma no passa mai desapercebuda:
s'ha de guanyar donant la cara i corrent riscos, moltes
vegades amb sang. I és freqüent també —aquest error—
perquè menyspreem el valor del gest i perquè no sabem
reconèixer prou bé l'essencial de les coses —i en aquest
cas el continent és més essencial que molts no creuen.

Importància de la forma o continent

«Jo sóc —diu St.-Exupéry—, jo sóc aquell que fa que
el perfum no es perdi», és a dir, jo sóc el continent
sense el qual el perfum s'esbravaria. Jo sóc la paret, la
que fa possible que les famílies perdurin i el poble per¬
duri. Qui diu que la paret no té importància?

Elements del contingut d'un poble

Però, de moment, parlem del contingut.
Quin és el contingut del nostre poble? Un poble és
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un fet de mentalitat, de llengua, de sentiment. És un fet
històric i de vocació històrica, i és un fet detnia espiritual.
És, finalment, un fet de voluntat. En el nostre cas és
també, en grau important, un fet de llengua. La primera
característica d'un poble ha d'ésser la voluntat d'ésser.
És aquesta voluntat, més que altra cosa, el que assegurala pervivència i, sobretot, la promoció, l'esbadellament
d'un poble.

Un poble és tot això. O, si es vol precisar més —ja que
no tots els pobles tenen els mateixos elements constitu¬
tius bàsics—, tot això és el que cal al nostre poble per a
ésser plenament poble.

Quan hi ha poc gruix de sentiment, de voluntat i de
mentalitat, és que aquell poble és poc poble, i, per tant,
no pot aspirar a segons què. Només quan hi ha un con¬
tingut pletòric els pobles poden tenir grans ambicions.
I així ha estat a través de la història. La Castella del se¬
gle xvi i la França del xvn eren pobles de gran contingut,
i per això van fer el que feren i van donar els homes que
donaren.

El nostre primer objectiu és apuntalar i enriquir el con¬
tingut de Catalunya

Per tant, el primer objectiu d'una generació que as¬
pira a refer Catalunya és apuntalar i enriquir el contingut
de Catalunya. Això vol dir que és missió de la nostra ge¬
neració defensar i enfortir en tots sentits la llengua ca¬
talana: estimular el sentiment català; resoldre el pro¬
blema que representen els immigrats mitjançant la crea-
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ció d'una nova comunitat catalana que els enclogui ple¬
nament; conrear la mentalitat catalana, aquesta nostra
manera d'entendre i de veure les coses, i fer-ne participar
tots els catalans.

Però aquests no són els únics punts a defensar. Hi
ha hagut una manera d'entendre el catalanisme que no ha
entès que cal arrencar de zones molt profundes de l'és¬
ser humà si de debò es vol fer un poble. No ha entès que

per a fer un poble cal anar a trobar aquells punts en els
quals neixen l'energia i la vitalitat espirituals. La llen¬
gua, el sentiment, la cultura, representen molt per a un
poble, però no ho són tot. Són, a més, elements aïllats, que
no s'aguanten si no hi ha quelcom de més profund que els
integri. Per tant, a part d'aquests valors —i a part d'aques¬
ta voluntat, que és la primera condició de l'ésser d'un po¬
ble—, hi ha d'haver una mentalitat i una espiritualitat
sanes. Sense elles no es donarà el fet de voluntat, i si
excepcionalment es dóna, portarà a la convulsió o a la
ruïna espirituals, a l'anarquia o al feixisme.

En darrer terme la salut dels pobles és una qüestió men¬
tal i espiritual

La salut i la grandesa dels pobles són abans que res
una qüestió d'ordre mental i d'ordre espiritual. D'ordre
mental, perquè un poble mentalment no prou ben estruc¬
turat, és a dir, incoherent, mal travat, dominat pel dubte,
és un poble del qual difícilment es poden esperar actituds
sòlides. El desordre mental i la manca de cristal·lització
interior repercutiran en les actituds i en l'acció, els lleva-
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ran energia i les esterilitzaran. Tindrà una acció estan-
tissa, i les grans ambicions quedaran fora del seu abast.
Això es produirà fins i tot en l'ordre religiós, perquè
també aquí es necessita ésser ben bé algú, quelcom de
molt definit, per a tenir l'energia que cal per als actes
de gran ambició. Sense una força i una definició d'ordre
espiritual un poble està abocat a la recerca adelerada
de la mediocritat, del confort i, en darrer terme, de la
dimissió. En dir espiritual no volem dir religiosa, sinó
que emprem la paraula en el seu sentit més ample, aquell
que fa referència al punt d'on neix la generositat, el sentit
de l'honor, l'esperit de servei, l'ambició noble, la magna¬
nimitat i el reconeixement que un mateix no constitueix
el valor suprem, sinó que hi ha moltes coses que estan
per damunt d'ell.

Un poble necessita una mística col·lectiva que el vertebri
i li doni sentit

Un poble necessita una mística col·lectiva, quelcom
que el vertebri i li doni sentit. I això només pot ésser
quelcom que estigui per damunt del mateix poble. No¬
més les coses que estan per damunt de nosaltres poden
donar sentit als homes i als pobles, i només elles tenen
prou força per a fer que els homes i els pobles escullin
el servei i no el confort, la grandesa i no la mediocri¬
tat, l'honor i no la deserció ben pagada. Un poble de con¬
tingut pletòric és aquell que sap que hi ha valors dels
quals ell és responsable en un cert grau, i que accepta
aquesta responsabilitat. Aleshores aquest poble té una
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energia que li ve de la propia generositat, del fet de no
lluitar per ell tot sol. I té una voluntat d'ésser que li ve
del seu convenciment que no ha de morir, perquè amb ell
una mica moririen coses que no poden morir.

Fer un poble vol dir, abans que res, crear una mística i
conrear unes virtuts bàsiques

Aquesta mística col·lectiva i aquestes virtuts bàsiques
nosaltres ara no les tenim. I fins que no les tinguem
el nostre esforç serà debades. Fer un poble, vol dir, per
tant, crear virtuts i crear aquesta mística. Per nosaltres
fer un poble significa aconseguir que la nova generació
conreï aquestes virtuts i creï i visqui aquesta mística.

Catalunya, poble de fidelitat i d'esperança

I nosaltres ho podem fer. Perquè si alguna cosa queda
clara després de tantes fallades, de tantes desercions i
de tants fracassos, és que els catalans no som un poble
vulgar. Ens poden criticar en molts punts i nosaltres ma¬
teixos ho fem. Ho hem de fer. I hem d'arribar fins al cap¬

davall de la nostra pobresa. Perquè no es refà mai un
poble sortint d'imaginàries posicions elevades, sinó de
la pròpia pobresa nua, del propi deshonor i de la pròpia
vergonya. Hem d'arribar al capdavall. Però és que quan
hi arribem veurem que ésser català encara és ésser quel¬
com de valor. Veurem que som un poble que ha deixat
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petjada a la Història, fins i tot en la més moderna. Veu¬
rem que àdhuc en els moments pitjors hem mantingut
unes fidelitats importants. I veurem també que som un
poble amb una gran capacitat d'esperança. Nosaltres som
els qui tornem sempre. I tornem sempre per un fet de
fidelitat indestructible, de fidelitat com pocs pobles tenen
a valors tan bàsics, tan profundament humans com són
la llibertat interior, la justícia i l'amor a la terra. Tornem
sempre defensant, fins i tot sense adonar-nos-en, la lli¬
bertat i la justícia. La nostra esperança ens ha fet es¬

perar més d'un cop enllà de tota esperança. I avui tornem
a esperar quan l'esperança sembla folla. Esperem com
només poden esperar els pobles com el nostre, els pobles
que troben en ells mateixos prou motius de grandesa per
a continuar esperant. Per això nosaltres som un poble
que té futur. Som un poble derrotat, saquejat, mutilat,
lligat de peus i mans. Però som un poble que té futur.

Catalunya, avui poble derrotat, és un poble que té futur

Això fa que tingui sentit que els joves ens hi tornem
a posar, que fem un esforç per retrobar-nos i per retro¬
bar el nostre sentit religiós, el nostre concepte de l'home
i del món, la nostra forma d'estructuració social i eco¬

nòmica, el nostre concepte d'autoritat. Val la pena que
tota la nostra joventut es mobilitzi, perquè Catalunya és
viva i perquè hi ha coses —més que no ens pensem—,
coses que estan per damunt de nosaltres i que en de¬
penen. I l'objecte primer d'aquesta mobilització no ha
d'ésser actuar nerviosament en el primer que se'ns acu-
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deixi, sinó refer aquests punts primordials del contingut
d'un poble que són la unitat i la voluntat i saber-se esti¬
mar i aprendre a acceptar les exigències d'allò que és més
important que nosaltres mateixos, i que fa que siguem
el que som i que siguem uns.

Les coses essencials són aquelles que duren més que els
homes

Abans fins i tot de posar-se a treballar, abans de po¬
sar el primer maó, la nostra generació, la que ha de co¬
mençar a fer Catalunya, ha d'aprendre unes quantes
coses essencials. Ha d'aprendre que les coses importants
són aquelles que duren més que els homes. I que els ho¬
mes que treballen pensant en ells mateixos estan condem¬
nats. St.-Exupéry, que citarem sovint, diu que va aprendre
una cosa essencial: «Que cal construir de primer el vaixell
i que cal primerament apariar la caravana i que cal abans
que res bastir el temple que dura més que l'home». I diu
que «no s'ha d'esperar res de l'home si treballa per la
pròpia vida i no per l'eternitat». «Si construeix cases per
a viure-hi, com podrà donar la vida per aquestes cases?
¿Com ho podran fer si aquesta casa només serveix per
a ells i per a res més?» El primer objectiu de la nostra
mobilització, cal repetir-ho, és espiritual, i persegueix
aquella salut mental i espiritual de què parlàvem i aquella
mística col·lectiva que vertebra els pobles.

L'home no viu només de la seva casa o del seu hort
o de la seva fàbrica o de les seves coneixences. L'home
no en té prou d'això per a viure, si això està deslligat, si
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una casa és una casa i res més, si un altre home és un

altre home i res més, si un camí és un camí i res més.
L'home necessita que un altre home sigui algú a qui
poder estimar i amb qui poder col·laborar; necessita que
un camí porti a una casa que pot ésser la seva o no, però
que és com la seva. El dia que a Catalunya es perdés
aquest lligam invisible, misteriós, que neix a zones pro¬
fundes de l'home, moltes coses continuarien igual que
abans. Les fàbriques de Sabadell i de Terrassa continua¬
rien funcionant (potser); el Montseny no es mouria del
lloc on és; Tarragona continuaria donant testimoni d'un
passat gloriós; la gent continuaria casant-se com fins ara;
les criatures continuarien naixent; tot continuaria igual.
Però totes les coses serien peces deslligades d'un rellotge
que no serviria per a res, perquè no marcaria les hores.
Una fàbrica no té mai sentit en ella mateixa, un camí que
porta a una casa no té cap valor si saps que els qui hi
viuen no s'entendran amb tu ni t'ajudaran ni et reco¬
neixeran.

D'això, en deriven dues conclusions. La primera, que
no podem acceptar com a bo l'anihilament del nostre

poble, i més si pensem que Castella, que va guanyar la
guerra i que va destruir el nostre temple a mig fer, no
ens n'ha donat un altre que ens pogués servir. Fa cinc-
cents anys que les úniques construccions vàlides, per
més que fossin insuficients, que s'han fet a Catalunya,
han estat les nostres. Aquest lligam íntim que agermana
els homes només nosaltres l'hem sabut trobar.
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És fonamentalment pel lligam comunitari que cal lluitar

La segona és que només ficant molt endintre de la
nova generació que, fonamentalment, primer que res, és
per això que relliga que cal lluitar; per això, que va per
dintre, i no per les fàbriques o per les cases que només
serveixen per a viure-hi un mateix. «Perquè no es mor
per les ovelles (és a dir, per objectes aïllats) ni per les
cabres ni pels terrenys ni per les muntanyes. Puix que els
objectes subsisteixen sense necessitat que res els sigui
sacrificat. Però, en canvi, es mor per a salvar el lligam
invisible que els lliga i que els transforma en cosa pròpia,
en quelcom que es pot reconèixer i que és familiar. Hom
està disposat a donar-se per aquesta unitat que es cons¬
trueix fins i tot quan es mor.» Quan tot això perd valor,
i les coses i els homes només tenen sentit per ells ma¬
teixos, aleshores totes les llavors destructores, tots els
personalismes i els egoismes i les covardies i les ambi¬
cions petites suren. I cadascú podrà, pel seu costat, alçar
la veu, i cridar-ne uns quants, si té la veu prou forta, per¬

què li facin costat i l'ajudin a enlairar-se. Perquè ja es¬
tarà trencada la disciplina interior i el respecte als altres
i el concepte de comunitat i el sentit de jerarquia. I els
homes d'aquella terra s'aniran podrint, perquè per a ca¬
dascú el valor suprem serà ell mateix. Aquests són els
pobles esclaus.

No és fàcil de reconèixer Catalunya en tot això? Ens
diuen, i ens ho diem nosaltres mateixos, que no respec¬
tem les jerarquies, que no ens donem als grans ideals,
que tenim mentalitat de viu, que no tenim consciència
de missió, que som personalistes, que som estèrils en
molts camps. I tot això és veritat. Però ens hem de dir
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a nosaltres mateixos, i hem de dir-ho als nostres adver¬
saris, que tot això és veritat perquè ens manca aquell ter¬
reny, el comunitari, on la gent aprèn a superar aquests
defectes practicant les virtuts oposades. On la gent aprèn
a manar i aprèn a creure, on la gent aprèn a estimar uns
valors superiors i que duren més que els homes; on la
gent aprèn a estimar i a col·laborar. I per a sortir d'això
només hi ha un camí, reconquerir aquest terreny.

Una altra actitud prèvia per a fer un poble: la plena ac¬

ceptació del contingut comunitari del nacionalisme

No es pot cloure aquest capítol d'actituds prèvies a
la construcció d'un poble sense referir-nos a una de molt
principal, que és la de la plena acceptació del contingut
comunitari del nacionalisme. En parlarem després en
tocar la qüestió dels sindicats.

Però, de moment, podem avançar una cosa: no és
autèntic ni és sincer el patriotisme que no respon a una
viva consciència comunitària i que, per tant, no pretén
conformar el país d'acord amb uns principis exigents de
justícia social i de promoció humana. Un patriotisme
d'aquesta mena seria radicalment postís, seria una reali¬
tat impensable, perquè estaria mancat de l'únic que li pot
conferir sentit humà, de l'únic que li pot donar justifi¬
cació humana. De fet, un patriotisme així no és possi¬
ble, perquè el comunitarisme no és un accident del fet
nacional, sinó que n'és la seva mateixa essència. Tant és
així, que el moviment català forçosament haurà de defi¬
nir-se en un sentit social avançat, en part per raons tàc-
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tiques, però sobretot per necessitats internes, per exigèn¬
cies de la pròpia naturalesa.

Aquest és un dels punts que el vell catalanisme no
va veure mai clar. Per això cal insistir-hi ara que es va
a la superació de les actituds mentals que en bona part
van determinar el fracàs col·lectiu de Catalunya. Cal in¬
sistir-hi també, perquè el punt de partida d'uns certs
sectors catalanistes és de contingut molt tradicional. És
un punt de partida que fins i tot arriba a no respondre
a la realitat del país d'avui. Catalunya ha deixat d'ésser
un país pairal. Aquest és l'únic punt en què la figura d'en
Prat de la Riba queda desdibuixada. Es pot afirmar que
des del començament de segle fins ja ben entrats els anys
vint el catalanisme va quedar amputat d'aquest element
essencial que és la preocupació social. Cal reconèixer que
en Prat hi va contribuir. Però potser encara hi va con¬
tribuir més la incapacitat dels polítics d'esquerra, que
durant tots aquells anys no foren capaços de fer-se ple¬
nament càrrec de les seves responsabilitats i que tenien
de l'esquerrisme un concepte molt limitat, molt petit-bur-
gès, en realitat, molt anacrònic.

El moviment català o serà social o no serà

Per alguns sectors catalanistes és una veritat indis¬
cutible que «Catalunya serà cristiana, o no serà». Són
precisament aquests sectors fortament tradicionals, i una
mica pairalistes. És una frase que, com després direm, té
un fons de veritat, però que no pot ésser esgrimida com
algunes persones fan. En canvi, el que sí es pot afirmar
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amb tota rotunditat és que «el moviment català o serà
social, o no serà» o, també, que «Catalunya serà fidel a
l'ideal de justícia social, o no serà».

Tot això, que és veritat de tots els moviments nacio¬
nals, ho és molt més en el cas català, perquè aquí entra
en joc un altre factor d'una importància extrema, que és
l'immigratori, i al qual només es pot arribar a donar una
solució catalanament positiva mitjançant un concepte
nou, vigorós, operant i, sobretot, justicier de comunitat
catalana.

Per nosaltres, fer poble, dèiem suara, significa acon¬

seguir que la nova generació conreï unes virtuts bàsiques
i creï i visqui una mística col·lectiva. Però si aquesta mís¬
tica no té integralment en compte les exigències comu¬
nitàries, és a dir, si es pretén que aquesta mística col·lec¬
tiva es basi en elements ideals o en uns certs aspectes
parcials de la comunitat nacional —per exemple, en la
cultura tradicional o en el sentiment i els interessos de
la burgesia—, aleshores, aquesta mística, o bé serà re¬

butjada per extensos sectors nacionals i, per tant, fra¬
cassarà perquè no podrà produir un autèntic sentiment
i una autèntica voluntat, o bé, si arriba a imposar-se,
serà a costa d'una mena de minoria d'edat imposada a

aquests sectors. Tindríem, en aquest segon cas, una mís¬
tica col·lectiva més o menys feixista. Per nosaltres, fer
poble significa aconseguir que la nova generació conreï
unes virtuts bàsiques i creï i visqui una mística col·lectiva
d'abast autènticament comunitari, amb tot el que això
comportarà necessàriament en el terreny econòmic i en
el terreny social.
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En tot això hi juguen un paper principal els cristians

En tot això hi juguen un paper principal els cristians.
Perquè, si tots els catalans han de participar en aquesta
mobilització, més han de fer-ho els cristians. Ells ho po¬
den fer més bé que ningú, ells poden dir i fer coses que
només ells poden fer i poden dir. I això, no solament
per causa de la tradició cristiana del nostre poble, és a
dir, no solament en funció del passat, sinó, sobretot, en
funció del futur. Ells són els únics que de debò tenen el
secret de la fe, de l'esperança i de la caritat. Per tant,
ells són els únics que poden ensenyar a tenir fe a un

poble que necessita tenir fe, i tenir una fe certa, una fe
sana, una fe forta i assossegada alhora —fe en el que
ens sobrepassa, en el que té més valor que nosaltres ma¬
teixos i, en darrer terme, en Déu; fe en nosaltres mateixos;
fe en el valor de les actituds dignes i dels combats
lleials—. I ells són els únics que poden justificar una
esperança folla; ells més bé que ningú saben que mai
no és tard per als homes i ner als pobles, i que sempre,
fins en el darrer moment, hi ha una engruna de llibertat
que permet als homes salvar-se i als pobles redreçar-se;
ells més bé que ningú saben que «els jocs mai no estan
fets» mentre hi ha vida. I, finalment, ells són els qui
tenen la clau de la caritat. La caritat, de la qual la col-
laboració dels uns amb els altres i la solidaritat només
són formes. La caritat que uneix i agermana. La caritat,
finalment, sense la qual no hi ha justícia, i sense la qual,
per tant, Catalunya mai no podrà atacar a fons i bé els
dos grans problemes que la corquen per dintre i dels
quals els enemics esperen el nostre ensorrament: el pro¬
blema de la justícia en les relacions socials i econòmi-
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ques, i la qüestió de la incorporació plena, efectiva, amo¬
rosa dels immigrats, en una nova comunitat catalana que
tots hem de construir.

Hi ha dos possibles entrebancs a l'acció dels cristians.
L'un és l'atemporalisme, l'espiritualisme descarnat

És tan important el paper que correspon jugar als
cristians, que val la pena d'aturar-se un moment a con¬

siderar alguns fets, o alguns perills, que poden dificul¬
tar la seva acció. Hi ha un primer perill, que és la temp¬
tació d'atemporalisme. És un aspecte d'un fet més gene¬
ral, que ja abans hem tocat: el menyspreu de la forma.
En el cas dels cristians hi ha una cosa que sembla jus¬
tificar-ho: el valor superior, suprem, del missatge cristià.

Aquest atemporalisme té arrels a Catalunya, i avui és
viu. En part això s'explica, no tan sols perquè, com abans
dèiem, els catalans tenim el defecte, sovint, de no do¬
nar a la forma tot el seu valor, sinó perquè és un fet que
es dóna sovint quan un poble no té ben resolt el proble¬
ma del seu contingut i de les seves estructures. Ara bé,
en aquests casos l'atemporalisme, la indiferència davant
les qüestions i les estructures temporals, és perjudicial
per als valors que encara necessiten ésser defensats. A
Catalunya l'atemporalisme fa el joc a la política de des-
catalanització, perquè, de fet, si més no passivament, s'o¬
posa a l'esforç de cristal·lització espiritual i de cristal·lit¬
zació institucional que Catalunya necessita fer. Aquest
esforç origina discussions, divisions, antagonismes, que
repugnen a l'atemporalisme. Per tant, l'atemporalisme
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pretén rentar-se'n les mans, i això pot tenir només dues
conseqüències: o que els qui no estan preparats per a un
sobrenaturalisme desencarnat s'imposin (en el nostre cas
els partidaris de la castellanització), o que el nostre po¬
ble continuï sense forma i sense estructura pròpies, des-
vertebrat.

El rector que predica en castellà perquè un petit tant
per cent dels seus oients no entén o diu que no entén
el català, és un dels representants típics d'aquesta men¬
talitat falsament espiritualista. Pot creure aquest rector
que per a un sacerdot zelós no hi ha altra sortida que

aquesta, però no s'adona, en el seu procedir simplista,
que menyspreant la llengua i en el fons menyspreant Ca¬
talunya, encara que sigui inconscientment, ajuda a des¬
truir una de les poques coses que ara per ara són ca¬

paces de relligar els homes que viuen a Catalunya i que
d'una manera o altra són catalans, hi hagin o no hi hagin
nascut. Ajuda a destruir un nexe de connexió i d'unitat
espiritual dels catalans, a dispersar els catalans. I oblida
que quan un grup de gent no és res, quan només és gent
espiritualment dispersa, sobre aquesta gent no es pot edi¬
ficar res. Ni una fe vigorosa, ni una gran esperança, ni
una gran generositat col·lectiva. Els homes d'un poble que
ha deixat d'ésser poble, perquè no té res que el relligui
i li doni unitat espiritual, podran, evidentment, viure en

gràcia i salvar-se. Però totes les grans empreses col·lec¬
tives d'ordre espiritual i d'ordre religiós —i també la
gran majoria de les individuals, perquè tot va lligat—
sorgiran dels pobles autèntics, dels pobles estructurats,
dels pobles que són pobles, no dels homes escampats o
mancats de comunitat. L'Església haurà d'anar a pouar
les seves reserves d'energia espiritual, de fermesa doctri-
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nal, d'esperança i de generositat en altres pobles més
sòlids.

L'altre possible entrebanc rau en Vestructura i la política
de l'Església

Un altre entrebanc ve de la mateixa estructura de l'Es¬

glésia i de la manera com duu a terme la seva política. En
això, una vegada més, es veu ben clar com els catalans
estem equivocats en menysprear la forma de les coses.
En la seva política, en el seu tracte amb les comunitats
humanes, l'Església es fixa principalment, en molts camps,

gairebé exclusivament en la forma, i ho fa així perquè
sovint realment no ho pot fer d'altra manera. Busca la
manera d'entendre's amb els poders constituïts, prescin¬
dint força del que hi ha al seu darrera. L'Església tracta
amb els Estats, no amb les diverses comunitats nacio¬
nals incloses en un Estat. I és amb l'Estat més que res

que l'interessa estar bé, perquè és d'ell que depèn que
l'Església tingui o no tingui llibertat o que sigui o no
permès el divorci. Això fa que els problemes com el nos¬
tre fàcilment quedin força arraconats dintre les preocu¬
pacions polítiques de l'Església, tot i que en principi re¬
conegui que nosaltres tenim uns drets que ens són con¬
culcáis. I això, a part que políticament representa des¬
avantatge, no pot deixar de tenir repercussions en l'acti¬
tud d'alguns catòlics catalans, sobretot dels que ocupen
llocs de govern.

Aquest és, per exemple, el cas dels bisbes, que, a més,
en llur majoria no són catalans. A Catalunya, ja des del
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segle xvii, els bisbes han estat sovint un instrument cons¬
cient de castellanització. Altres cops, sense assignar-se
conscientment aquest paper, han destorbat el desenvo¬
lupament d'unes formes catalanes d'espiritualitat i han
ajudat al desgavell espiritual del país pel simple fet que
no han encaixat en la mentalitat del país, és a dir, per¬
què no s'han inserit en la substància viva del poble. Po¬
dríem dir el mateix, però no és ara el moment de par¬
lar-ne, de molts ordes religiosos i de molts col·legis d'en¬
senyament.

En el redreçament espiritual de Catalunya els cris¬
tians hem de jugar-hi, com dèiem, un paper decisiu, pro¬
bablement el més decisiu de tots. Sense el llevat cristià
el nostre redreçament és impensable. Sense ell el nostre
poble, com a màxim, aconseguirà un brillant reeixir ma¬
terial, encara que segurament ni això no aconseguirà, per¬
què a qui traeix l'esperit per a defensar només la posició
material al final fins i tot aquesta li sol ésser llevada.
Sense aquesta aportació Catalunya serà un fang informe,
deslligat, inútil per a les empreses de l'esperit. És, per
tant, del tot necessari que aquesta aportació cristiana si¬
gui viable. Ens hem limitat a exposar uns quants fets
que la poden fer difícil, i és feina dels cristians fer que

malgrat aquestes dificultats el seu servei a Catalunya es
realitzi amb tota plenitud.

Naturalment, l'aportació cristiana a fer Catalunya de¬
pèn primordialment d'un altre fet: el gruix del cristia¬
nisme a casa nostra. El gruix numèric, el gruix mental,
el gruix espiritual. Quan diem que sense l'aportació cris¬
tiana el redreçament català o no es farà o es farà mala¬
ment, no ens referim al cristianisme formulista ni al
cristianisme de poca volada. No ens referim a la covardia
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i al conformisme disfressats de paciència cristiana. Tot
això és fruit de la mateixa malaltia que molts altres de¬
fectes nostres : la poca ambició espiritual i l'anhel de se¬

guretats. Tot això, per més cristià que es digui, no ser¬
virà per a redimir-nos, sinó que ens acabarà d'ensorrar.

Dèiem que un poble té contingut i forma. I la forma
no és menys essencial que el fons per a viure plenament.
«Jo sóc el vas, aquell que fa que el perfum perduri.»

El fet de no tenir continent ens exposa a dues amenaces
greus: el dubte que fa podrir i la manca de forma es¬
piritual

¿Qué passa quan un poble no té forma, quan és obert,
sense gens ni mica de cobertura, a tots els vents, a totes
les influències i a tots els adversaris? ¿Quan un altre es

pot ficar dintre d'ell i dir i fer el que li plagui? Passa
que aleshores aquell poble és víctima del dubte. «Discu¬
tíem de pasturatges. I ell (el qui regnava a les terres
veïnes) digué: "Tinc vint-i-cinc mil caps de bestiar que
es van morint. En canvi, ha plogut al teu país". Però jo
no podia tolerar que ells portessin els seus costums es¬

trangers i el dubte que fa podrir. ¿Com podia jo rebre en
les meves terres aquests pastors d'un altre univers? I li
vaig respondre: "Tinc vint-i-cinc mil infants que • han
d'aprendre llurs pregàries i no les dels altres, puix que,
altrament, no tindran forma...". I les armes van decidir
entre els nostres dos pobles.»

El dubte que fa podrir... Altrament, no tindran forma.
Aquests són els perills.
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Perquè no tenim continent, estem a mercè de totes les
interferències que ens fan dubtar

Catalunya està dominada pel dubte i per les interfe¬
rències estranyes. És plena de contradiccions que l'afec¬
ten no pas en qüestions marginals, sinó en la intimitat
de la seva vida, perquè, d'aquesta intimitat, no en som

prou amos.

En l'ordre nacional

Som o no som espanyols? Encara mai, de debò, no
hem sabut donar-hi una resposta clara.

Què representa Europa per a nosaltres? Anem a Euro¬
pa i en tornem, anem a Castella i en tornem, sense acabar
de trobar mai, no ja políticament sinó espiritualment, el
nostre lloc.

En l'ordre religiós

Quina és la nostra forma religiosa? La intuïm, però
no l'acabem de veure amb claredat ni acabem de saber-la
construir. En el segle xvi els frares de la Inquisició cas¬
tellana van trencar per primera vegada la nostra unitat
espiritual i mai més no l'hem pogut refer plenament. El
dislocament que ells van produir el continuen mantenint
avui els col·legis de monges i de frares, una pila d'ordes
religiosos, alguns bisbes, tot un seguit de publicacions
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contra les quals la defensa es fa difícil. I la persecució
anticatalana s'ha estès a aquest aspecte de la forma i de
l'estil de la religiositat de Catalunya. L'exemple del fejo-
cisme és dels més clars. En la mentalitat religiosa Cata¬
lunya és un poble escindit i dubitatiu. La Guerra dels
Segadors, ja fou la guerra dels canonges, defensors de
l'esperit català, contra els bisbes, instruments de caste¬
llanització. I en els temps moderns i parlant en termes
potser excessivament generals, però bàsicament exactes,
hem vist establir-se un divorci greu entre els elements
de govern de l'Església a Catalunya —castellanistes, con¬

servadors, poc partidaris de les formes noves d'apostolat
que Catalunya acollia amb entusiasme— i la majoria
d'elements de base, de l'element intel·lectual del clergat
i de l'element directament lliurat a l'apostolat, és a dir,
la majoria del clergat que viu en el poble i directament
pel poble.

En l'ordre social

Quina és la forma catalana de vida social i de justícia?
En aquest camp veiem repetir-se a través de la Història
la maniobra d'interferència, de divisió i en darrer terme
d'esterilització que Castella ja va estrenar en el segle xv
en les guerres dels remenees, i que modernament ha
tingut la seva versió més acabada en la jugada de Ler-
roux, que va iniciar Moret, i en diferents modalitats i
amb noms i agents diversos es va anar continuament fins
l'any 1936. Després de la guerra, tot el que l'esperit ca¬
talà havia creat de més genuí en el camp social —el mo-
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viment cooperativista, el moviment mutualista, els ate¬
neus populars, les escoles de treball...—, tot això ha estat
destruït i substituït per fórmules buides, que no tenen
altre mèrit que lligar-nos i desorganitzar-nos més.

En l'ordre demogràfic

En un camp tan elemental com és el demogràfic són
també les interferències castellanes les que fan dificilís-
sim de resoldre el problema de la nostra baixa natalitat.
És cert que són l'egoisme i el desig de seguretats, el mal-
tusianisme mental i espiritual els que ens han portat a
aquestes xifres de natalitat baixíssimes. Cert; però el
nostre egoisme i el nostre maltusianisme no són supe¬
riors als que han tingut o tenen altres pobles europeus
—al de França, al d'Àustria, al de Suècia— que, en canvi,
han reaccionat, perquè, lliures d'interferències, amos de
casa seva, han pogut posar en marxa els mecanismes es¬

pirituals i materials que en aquests casos fan reaccionar
els pobles. Nosaltres, no. Nosaltres no tenim murs que
ens defensin i estem a mercè dels altres.

El dubte destrueix el contingut fonamental d'un poble

Quin és, en general, el nostre camp d'acció? ¿Quina
és la nostra missió en el món? Preguntes que els altres
han volgut respondre per nosaltres i que nosaltres no
hem pogut encara resoldre. L'obstacle principal han estat
sempre les interferències.
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Un poble que viu en aquestes condicions mai no pot
arribar a ésser del tot. Sempre troba entrebancs. Tots
aquestes dubtes, totes aquestes actituds interiors mal re¬

soltes, destrueixen els continguts fonamentals d'un po¬
ble: destrueixen el lligam invisible que ho relliga tot, la
plataforma mental i espiritual en què tothom ha de po-
der-se retrobar, l'entesa mínima, els reflexos sans i so¬

lidaris. El dubte rosega l'energia i enterboleix la claredat.
El dubte desintegra.
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QUÈ NECESSITA CATALUNYA?

El principi de les nacionalitats reclamava la indepen¬
dència plena, l'Estat propi per a tots els pobles per raons
de principi i de dret abstracte. Avui, en canvi, més que
en nom de principis teòrics els catalans hem de recla¬
mar unes estructures polítiques pròpies en funció de la
necessitat de donar-nos un continent que, evitant les in¬
terferències i destruint el dubte, ens permeti de salvar
el nostre contingut.

El que Catalunya necessita és l'exercici de totes aque¬
lles funcions elementals que quan deixen d'exercir-se per
la violència dels enemics o per la pròpia dimissió, deixen
el poble abocat a la mort o al col·lapse.

La llibertat és, en primer lloc, una qüestió espiritual i
mental

Aquesta llibertat és, en primer lloc, una qüestió espi¬
ritual i d'ordre mental. És lliure qui interiorment és lliu¬
re. És lliure qui contra ell mateix guanya cada dia la
seva llibertat. És lliure qui vol ésser lliure i està disposat
a acceptar la duresa i les exigències de la llibertat.
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Però és també una qüestió institucional

Però, a més d'això, la llibertat és també una qüestió
institucional.

Ens juguem la llibertat, la consolidem i la malmetem,
en el terreny de les institucions. D'una banda, la llibertat
—la llibertat que és fruit de l'alliberament espiritual de
tot un poble i de la rectitud mental—, d'una banda,
aquesta llibertat crea i vivifica les institucions. De l'altra,
les institucions donen als homes d'aquell poble tots els
elements que necessiten per a continuar essent lliures.

Institucions educacionals

Hi ha dos tipus d'institucions; n'hi ha que tenen un
caràcter marcadament educacional, i n'hi ha unes altres
més pròpiament d'estructura social bàsica.

En un cert sentit podríem dir que les educacionals es

dirigeixen més directament a crear contingut, mentre
que les altres asseguren i emmurallen aquest contingut.
De fet, aquestes diverses institucions participen al ma¬
teix temps d'una característica i de l'altra, però en pro¬

porcions diferents que justifiquen la classificació que fem.
Entre les que hem anomenat educacionals hi ha l'es¬

cola, la Universitat, l'Exèrcit, determinats grups socials,
l'Església, els partits, els sindicats i, en general, tots els
instruments de formació humana.

En aquestes institucions bàsicament s'aprèn a manar
i a obeir, a distingir l'essencial de l'accessori, a estimar
uns valors i uns fets que duren més que els homes, a
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servir, a tenir un criteri comú sobre unes quantes coses

elementals, a conrear unes virtuts fonamentals. Un po¬
ble necessita que els seus homes puguin actuar en aquests
punts neuràlgics i ho puguin fer sense interferències. Vo¬
lem dir sense interferències absolutes, és a dir, interfe¬
rències que, de fet, siguin paralitzants. A través d'aquests
punts, d'aquestes escoles de formació, els millors homes
d'un país han de poder conformar tot l'ésser col·lectiu
del poble. Han de poder construir, des d'aquí, l'esquelet
espiritual del poble, alimentar i donar sentit a la seva

energia. Han de poder crear un punt de partida sòlid i
autèntic, que els permeti actuar d'una manera no artifi¬
cial en el món, més enllà fins i tot dels límits físics i es¬

pirituals del poble mateix.

La burocràcia i els dirigents econòmics

Hem citat també, entre les institucions útils a un país,
uns certs grups socials. Ens referim a aquells nuclis
d'homes i de famílies que en un determinat camp espi¬
ritual o material asseguren una continuïtat, conreen unes
determinades virtuts, donen als seus membres un gran

esperit de servei i un vivíssim sentit de la responsabili¬
tat i asseguren- un ambient en el qual els homes adqui¬
reixen naturalment reflexos determinats, útils de cara a

l'acompliment d'unes finalitats de caràcter col·lectiu. En
aquests nuclis d'una manera natural es formen caps, ho¬
mes responsables i dirigents. Aquests grups socials res¬
ponen a una necessitat, a un servei que només ells estan
en condicions de dur a terme, perquè en ells impera
l'acceptació de responsabilitats, de servei als altres, de
decisió, de donar la cara per als altres. L'Exèrcit consti-
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tueix un d'aquests grups socials, el dels homes que estan
disposats a plantar cara per als altres. Quan França va

perdre poc gloriosament la guerra del 1940 i la gran majo¬
ria de francesos van decidir fer ús de la tranquil·litat que
és patrimoni dels vençuas, una «gran veu» va proclamar
que la lluita continuava i va salvar l'honor de França.
Aquesta veu va sortir de l'Exèrcit, i tothom —això és im¬
portant— va trobar natural que sortís d'aquest. L'Exèrcit
complia la seva missió. Un altre exemple, també francès,
és la classe burocràtica, el grup social dels servidors de
l'Estat. Homes, famílies senceres a vegades, que exerciten
el seu esperit de servei en llocs de poc lluïment, però que
són bàsics en l'estructura social. Tots els elements dinà¬
mics d'una societat es poden posar en marxa, tots els ele¬
ments creadors poden treballar, perquè saben que les
estructures bàsiques són sòlides, que el terreny que tre¬
pitgen és ferm. Són homes, aquests servidors públics, que
tenen consciència del valor del seu servei, que tenen fins
i tot consciència del valor del seu poder. I creuen que val
la pena de consagrar-se a aquest servei, i ho fan amb
orgull. ¿Us heu fixat mai amb quin respecte es diu a
França que algú és inspector de Finances o que algú és
director d'un departament ministerial, o que algú és fun¬
cionari d'algun organisme econòmic oficial? És un res¬

pecte que retrobem sovint a Castella, però que gairebé
mai no trobem a Catalunya.

En el camp econòmic hi ha a Espanya un cas clar de
grup d'homes i de famílies que s'ha dedicat a incremen¬
tar, i en moments difícils a salvar, la riquesa d'un país.
És la classe dirigent econòmica del País Basc. Són els
Aznar, els Sota, els Echevarría, la gent del Banc de Bil¬
bao i del Banc de Biscaia, els grans metal·lúrgics, els grans
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naviliers. Constitueixen un grup de gent força tancat —i
això a vegades no els fa simpàtics, i potser fins i tot els
lleva raó—, però eficient i, sobretot, amb sentit de país
i amb esperit de servei. Són gent que moltes coses ja no
les han d'aprendre; les porten a la sang; o bé els és fàcil
d'aprendre-les, perquè el grup constitueix una escola de
formació natural. Les coses que als autodidactes i als
peoners costen anys i anys a ells els resulten fàcils, i les
assimilen ràpidament. Són gent que coneix bé la seva
feina i que no hi juga. Gent que té idees clares, gent que
treballa en grup, gent disciplinada. Saben quina és la
seva missió. Saben que estan en acte de servei. De servei
al país —al País Basc—, de servei, en els pitjors casos, al
seu grup; però, en darrer terme, saben que treballen so¬
bre coses que han rebut i que han de transmetre. Per
tant, no treballen pel pur profit, sinó per quelcom que ha
de durar més que ells.

A Catalunya, en l'ordre econòmic, hi hagué un inici
de cristal·lització d'un grup així. Hi havia tota una tradi¬
ció, que va recollir la gent de la Lliga —els Ferrer i
Güell, els Bosch i Labrús, els Batlló, els Sedó, els Ferrer-
Vidal, els Ventosa i Calvell, els Bertrand, els Güell...—,
però que després s'ha estroncat. És una llàstima, perquè
Catalunya els necessita.

De passada, i sense voler fer un gran argument a fa¬
vor de l'existència d'aquest grup, val la pena de dir que,
al País Basc, l'actuació d'un grup econòmic d'aquestes
característiques no ha estat incompatible amb un tracte
i una situació socials millors que a la majoria d'altres
països industrials; millor fins i tot, en alguns aspectes,
que a Catalunya.

Potser algú identificarà aquest grups socials amb les
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castes i en un cert sentit tindrà raó. És veritat que aquests
grups socials poden degenerar i convertir-se en castes,
és a dir, en grups tancats i exclusivistes abocats tard o
d'hora a perdre fins i tot de vista la pròpia funció so¬
cial. Però de l'existència d'aquest perill i del fet que
sovint hi caiguin, no es pot concloure que aquests grups
socials no juguin un paper important, i positiu en la
vida social. El que en realitat cal plantejar-se aquí, si és
que es vol atacar a fons aquesta qüestió, és el problema
de si la societat, ara per ara, pot prescindir o no de
l'existència d'aquests grups socials, molt diversos per
les seves funcions i situació i pel seu nivell, però, en
darrer terme, tots ells dirigents i servidors de la socie¬
tat, almenys mentre no es prostitueixen i passen de ser¬
vidors a servits. És difícil de saber si en el futur es po¬
drà prescindir d'aquests nuclis dirigents, encara que ens
inclinem a creure que mai no del tot. Però de moment
hi ha un fet cert, i és que en tota societat dinàmica, in¬
dependent del seu enfocament estructural, aquests grups
existeixen, i en ells rau, en bona part, la clau del progrés
social. Les mateixes societats revolucionàries no s'han

pogut sostreure a aquesta exigència social. De fet, ¿què
és el Partit, als països comunistes, sinó un d'aquests
grups socials especialment dilatat per causa del caràcter
totalitari del sistema polític? El mateix es podria dir
de l'Histadruth israelita i del Partit del Congrés indú.
I en el cas de Iugoslàvia, si hem de creure Djilas, ¿què és
el Partit sinó ja una casta? Per tant, des d'un angle so¬

ciològic no està justificat fer escarafalls que, en un estudi
dels elements que contribueixen a donar forma i dina¬
misme a un poble, es tinguin molt en compte aquests nu¬
clis socials de funció rectora i, si són sans, de servei a
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la col·lectivitat. L'únic que cal subratllar, això sí, és la
necessitat que aquests grups socials es defensin ells ma¬
teixos de la fossilització, de la temptació de convertir-se
en castes, i, per tant, de donar lloc a la subversió de va¬
lors, que consisteix a passar de servir la societat a ser-
vir-se'n. Això només és possible evitant la impermeabi¬
lització d'aquests grups. En el fons de tot hi ha un pro¬
blema bàsic, que és el de la democràcia social i política.
Però mentre l'ideal anarquista no aconsegueixi passar de
l'estadi utòpic (i en algun cas catastròfic), la democrà¬
cia no podrà de cap manera prescindir d'aquests grups
socials dirigents. El que sí podrà és fer que siguin autèn¬
ticament oberts i populars.

L'Església

No cal dir que l'Església —vista en conjunt, i presa
particularment en els distints ordes i institucions— cons¬
titueix una gran escola de formació. És cert que la seva
finalitat és d'ordre purament espiritual, però la seva in¬
defugible relació amb les realitats terrenes la fa ésser
també una escola de formació humana, molt condicio¬
nada pels països i per les èpoques. Hi ha països en què es
veu ben clar que l'Església ha estat un dels seus grans
factors de grandesa. És el cas, en un moment o altre, de
gairebé tots els països de l'Occident europeu, i d'alguns
—entre ells Catalunya— d'una manera especial. Encara
avui l'Església juga un paper molt important en la con¬
figuració de l'ànima nacional de Catalunya. Però hi ha
fets que fan difícil que aquesta influència benèfica doni
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tot el fruit que podria donar. També aquí juguen les in¬
terferències, i mentre, d'una banda, veiem, com una cons¬
tant que de segles i segles es dóna en els homes de Cata¬
lunya, que la fidelitat al Crist i la fidelitat a Catalunya van
molt sovint unides, de l'altra, és precisament a través
d'uns certs sectors de l'Església que actua a Catalunya,
que s'introdueix el dubte i molts factors de deformació
humana i espiritual. Per primera vegada van actuar en
aquest sentit els frares de la Inquisició castellana del se¬

gle xvi: van venir a ensenyar-nos a ésser cristians, però,
de fet, van introduir el desordre en la nostra espirituali¬
tat; van desballestar i no aportaren res. Aquest fet s'ha
anat repetint a través dels segles, i avui ha pres grans
proporcions —en alguns sectors alarmants com en un de
tan delicat i de tanta transcendència com el segon en¬
senyament.

Això no és tot. En conjunt la vida religiosa de Catalu¬
nya, com en general tota la vida del país, viu sota el sig¬
ne de la interferència, de la qual sovint neix, a més, el
dubte. L'actuació i, sobretot, la mentalitat d'alguns or¬
des en són exemple. Un altre exemple ho són alguns bis¬
bes. Com dèiem abans, la Guerra dels Segadors fou en
un cert sentit la guerra dels canonges, representants de
l'esperit més autòcton i més popular, contra els bisbes,
molts d'ells castellans, gairebé tots castellanistes, ins¬
truments polítics de la política de Madrid. Aquesta di¬
visió —que, naturalment, resulta esterilitzant— s'ha anat
manifestant d'una manera o altra a través dels temps, i
avui perdura. Avui hi ha —també n'hem parlat abans—
a tot Catalunya, però d'una manera especialment clara a
les diòcesis de Tarragona i de Barcelona, un divorci clar
entre l'element eclesiàstic de govern i el d'acció apostò-
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lica i de treball de base. El primer és oficialista i caste-
llanista. El segon està, en canvi, molt arrelat al país.
Aquestes diferències, com és natural, van més lluny, en-
fondeixen més. El primer sector té tota una altra espiri¬
tualitat, una clara concepció de la vida i de l'acció reli¬
giosa, que no és la dels sacerdots més profundament ca¬
talans. Aquest divorci és greu de cara a l'acció espiritual,
i el país se'n ressent en allò que és més immediat, en
l'apostolat, en la vida eclesiàstica, etcètera. Però encara
és més gran una repercussió més fonda: a través d'això
queda amenaçada, i parcialment perduda, la unitat es¬
piritual i mental del poble, la seva estructura espiritual,
el seu sentit espiritual.

És tan grossa la importància de l'acció de l'Església
en l'estructuració de les personalitats individuals i col¬
lectives, i, sobretot, és tan gros el paper de l'Església en
el cas concret de Catalunya, que aquest problema d'ordre
religiós és un dels que més han de tenir presents els ho¬
mes que vinguin a refer Catalunya. És evident que els
catòlics no esgoten, de bon tros, tot el significat i tota la
substància de Catalunya, però també és evident que en
són un element bàsic, el més bàsic de tots. No es pot ne¬
gar que hi ha a Catalunya actituds i àdhuc famílies espi¬
rituals que no són plenament cristians, i amb les quals
s'ha de comptar —encara més, en uns certs sentits ens
hi hem de reconèixer—, però no ho és menys que l'ele¬
ment bàsic de fidelitats elementals que són les que en
darrer terme han salvat Catalunya a través dels segles i
l'han feta avançar és un element d'origen cristià. Un ele¬
ment que, per tant, necessita el conreu actiu i constant
dels cristians. I és en aquest sentit —no en el textual i
carregat d'exclusivismes que alguns li solen donar— que
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s'ha d'interpretar el «Catalunya serà cristiana o no serà».
I és així mateix que la interferència d'ordre religiós és
tan greu per a l'ésser de Catalunya.

Hi hagué un moment, a començaments de segle, quanel país donava a cor què vols homes d'autèntic valor i
que de debò atacaven els problemes i perseguien els ob¬
jectius, hi hagué un moment, aleshores, que aquesta qües¬
tió es va resoldre bé, encara que només momentània¬
ment. És el moment que d'una banda representa el bisbe
Torras i de l'altra en Prat. Dos homes que treballaven
en els terrenys decisius del redreçament, el religiós i el
polític: dos homes que s'entenien, dos homes que cons¬
truïen, dos homes que construïen de debò un país. El bis¬
be Torras, en realitat, només era l'element més destacat,
de fet el motor, la idea i la consciència d'un grup d'ecle¬
siàstics que responien plenament a la manera d'ésser del
país, que tenien una gran categoria com a homes i com a
sacerdots i que, a més, eren conscients del que la societat
i l'època els demanaven. En Prat era el màxim exponent
d'una actitud realment constructiva. I, naturalment, es
van entendre. Durant deu anys, a Catalunya, la vida pú¬
blica del país i les seves aspiracions com a poble marxa¬
ren paral·lelament amb el seu pensar religiós.

Es va aconseguir fins i tot treballar, tant en el terreny
polític com en el religiós, relativament al marge de les
tradicionals interferències nocives. I es va fer feina, mol¬
ta feina en tots sentits. Però com que només es basava
en la bona voluntat i en la categoria personal d'uns ho¬
mes, com que no tenia cap suport d'ordre institucional,
aquella situació va durar poc. Hi havia unes incipients
institucions d'ordre polític, però en el camp religiós, o
més exactament eclesiàstic, no hi havia res. Tan bon punt
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van arribar a l'escena eclesiàstica i a la política homes
de menys categoria personal, o amb una visió menysclara dels problemes de Catalunya, o fins i tot indife¬
rents o contraris a Catalunya (¿com es podia evitar això,
com es podia evitar aquesta interferència, si en el fons
els bisbes els nomenava el rei, directament o a través del
seu govern?), tan bon punt s'esdevingué això aquella
situació ideal es va deteriorar ràpidament.

Dèiem que les interferències religioses poden fer molt
de mal a la unitat espiritual i mental del poble, a la seva
estructura espiritual. I això no es pot evitar només amb
bona voluntat. L'època del bisbe Torras n'és un exemple
ben clar. És un mal que es pot produir per la simple
existència dels fets tal com existeixen. Pot, en un deter¬
minat moment, no ésser culpa de ningú, ni dels bisbes,
ni dels ordes, ni del poble, de ningú. És culpa que Cata¬
lunya no té parets, viu al ras. Tot hi té entrada, àdhuc
allò que sense ésser objectivament dolent, per a Cata¬
lunya concretament, és nociu.

Els partits

Els partits juguen dintre la societat un paper de pri¬
mer ordre, perquè constitueixen unes escoles de forma¬
ció de gran importància, i perquè representen un factor
d'ordenació i d'estructuració. Són un dels principals ins¬
truments d'enquadrament de la gent, i això no tan sols
en un sentit polític, sinó també mental. És evident, per
exemple, que el partit radical-socialista ha creat un ti¬
pus d'home a França. És evident també que la democrà¬
cia cristiana constitueix un element institucional de pri-
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mer ordre a Itàlia: representa per a molts italians una
possibilitat de retrobament, d'aplegament i de disciplina.
Gent que no seria res, gent que seria vaga, i que, d'altra
banda, no sabria dur a terme el seu acte d'inserció a la
vida col·lectiva, gent que cauria en l'escepticisme l'indi¬
vidualisme, se salva d'aquests defectes gràcies precisa¬
ment als partits.

Un dels mèrits d'en Prat de la Riba fou justament que
va saber crear un gran partit, en no servir tan sols d'ins¬
trument polític, sinó també de punt de reunió, de punt
de convergència i de col·laboració de molts homes que,
altrament, haurien anat sols i no haurien fet el seu acte
de servei col·lectiu.

I per contra fou una llàstima que les esquerres cata¬
lanes no acabessin d'aconseguir mai la creació d'una
gran formació política de signe netament social i mental¬
ment i organitzativament ben estructurada. I també fou
una llàstima que els catòlics catalans no tinguessin prou
pes, no per a formar un partit, que això és una qüestió
problemàtica que aquí no hem de tocar, sinó per a com¬
plir en el terreny polític, d'una manera o altra, la missió
d'educació del poble.

L'estructuració mental i política de Catalunya exigeix
que hi hagi uns quants grans partits —possiblement no
més de dos o tres—. També cal que hi hagi petits par¬
tits, traducció política de grups, d'escoles, de famílies
espiritualment minoritàries, però que enriqueixen el con¬
tingut del país. Però de cara a l'estructuració, a la jerar¬
quització i a l'adquisició d'una disciplina col·lectiva, cal
insistir sobretot en la necessitat dels grans partits. No¬
més l'existència dels grans partits farà útil la dels petits.
Si només n'hi ha de petits serà senyal que ha fallat l'es-
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forç d'educació i disciplinament del poble, l'esforç d'es¬
tructuració mental i política. Només si hi ha uns quants
grans partits els petits actuaran com a element d'enri¬
quiment i de progrés. Altrament, seran un factor d'anar¬
quia esterilitzant, de personalisme i d'impotència.

L'altra gran qüestió a tocar quan a Catalunya es par¬
la de partits és si els nostres partits han d'ésser o no

exclusivament catalans. Aquesta és una qüestió en la so¬
lució de la qual les circumstàncies han de jugar molt.
Però hi ha un principi general que ja hem anunciat, i
que té validesa sempre, i és que Catalunya s'ha de pro¬
tegir en tots els terrenys, també en el polític, de les inter¬
ferències i dels elements que introdueixen el dubte.

És difícil que Catalunya pugui fer el seu joc polític
—el seu, no el dels altres— actuant a través de partits
generals espanyols. Els polítics catalans haurien, d'una
manera o altra, de poder mantenir la seva personalitat i,
sobretot, poder mantenir la seva fidelitat a uns principis
i a uns interessos específicament catalans. En la majoria
dels partits espanyols això a la llarga no es podria acon¬
seguir. O sigui que la millor solució és la dels partits pro¬
pis, totalment independents.

D'altra banda, la política dels partits catalans no ha
d'ésser únicament en funció de Catalunya, sinó en funció
d'Espanya i en funció d'Europa. I això per diverses raons.
En primer lloc perquè la nostra vida nacional en tots els
ordres no es juga només a Catalunya, ni tampoc només a
Madrid, sinó a Andalusia, a Astúries, etcètera. No obli¬
dem que els catalans aspirem no tan sols a detenir el po¬
der a Catalunya, sinó també a fer ús, en el grau que ens
pertoca, del poder general d'Espanya. I no oblidem que
el desastre del 1936 fou possible gràcies no tant a una
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mala política a Catalunya com a fora de Catalunya, i
que els nostres partits en són també responsables per¬
què no van saber veure ni des d'un punt de vista espa¬
nyol ni des d'un punt de vista català quina era la políti¬
ca que interessava fer en el marc general de la República
espanyola. I també es juga el nostre futur a Estrasburg
i a Brussel·les, per l'evolució de l'agricultura italiana i
pel moviment de mà d'obra que pugui desencadenar a
Catalunya i a Espanya la indústria francesa.

En segon lloc els nostres partits no han d'ésser pen¬
sats només de cara a Catalunya, perquè en política, com
en tot, hem de fer un esforç d'universalitat sense el qual
serem un poble espiritualment escapçat. Aquest esforç
d'universalitat només té sentit si s'arrenca d'una Cata¬
lunya viva. I si la solució dels partits catalans és prefe¬
rible a qualsevol altra, és perquè aquesta autenticitat ca¬
talana es donarà més en ells que no pas en partits espa¬
nyols, gairebé sempre interessats en les qüestions catala¬
nes només per raons tàctiques, i sovint amb pòsit més o
menys conscient d'anticatalanitat. Però, un cop salvat
això, ens cal fer aquest esforç, d'universalitat que a més
permetrà als homes del nostre poble, sobretot als políti¬
cament o tècnicament o ideològicament més ben dotats,
intervenir en un dels nivells més alts de l'activitat huma¬
na. Si el nostre poble no tingués entrada en aquest ter¬
reny, cauria en un estat de pobresa espiritual.

És per totes aquestes raons que en principi la solu¬
ció més encertada és la d'uns partits polítics catalans
independents, encara que plenament inserits en la pro¬
blemàtica general espanyola i europea. En tot cas els
nostres partits han d'ésser des d'un punt de vista espa¬
nyol constructius i clarament intervencionistes. Són cri-
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dats no tan sols a fer Catalunya fent una Espanya ben
construïda, ben cimentada i amb una estructura en què
Catalunya tingui plena cabuda. Ünicament un partit sepa¬
ratista de debò es podria orientar en un sentit d'inhibi¬
ció davant les coses d'Espanya.

Dèiem suara que els partits no són únicament uns
instruments de lluita política, sinó, a més, un factor d'or¬
denament social i un element de formació del poble. Però
per a poder complir aquesta missió els caldrà comptar
amb tota una sèrie d'elements no polítics —un sindica¬
lisme sa, una escola eficient, etcètera— i sobretot els cal¬
drà comptar amb una escala de valors i amb uns hàbits
cívics que siguin comuns, si no a tots almenys a la gran

majoria dels catalans. Hi ha, per tant, una feina que

podríem anomenar pre-política, i que és també urgent
de cara a fer Catalunya. És una tasca que consisteix a

responsabilitzar els catalans de cara al bé comú, a sensi¬
bilitzar-los de cara als problemes de justícia, d'ensenyar-
los a valorar la llibertat i a viure-hi acceptant-ne totes
les servituds, a introduir el sentit de respecte en les nos¬
tres relacions socials.

Tot això és una feina pre-política, però sense ella la
vida i l'actuació dels partits serà difícil. Com també és
una feina pre-política tot l'esforç de creació d'una menta¬
litat i una espiritualitat sanes, però indispensables per
a la puixança humana i política dels pobles. Però, d'això,
en parlarem més endavant, quan, després d'analitzar
tants i tants aspectes parcials del fer d'un poble, del fer
de Catalunya, per més que tots aquests aspectes parcials
estiguin en funció d'una finalitat ben concreta i defi¬
nida, sentirem la necessitat de dir que tot això només
serà possible si el nostre poble dóna homes de prou cate-
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goria humana, mental i espiritual per a dur a terme em¬

preses realment grans. Sentirem aleshores la necessitat,
empesos per la nostra fidelitat última a l'home —fideli¬
tat tan catalana—, de dir que en darrer terme és l'home
qui fa els pobles grans o els arruïna i que forjar homes
és el primer pas de fer d'un poble.

Els sindicats

Els sindicats són vistos per molts, avui, més que res,
com un instrument de lluita social en el sentit més pura¬
ment reivindicatiu. S'equivoquen. És cert que alguns
sindicats, i sindicats totalment lliures, sembla que els
vulguin donar la raó. Però s'equivoquen.

És innegable que l'element reivindicatiu, en tots els
seus sentits, és un dels més importants en la gènesi, el
desenvolupament i la funció actual dels sindicats. Però
de la mateixa manera que el partit polític no és única¬
ment una organització de lluita política, així el sindicat
tammbé és, a més d'un instrument de combat, un factor
d'enquadrament social i d'aplegament d'homes, i sobretot
és, o ha d'ésser almenys, una escola de formació. És
sobretot a través dels sindicats que les classes treballa¬
dores accedeixen a la vida de la societat, i hi accedeixen
d'una manera positiva. L'acció dels sindicats i de les
organitzacions parasindicals i pre-sindicals és d'una im¬
portància decisiva per a donar forma als homes perta-
nyents a la classe obrera, donar-los una mentalitat, des¬
pertar en ells una vocació autènticament social. Atendre
només el costat de reivindicació material és una de les
temptacions constants del sindicalisme, que si hi cau
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queda mutilat. Encara que cal dir que a Catalunya sovint
el pecat no fou aquest, sinó un de caràcter oposat, l'idea¬
lisme desaforat.

Parlem dels sindicats, però de fet ens referim a tota
mena d'organitzacions professionals de la classe obrera
(n'excloem, per tant, els sindicats verticals, perquè no
són fruit de la llibertat i, per consegüent, no poden dur
a terme la seva missió educativa). Però hi ha algunes
altres organitzacions que, encara que no ben iguals,
poden ésser en molts aspectes equiparades als sindicats
obrers. Ens referim sobretot a les agrupacions de page¬
sos, a vegades també anomenades sindicats de pagesos.
També aquestes organitzacions són un element d'educa¬
ció i d'enquadrament de primer ordre.

Fer un país, fer un poble, vol dir fer-lo d'una manera
al més justa possible. Hi ha uns vells conceptes de pa¬
triotisme que avui ja no s'aguanten i que ara és el mo¬
ment d'acabar de debel·lar. El patriotisme és una fideli¬
tat elemental, una de les poques que tot home ha de
tenir necessàriament. Però el mal és que se sol parlar de
patriotisme sense haver dit que els homes d'una comu¬
nitat són tots solidaris. Fidelitat a la Pàtria vol dir,
per tant, fidelitat a tos els qui la componen, a cadascun
dels qui la componen. Però com que això no es diu, i el
pariotisme es basa molt més en el poder, en l'orgull i en
la vanitat que en el sentit de comunitat, resulta que el
concepte de patriotisme ha esdevingut molt limitat, apte
només per a l'ús d'uns quants que se l'han apropiat en
exclusiva.

L'imperatiu de solidaritat sense el qual no hi ha pa¬
triotisme, comporta la fidelitat decidida d'assolir per a
tots els membres de la comunitat unes condicions míni-
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mes d'igualtat econòmica i social. De fet, a les classes
priviligiades econòmicament, els hauria de fer por par¬
lar de patriotisme, perquè l'autèntic patriotisme és una
forma de comunitarisme, i com a tal exigeix que els
més rics, els més cultes, els més intel·ligents, en una

paraula, els qui en un ordre o altre siguin més, es posin
al servei dels altres.

El que, de fet, ha passat és exactament el contrari.
El patriotisme ha estat patrimoni d'uns quants, general¬
ment burgesos. Aquests es poden dividir en dos grups.
Els qui han servit honestament el patriotisme però no
han sabut entendre'n alguna de les seves exigències, i
concretament sovint aquesta de justícia social, i que a
més han vestit la Pàtria d'un llenguatge i d'unes concep¬
cions que no poden transcendir més enllà del seu cercle
reduït. En una paraula, gent que no ha sabut fer com¬

prendre —possiblement perquè no havia arrelat prou en
ella l'imperatiu de solidaritat i la consciència d'autèntica
comunitat— que a la grandesa i al patrimoni nacionals
tothom hi té dret i tothom n'és responsable. Això, d'una
banda.

De l'altra, hi ha els qui s'han servit del patriotisme
precisament per a neutralitzar les exigències de la soli¬
daritat (d'un patriotisme hipòcrita, evidentment).

Si la Pàtria i la comunitat nacional no són per a tots
els seus membres en tots els ordres i en tots els camps
una autèntica font de vida —o quan no fan l'esforç
d'ésser-ho, sincer i sostingut—, perden llur raó d'ésser.
La perden perquè per definició són aquell mitjà vital
gràcies al qual hi ha una certa part de l'ànima i unes
certes maneres de pensar i d'actuar que només poden
existir en el medi nacional que els és propi i perquè
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el que dóna cos al concepte de patriotisme és la comu¬
nitat en les responsabilitats i l'imperatiu de solidaritat.
Un patriotisme desproveït d'aquests trets no és res. Pot
ésser, això sí, a mans d'uns quants, una arma enganyosa
i innoble, però res més.

Si aquest concepte de comunitat s'imposa, la classe
obrera deixarà de viure'n al marge. S'hi incorporarà,
perquè la comunitat serà també obra seva, i això també
en un grau important. Ara bé, aquesta integració comu¬
nitària requereix, d'una banda, un canvi de posició de
les forces no proletàries, però, de l'altra, requereix també
que es porti a terme un gran esforç de promoció obrera.
Aquesta promoció obrera és l'obra i la missió, sobretot,
del sindicalisme.

Per desgràcia, a Catalunya, el sindicalisme no ha estat
gairebé mai un element constructiu, un element positiu
de cara a l'estructuració no ja de cara al país, sinó ni
tan sols de l'home català. L'anarquisme ha dominat
el nostre sindicalisme i no solament hi ha introduït la
violència i un revolucionarisme esterilitzant, sinó que

ha destruït mentalment milers i milers d'homes, i d'ho¬
mes molts d'ells d'excel·lent qualitat humana. Hi ha una
novel·la que és tot un document de vida catalana, un
document d'un alt valor. És una novel·la que explica mol¬
tes coses, i que fa plorar. És Quan mataven pels carrers,
de l'Oller i Rabassa. Consisteix en l'enfrontament de dos
tipus d'home, molt propis de Catalunya cap allà l'any
1920 : el catalanista i l'anarquista. El catalanista fa pena
perquè a través d'ell es posen de manifest totes les coses
que aleshores començaven a arruïnar l'obra magnífica
de redreçament nacional de Catalunya: el personalisme,
l'antiheroisme, el culturalisme, el no jugar a fons, el"
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cofoisme... Però l'anarquista —una noia— fa pena també
perquè es veu ben clar que les seves grans virtuts de
capacitat de lliurament, de fraternitat, de generositat, no
conduiran enlloc perquè són tarades per l'anarquisme
esterilitzant. Hi ha milers i milers d'homes a Catalunya,
homes de bona fusta, homes de tremp, que l'anarquisme
ha sumit en el desordre mental, en el desvari. Els ha
inutilitzat, els ha destruït; és més, n'ha fet agents de
destrucció dels mateixos valors humans que ells since¬
rament estimaven i volien servir. Quan hom s'atura a

pensar la grandesa, l'autèntica grandesa, el respecte per
l'home, fins i tot el fons cristià que hi havia en moltes
actituds de l'obrerisme català, no pot més que lamentar
amargament que l'anarquisme desenfrenat frustrés tan
belles i tan justificades esperances. Anarquisme aliat, val
a dir-ho, a una manca de visió i de generositat patronal,
no exclusives de Catalunya sinó generals arreu, i aliat
també, i això ja és més excepcional, a una incapacitat i a

vegades a una mala fe —en parlarem— de molts gover¬
nants.

Catalunya té necessitat d'un sindicalisme fort i cons¬
tructiu, d'un sindicalisme que no renunciï a cap de les
seves funcions. Sense ell no serà possible l'edificació de
la «ciutat catalana». Faltarà un dels principals instru¬
ments de formació d'una gran part del nostre poble. La
classe treballadora quedarà òrfena de direcció i d'íntima
estructuració. Com a màxim podrà aspirar a un paterna¬
lisme, i el paternalisme és esterilitzant. Per contra,
l'existència d'un sindicalisme destructor i antisocial és
la garantia més segura que Catalunya no aconsegueixi
un ple redreçament nacional.

Ha estat un dels leitmotif d'aquest exposar sobre «fer
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un poble» el concepte d'interferència. Doncs bé, moder¬
nament, el cas més clar, més nociu i més criminal d'in¬
terferència s'ha donat justament en aquest camp, el so¬
cial. Avui ningú no s'atreveix a negar, és més, sembla
que per part de molts anticatalans notoris no hi ha ni
tan sols el pudor de voler-ho amagar, que en Lerroux
només fou un home a sou del Ministeri de la Governa¬
ció de Madrid. «Desde la Puerta del Sol madrileña se

había planeado una acción de comando camuflada con la
demagogia y con los colores de nuestra bandera (l'espa¬
nyola)», escriu un home com Juan Aparicio. I parla de
«Don Alejandro Lerroux, que en el fondo era un agente
del Ministerio de la Gobernación madrileña...». Però,
Lerroux és només l'exemple més destacat de tota una

política d'interferències que persegueix dividir Catalunya,
provocar-hi una guerra civil larvada. ¿Amb quines fina¬
litats? Amb la finalitat, per una banda, d'afeblir Cata¬
lunya llevant-li la unitat i sumint-la en un combat dessag¬
nant. Amb la intenció d'embrutar Catalunya; de fer-la
caure en el fang, de fer-li perdre l'honor (cal no oblidar
el telegrama de La Cierva, ministre de la Governació, a
la premsa estrangera arran de la Setmana Tràgica), fi¬
nalment, amb la finalitat de portar a una situació de
divisió dintre Catalunya en què Castella pogués fer d'àrbi¬
tre i presentar-se com a salvadora davant una part dels
catalans.

Aquesta maniobra, iniciada per Moret (¿o potser ja
abans?), va portar al 1936, a aquelles dramàtiques jorna¬
des on tot l'honor d'un país i totes les seves institucions
i la seva força es van perdre en un desastre sense prece¬
dents. «La estrategia cazurra de don Segismundo Moret
—diu el mateix Aparicio—, cuando la memoria de don
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Segismundo se había desvanecido seguía desgranándose
en huelgas, atentados y bombas, hasta 1939.» No hem
volgut negar, per exemple, que la burgesia catalana fou
mesquina i poc intel·ligent, però no més del que ho havia
estat la burgesia francesa o la italiana. Tampoc no volem
negar que al marge de tota interferència no catalana hi
havia a Catalunya elements, llavors molt autòctons, de
destrucció i de desordre. Hi eren, com hi eren a França
o com hi eren a Itàlia. Però a França, per exemple, hi
hagué un Le Pelloutier, un home que va saber crear un
sindicalisme. Com a Catalunya hi havia un Salvador
Seguí, un home que volia crear, i n'era capaç, un autèn¬
tic sindicalisme, i un sindicalisme molt arrelat a Cata¬
lunya. Salvador Seguí, «el Noi del Sucre», anava a crear
un sindicalisme constructiu i tal com convenia a la classe
obrera catalana. Però Salvador Seguí fou víctima de la
política d'interferència. Mai no s'ha arribat a saber del
tot si fou assassinat pels anarquistes partidaris d'un re-
volucionarisme extrem i desbocat, o si el van matar els
pistolers del Sindicat Lliure. En el primer cas, en el
fons, hauria estat víctima de Moret; en el segon, de Mar¬
tínez Anido. Tant se val. Els uns i els altres en el fons eren

tant una mateixa cosa, que la gent de dreta espanyolistes
votaven Lerroux. Intuïen que per sota de la demagògia
criminal hi havia una maniobra anticatalana La possibi¬
litat d'un sindicalisme constructiu, realment útil a la
classe obrera i a Catalunya, fou destruïda per la política
anticatalana, que escollia el camp social com un dels
punts principals d'atac a Catalunya, i de divisió del país.
Sense que sigui cap consol, en absolut, el fet que la mala
fe d'aquests polítics hagi tingut també pèssimes i tràgi¬
ques repercussions sobre tot Espanya.
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No oblidem que no és la primera vegada que concre¬
tament aquesta arma es va emprar contra Catalunya. El
primer precedent, el més llunyà i un dels més clars, d'un
paral·lelisme sorprenent amb el període 1900-1936, és la
intervenció castellana en les lluites socials catalanes del

segle xv, les guerres dels remenees. Va convenir ales¬
hores als enemics de Catalunya mantenir viu l'esperit
de guerra civil i fer fracassar la Concòrdia de Vilafranca,
que havia resolt el problema social del camp català i
que molts dirigents remenees estaven ben disposats a ac¬
ceptar. Al partit castellà li fou possible d'intervenir a
Catalunya, perquè ja ens faltava l'element bàsic de co¬
bertura i de govern, que en aquella època era una Monar¬
quia forta i ben identificada amb el país. Així, estimulant
ressentiments i temences dels pagesos, d'altra banda per¬
fectament explicables en gent que havia estat injustament
tractada, fou possible d'encendre la guerra civil que afeblí
Catalunya i permeté a Castella fer d'àrbitre. Vins anys
més tard —vint anys de guerra civil— es va arribar a
la Concòrdia de Guadalupe, menys favorable als remen¬
ees que la que la Generalitat i el Consell de Cent de
Barcelona havien ofert a Vilafranca. El mateix cabdill
remença, en Verntallat, fou de fet desterrat de Catalunya.
I és que el que els representants dels interessos hege¬
mònics castellans perseguien no era el benestar dels
pagesos, sinó la divisió, l'afebliment i la desmoralització
de Catalunya.

No volem, repetim-ho, deixar d'assumir el que hi pu¬
gui haver de responsabilitat catalana en la desastrosa
evolució que a Catalunya tingué la qüestió social. Però
no fóra realista no tenir en compte com un fet decisiu
en la gènesi i en el descabdellament d'aquest desastre, la
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intervenció de la política centralista i assimilista. I, per
tant, en acceptar aquesta missió de refer Catalunya, cal
que les noves generacions catalanes tinguin ben present
que aquest és un dels terrenys on més hem de procurar
protegir-nos de determinades interferències.

Això no és gens fàcil. Però hi ha hagut i hi ha en la
història del moviment obrer a Catalunya prou homes
que es revoltaren i es revolten contra un sindicalisme
destructor i estèril, hi ha hagut i hi ha prou valors hu¬
mans i espirituals per a creure que, encara que difícil,,
això és possible. Hi ha també que el 1936 no fou sola¬
ment l'ensorrada de Catalunya, ho fou també de la classe
obrera. Elles foren les dues grans vençudes d'una guerra

que es va perdre aleshores perquè ni l'una ni l'altra no
van saber evitar el crim i l'anarquia. Ni a Catalunya ni a
la classe obrera no interessa oblidar-ho. Hi ha altres
factors que poden ésser positius en aquest sentit: l'apa¬
rició d'un sindicalisme cristià, revolució general del sin¬
dicalisme al món en un sentit reformista, etcètera. Si el
sindicalisme d'arrel cenetista i el sindicalisme cristià de
Catalunya s'adonen de quins són els perills que els ame¬
nacen poden contribuir molt positivament al redreça¬
ment obrer. Si, a més, els socialistes catalans neutralit¬
zessin la tendència castellanista i centralista que en uns
certs moments ha manifestat el socialisme espanyol, la
possibilitat d'una formació positiva en l'ordre sindical
acabaria d'ésser encara més evident.

I també aquí, com abans, en parlar dels partits polí¬
tics, cal tenir ben present que hi ha uns fets previs sense
els quals les combinacions socials més ben pensades
faran fallida. Hi ha d'haver abans que res, ben ancorat
en el cor del poble, un sentit agut de justícia. Sobretot,
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els homes cridats a ésser capdavanters del poble català
han de tenir de la justícia un concepte global i exi¬
gent. Totes les forces espirituals de Catalunya, i en pri¬
mer lloc l'Església, han de treballar a introduir i en¬
fortir aquest concepte de justícia. Han de fer-ho els qui
treballen en capes econòmicament i socialment humils
de la societat, però també han de fer-ho els qui tracten
la gent de més potència econòmica i social. Per sort, el
redreçament català va lligat al redreçament social. No hi
haurà redreçament social mentre els uns i els altres
—Madrid i Barcelona, cop i contracop— facin jugar els
problemes socials en funció de l'antagonisme catalano-
castellà. I no hi haurà ni redreçament català ni redreça¬
ment social si l'anarquisme frenètic i la demogògia desen¬
frenada continuen marcant el moviment obrer català, i si
les classes econòmicament i socialment fortes continuen
tancades a tota mena de canvi.

Perquè cal dir que la interferència social de tipus
demagògic obrerista ha tingut a Catalunya un equivalent
no menys demagògic, però de dreta. Durant els anys de
la República, per exemple, de la mateixa manera que a
les forces d'esquerra constructives, o que podien haver
arribat a ésser constructives, la demagògia anarquista
els anava segant l'herba sota els peus, les dretes modera¬
des, les dretes capaces de comprendre que calia intro¬
duir uns canvis en l'estructura econòmica i social del
país, anaven sucumbint a la pressió de la demagògia
ultraconservadora que estava —també aquesta— al ser¬
vei, més concretament, dels homes que no podien tolerar
que a través de la Lliga les dretes de Catalunya haguessin
aconseguit alliberar-se de la interferència política que
hauria representat haver de dependre dels partits de dreta
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generals espanyols. Aquests eren, a més, els mateixos
homes que no podien tolerar que a través de Catalunya
s'introduís a Espanya un reformisme de gran volada en
el terreny econòmic i en el terreny social. És molt alliço¬
nador en aquest sentit l'estudi a fons de l'acció que a
partir del 1932 van dur a terme a Catalunya uns certs
elements de Renovación Española i de la C.E.D.A.

No hi haurà redreçament català sense canvis pro¬
funds en l'ordre econòmic i en l'ordre social. Ja hem
dit abans que una Pàtria no és un romanticisme, no és
només un fet ètnic ni una realitat cultural; que el patrio¬
tisme no és privilegi de la classe burgesa. Una Pàtria és
una justícia per a tothom, una llibertat real per a tothom,
és una igualtat en l'essencial.

L'escola i la Universitat

La necessitat que un país té de poder disposar d'una
àmplia autonomia en tot el que fa referència a l'escola
i a la Universitat és tan evident que gairebé es fa inne¬
cessari tot comentari. És un punt al qual només escau,

per part catalana, una actitud d'absoluta intransigència.
És a l'escola on sovint comença a infiltrar-se «el dubte
que fa podrir», on un home pot començar a perdre la
forma definida, ben precisa, que després li farà falta.
A Catalunya, per exemple, és a l'escola on molts infants
catalans aprenen a resar en castellà. És a l'escola que
intenten empeltar-los conceptes que per ells són inautèn-
tics, els quals, si bé no arriben a arrelar mai, esdevenen,
en canvi, un destorb per a tota la vida, un element d'íntim
desordre mental i espiritual.
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Aquest punt de l'escola està en part en relació amb
les interferències religioses que abans hem tractat, per¬
què el problema no resideix únicament en les escoles
estatals, sinó també —i gosaríem dir que encara hi és més
greu— en molts d'ordes religiosos. El problema que plan¬
tegen les escoles estatals s'haurà de resoldre política¬
ment. En canvi, el que plantegen les escoles religioses
requerirà que hi hagi per part de molts catalans una

gran fidelitat als principis de catalanitat.
De la Universitat, a part que hi ha d'haver una Uni¬

versitat autònoma i, per tant, plenament catalana —en
la concepció i en la llengua—, només cal dir que els cata¬
lans responsables de l'orientació general de la nostra o
de les nostres Universitats han de veure-hi quelcom de
molt viu, quelcom de molt lligat a la realitat del país,
i no una catedral de mandarinisme. Han de veure-hi, a
més, una escola de formació d'homes i no de simple
conreu de la intel·ligència. La Universitat, com l'Exèrcit,
com l'Església, com els sindicats i els partits ben cons¬
tituïts —i enumerem tots els elements institucionals d'or¬
dre formatiu que són fonamentals per a la vida d'un
poble, perquè volem acabar l'estudi que n'hem fet repe¬
tint el que han de donar, el que se n'ha d'esperar—,
la Universitat, com totes aquestes institucions, ha de ser¬
vir per a aprendre a distingir l'essencial de l'accessori, a
estimar uns valors i unes realitats que duren més que els
homes, a servir, a tenir criteri comú sobre unes quantes
coses elementals, a conrear unes virtuts bàsiques.
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Institucions d'estructura bàsica

Hi ha després unes estructures més pròpiament ins¬
titucionals més vinculades amb la forma que amb el con¬

tingut. De fet, són forma, però en funció del contingut,
perquè, d'una banda, en són fruit, i de l'altra estan des¬
tinades a crear-lo.

Pertanyen clarament al capítol d'elements institucio¬
nals les estructures polítiques, les estructures burocrà¬
tiques, i les estructures econòmiques. És ben evident
que aquestes són els elements que donen forma a un país.
I sense tenir ben resolt aquest problema de forma un
país sempre viu a precari.

Les estructures polítiques

Per Catalunya resoldre el problema de les estructures
polítiques vol dir aconseguir aquell règim polític que
necessita per a poder-se. fer, per a poder fer el poble
català i, per tant, per a poder oferir a l'home català
aquella vida comunitària que tot home necessita. Neces¬
sita estar a cobert, en uns quants punts elementals, de
tota interferència exterior. Necessita, per tant, tota la
llibertat política que li és indispensable per a dur a terme
la seva missió educadora i integradora de l'home català.
Si aquesta missió només fos viable en una situació d'Es¬
tat nacional separat d'Espanya, aquesta seria l'única solu¬
ció bona. Si aquesta missió fos realitzable dintre Espa¬
nya, però a base d'una organització federal de l'Estat, a
base d'una autonomia que garantís les llibertats col·lecti-
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ves essencials de Catalunya, aquesta podria ésser també
una bona solució. El que és segur que Catalunya no pot
acceptar mai és l'Estat unitari tal com actualment exis¬
teix a Espanya. En el cas que aquest Estat unitari donés
àmplies autonomies municipals o grans llibertats políti¬
ques individuals, Catalunya continuaria sense poder ac¬
ceptar l'Estat unitari, si no se li dóna una autonomia
suficient, i si a més no es deixa el camí obert per tal
que València i les Balears, les altres dues branques del
poble català, aconsegueixin també, el dia que arribin a
un grau de consciència prou avançat, un règim autonòmic
al qual no estigui vedada la lliure associació amb Cata¬
lunya.

Catalunya només podia més o menys viure en un
Estat unitari quan l'Estat era molt feble, i quan excepte
unes poques funcions la vida política dels pobles es feia
des de baix. Aleshores es podia viure al marge de l'Estat.
L'evolució moderna porta a un Estat fort i absorbent, a
un Estat cent per cent intervencionista. És suïcida viure'n
al marge. És perillosíssim que l'Estat sigui a mans més
o menys enemigues. I és això el que passa i el que pas¬
sarà mentre Catalunya no tingui resolts els seus pro¬
blemes més bàsics de forma i de contingut: Catalunya
viu al marge de l'Estat, perquè no s'hi reconeix (el català,
per exemple, és un home que no sap anar a Madrid).
Per tant, un poble com Catalunya necessita que l'organit¬
zació estatal el tingui explícitament en compte. D'una
banda, necessita un mínim d'estructures estatals prò¬
pies. De l'altra, necessita tenir lloc en l'estructura gene¬
ral de l'Estat.

El sistema federal és el que en principi més bé pot
convenir a Catalunya i a l'estructura plural d'Espanya.
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Assegura, d'una banda, a Catalunya, i a tots els pobles
que integren l'Estat espanyol, unes estructures políti¬
ques bàsiques i indispensables per a donar-se forma, per
a educar els propis homes, per a salvar-se del dubte i
per a eliminar les interferències. D'altra banda, en el sis¬
tema federal del poder central hi participa tothom. Això
vol dir, entre altres coses, que per tots els membres de la
federació hi ha la possibilitat d'accedir a aquest terreny
d'alta formació política i humana i de visió i actuació
universals, que són els esglaons més alts de la jerarquia
política, social i econòmica dels moderns estats. Si el
federalisme només signifiqués possibilitat de defensa fà¬
cil portaria al localisme i a la mesquinesa, no solament
política, sinó també espiritual. Però el federalisme té un
segon vessant que respon a les exigències de gran em¬
presa que tot poble, per petit que sigui en l'ordre ma¬
terial, sent quan té l'ànima sana.

Si no s'aconseguís estructurar Espanya en un sentit
federal caldria tornar a les solucions del tipus de l'Es¬
tatut del 1932. Aquell Estatut oferia grans possibilitats.
Si l'Estatut s'hagués aprofitat a fons (i per aprofitar-lo
a fons calia treballar en la unitat i el respecte, calia
treballar silenciosament i intel·ligentment, calia salvar la
pau i assegurar un mínim de calma a Catalunya i a fora
de Catalunya, calia sobretot no deixar en principi ningú
al marge de la comunitat catalana, calia no fingir ignorar
o no tractar barroerament qüestions com la religiosa o
la social), si -repetim-ho— l'Estatut s'hagués sabut de¬
fensar durant aquests darrers vint-i-cinc anys, quina Ca¬
talunya tindríem avui! Tenia, amb tot i això, unes quan¬
tes falles, aquell Estatut. Tenia l'inconvenient, que el fe¬
deralisme elimina, del fet d'excepció, del fet discrimi-
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natiu. Tenia, sobretot, l'inconvenient que es prohibia l'as¬
sociació de Catalunya, València i Balears. Tenia altres
defectes d'insuficiència, de jurisdicció i de poder atri¬
buïts al Govern de Catalunya. No tenia ben resolts deter¬
minats problemes d'ordre econòmic. I tenia encara algu¬
nes altres falles. Però si aquell Estatut no ens hagués
caigut a les mans en un moment en què Catalunya traves¬
sava una crisi tan fonda d'ordre humà i d'ordre espiri¬
tual, avui, quina Catalunya tindríem! I de retop, quina
Espanya més diferent —més diferent en bé— de la d'a¬
vui! Perquè aquell Estatut no era, no havia d'ésser una
invitació a la reclusió, a un separatisme en to menor.

I, de fet, no ho fou: el que passà és que la intervenció
catalana a la política general espanyola patia dels defec¬
tes propis d'un poble malalt.

Federalisme o autonomia : en tot cas aquella llibertat
política mínima sense la qual un poble està indefens.
A part d'aquestes dues solucions només seria acceptable
el separatisme. Per això, per aquest donar forma política
a Catalunya, cal que la nostra joventut estigui disposa¬
da a donar molt, també la vida. Ens hem acostumat, du¬
rant aquests anys de dictadura, a sorprendre els adversa¬
ris, i encara en coses menors: ens hem acostumat, per

exemple, a fer passar un llibre per la censura, aparent¬
ment innocent, aprofitant un descuit. Ens hem acostumat
a tirar la pedra i fugir, perquè de fet no es pot aspirar a
gaire més que a això. Ens podrem potser felicitar i feli¬
citar-nos merescudament, perquè després d'anys i anys
de dictadura anticatalana continuem vivint, i admirar el
combat silenciós que a les profunditats i a la intimitat
dels seus homes Catalunya ha lliurat, i ha lliurat amb
èxit. Però tot això són coses que als altres, als enemics,
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els han passat desapercebudes. S'hi trobaran, comencen
ja a trobar-s'hi, amb sorpresa, amb una gran sorpresa,
però en el moment de gestació d'això que ara els sor¬
prendrà ells ni sospitaven el que passava. Ni ho sospi¬
taven. En canvi, el dia que nosaltres plantegem un pro¬
blema d'estructura política s'adonaran de seguida del
que això significa. S'adonaran que això pot comportar la
fi del monopoli polític que ells han exercit d'ençà de fa
segles. I nosaltres no podrem aconseguir el que dema¬
nem d'una manera inadvertida. Dèiem abans que és la
forma, gairebé sempre la forma, el que costa més d'ob¬
tenir. I el nostre poble està massa acostumat a conrear
el propi contingut al ras, a plantar flors i a fer-les florir,
en un desert que ningú no li disputi, i això no li deixa
entendre prou que cal cultivar el propi contingut en un
terreny millor, més segur, més adient, però que natural¬
ment costarà més de conquerir. A la gent que diu —i a
Catalunya n'hi ha molta— que l'únic que compta és el
contingut, li passa sovint que, en el fons del fons, incons¬
cientment intueix que la forma costa sang, i té por.
I prefereix cultivar cactus en el desert que roses en els
jardins, en els jardins ben guardats que no es poden
prendre per sorpresa.

Les estructures burocràtiques

Tot el que s'ha dit de les estructures polítiques val
per a les burocràtiques. En Prat de la Riba va tenir la gran
visió que cristal·litzà en l'Escola de Funcionaris, de pri¬
mer de la Mancomunitat, després de la Generalitat. Hi ha
una tradició i un esperit a ressuscitar, que són la tradi-

94



ció i l'esperit dels servidors de l'Estat. Parlàvem abans de
la casta burocràtica francesa. Hi ha també, encara que
de menys categoria, un estament burocràtic castellà i
que assegura, amb el militar, el predomini polític castellà.
Quan un historiador estudia els trumfos bàsics de Felip V
en la Guerra de Successió, els trumfos que li permeteren
resistir en els moments dolents i al final guanyar, en
troba dos d'especialment importants: haver-se fet seu
l'Exèrcit i haver-se fet seva la burocràcia. És més, en un

moment en què es va posar en perill la continuïtat del
poder hegemònic castellà, van jugar-ho tot a la carta de
Felip, i foren ells que, un cop obtinguda la victòria, en
saberen treure el fruit per al seu poble. Aquells homes
—Macanaz, Patiño, etcètera— eren el fruit d'una tradició
que ha perdurat i té avui els mateixos reflexos i perse¬
gueix les mateixes finalitats.

Per tant, Catalunya necessita buròcrates, servidors
públics. Els necessita, perquè els buròcrates castellans
són a Catalunya un instrument d'interferència. I els ne-
necessita per a la seva política de presència en les esferes
més altes de la política general espanyola i, amb el temps,
de la política europea.

Les estructures econòmiques

Hi ha també les estructures econòmiques. La riquesa
i, en general, el fruit del treball han d'ésser també fixats i
estructurats. Però és sobretot el mateix treball, el ma¬
teix esforç industrial, comercial o agrícola, el que re¬
quereix uns instruments d'acció, d'orientació i d'estímul.
Un home sol pot tirar endavant una, dues, cinc em-
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preses. Tota una generació de capitans d'indústria pot
engegar un gran esforç industrial. Però una indústria
potent vol dir també haver resolt la manera de disposar
sempre de mà d'obra ben preparada, vol dir tenir ben
resolts els problemes econòmics sense els quals la posi¬
ció d'un ram industrial o d'un país industrial és sempre

precària; una agricultura pròspera vol dir moltes coses
que no són simplement cavar, llaurar, plantar, segar;
vol dir un bon sistema de crèdits agrícoles, etcètera; i
així podríem anar continuant.

Tot això és d'ordre institucional, és a dir, fa referèn¬
cia a aquelles coses que duren més que el simple esforç
d'un home o d'una generació, que abasten més terreny
que el que pot abastar un home, i que a més tenen lloc
en un terreny que no és directament i immediatament
productiu. És un terreny ample, que va de les escoles
d'ensenyament tècnic a la Banca, de les organitzacions
patronals (sobretot pel que fa referència a una orienta¬
ció del ram i a la formació d'una mentalitat sana dintre
el ram) als serveis d'estudi.

A Catalunya s'havien creat unes institucions d'aquests
tipus, a vegades fins i tot admirables en el seu temps i en
el seu terreny. L'Escola Industrial —deguda a un gran
capità d'indústria, en Batlló—, n'és un exemple. Avui,
abandonada, pobra, menyspreada per un govern que s'em¬
barca a fer Universitats Laborals monstruoses i que a
més odia cordialment tot el que de debò porta la marca
del que és català, avui, malgrat tot això, encara en vivim.
L'Escola d'Enginyers Tèxtils de Terrassa —que va fer un
no catalanista, Alfons Sala—, l'Escola de Teixits de Punt
de Canet de Mar, la Granja Experimental de Caldes de
Montbui, etcètera: en un altre sentit hi ha la gran obra
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dels nostres industrials del segle passat, el Foment del
Treball Nacional. Avui és un organisme decrèpit, en gran

part perquè l'organització social i econòmica del Règim
li lleva tota mena de funció, en part potser també perquè
el país passa una crisi d'homes. Però —i aquí es veu el
valor de les institucions —si algun dirigent amb saba
nova decideix tornar a treballar per al progrés industrial i
econòmic del nostre país, disposarà gràcies al Foment
molt possiblement d'un bon punt de partida.

Finalment, en l'ordre bancari som a zero. I això és
molt greu per dues raons. En primer lloc, perquè la
Banca és l'instrument de regularització de la riquesa;
ella permet fer una bona distribució del diner. Sense ella
un país, fins i tot ric, fa l'efecte de les comarques de
règim de pluges torrencials en què l'aigua, per manca
d'obres de contenció i de regulació o es perd o va a
beneficiar unes terres més llunyanes. Sense Banca un

país no té possibilitat de crear grans empreses, noves
fonts importants de riquesa. Catalunya viurà sempre a
precari en l'ordre econòmic mentre no resolgui aquest
problema de la Banca i de l'alta finança. Viurà sempre
en el perill de veure caure les seves millors creacions in¬
dustrials i comercials a mans forasteres. Viurà sempre
en perill de colonització. Això encara es veu més necessari
si es pensa que Catalunya és un país naturalment pobre.
Viu de l'esforç sostingut dels seus homes, viu en un equi¬
libri difícil, que petits entrebancs poden afectar seriosa¬
ment. No tenim autèntica riquesa agrícola ni tenim carbó
o ferro. Tot el que tenim s'ho pot endur una ventada, i,
per tant, les reserves són per a nosaltres del tot impres¬
cindibles. Aquesta és una raó. L'altra és que la Banca
constitueix el pla més alt de l'activitat econòmica, el punt
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al qual un poble ha d'arribar si no vol que la seva visió
del món quedi en aquest sentit escapçada. Un poble podrà
nacionalitzar la Banca o la podrà tenir privada. És una
altra qüestió, això. El que necessita, d'una manera o altra,
és tenir Banca. I Catalunya —això ara pot semblar qui¬
mèric, però s'hi ha d'anar i alguna cosa es pot arribar
a fer—, Catalunya, que ara arrencarà de zero, d'una ma¬
nera o altra ha de refer en el màxim grau possible la
seva Banca.

Les institucions científiques

Hi ha més institucions a tenir presents. Institucions
científiques, per exemple: l'actual organització de la vida
científica i de l'ajut a la investigació a Espanya està mun¬
tada d'una manera altament centralitzada. Un poble com

Catalunya, que ha donat i dóna homes de grans recursos
en l'ordre científic, necessita poder oferir a aquests ho¬
mes àmplies possibilitats. Altrament, passa que, orfes de
mitjans i d'institucions, molts d'aquests homes es per¬
den per a la ciència, mentre que en altres casos, obligats
a anar a buscar a fora aquests mitjans i aquestes insti¬
tucions, es perden per a Catalunya. Cert que gairebé cap
país del món no pot aspirar, en el camp científic, a ésser
totalment autosuficient. La mateixa Anglaterra es queixa
que tècnics i científics seus emigren cap a Amèrica. Però
el nostre cas és un altre: avui la indefensió catalana és
en aquest terreny gairebé absoluta. Cert també que les
institucions científiques són a molts països obra dels
particulars. Però a Espanya això no és tan possible pel
caràcter centralista i oficial de la Universitat i actual-
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ment, a més, pel to anticatalà de la política general (cas,
per exemple, de l'Institut d'Estudis Catalans). Tot el que
s'ha fet en aquest terreny o bé es va fer en moment de
relativa llibertat per a Catalunya, o bé ha estat obra
de particulars que han actuat en terrenys en els quals
no era del tot imprescindible la intervenció oficial.

Podríem anar posant exemples, però ja són suficients
els que fins ara hem esmentat. Tota la nostra vida col·lec¬
tiva, des del seu nivell més alt i més noble fins al més
secundari es ressent de la manca d'institucions idònies;
o no n'hi ha o les que hi ha no són fetes pensant en
nosaltres.
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LA POLÍTICA ÉS LA CLAU DE VOLTA
DEL FER D'UN POBLE

La batalla de les institucions serà en darrer terme

una batalla política. Cert que el que importa d'un poble
no és la seva política, sinó el seu ésser essencial. No hi
ha política possible si abans no hi ha un poble real. I si
sense poble hi arriba a haver una política serà una po¬
lítica absurda i artificial que, a la llarga, no podrà ama¬

gar la seva buidor. Però encara que el que importa d'un
poble no sigui la seva política, resulta que perquè això
que importa d'un poble se salvi, prosperi, es difongui,
s'enriqueixi, cal una bona política. La política és com
la clau de volta d'una gran construcció. No és el fona¬
ment, no és la paret mestra, però és la clau de volta, és
el que acaba, el que completa. No hi ha clau de volta
possible si abans no hi ha fonaments i parets mestres.
Però sense clau de volta el temple és un lloc insegur per
a la celebració del culte i sense teulada la casa no serveix
per a habitar-hi. Sense clau de volta totes les interferèn¬
cies —la pluja, el vent, les heures que desmunten maons—
s'introdueixen a l'edifici. Vindrà dia, si no hi ha clau de
volta, que fins les parets mestres s'enrunaran. Quanta
raó tenia Péguy, el defensor de l'esperit, el fanàtic de la
llibertat interior, el profeta de l'esperança, l'apòstol de
la solidaritat, quanta raó tenia quan ell escrivia, ell que
ho era tot menys un home «polític», un home «polític»
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en aquest sentit pejoratiu que a vegades es pot donar a
aquesta paraula: «El soldat mesura la quantitat de terra
on una llengua és parlada, on regnen uns costums, un
esperit, una ànima, un culte, un poble. El soldat mesura
la quantitat de terra on un poble no mor. El soldat me¬
sura la quantitat de terra on floreix una llengua, on
floreix un esperit. El soldat mesura el bressol temporal.
El soldat mesura la quantitat de terra temporal, que
és la mateixa que la terra espiritual i que la terra intel·lec¬
tual... El qui fa que Virgili es trobi en Racine i en Hugo,
i Homer en Racine... El qui ho ha fet no és Virgili, és el
soldat romà». I quan deia: «Ho vulgui o no ho vulgui la
Sorbona, qui li mesura la terra és el soldat francès. És
el soldat francès i el canó del 75, i és la força temporal
els qui han posat la fita, els qui a cada moment han
mesurat la quantitat de terra on el francès és parlat.
El temporal guarda constantment l'espiritual, i constant¬
ment el condiciona... És el soldat francès el qui fa que
es parli francès de Brest a Longvy, de Carleville a Taman-
raisset, és ell qui fa que es parli francès a París...». I amb
altres paraules deia Nebrija, el gran gramàtic castellà:
«Siempre la lengua fue compañera del Imperio». Si du¬
rant els darrers vint anys el castellà ha guanyat posicions
a Catalunya ha estat només perquè d'ençà de fa vint anys
Catalunya forma part de l'Imperi castellà. En forma part
en el sentit més totalitari i més anihilador de la paraula
imperi.

El soldat francès mesura la terra on viu i crea l'espe¬
rit de França. Qui diu el soldat francès diu també el
polític francès. Qui diu Yagiie diu Calvo Sotelo i tots els
polítics que van imposar una política anticatalana. Sem¬
pre l'Exèrcit ha estat l'instrument d'una política. Per
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això podríem dir el mateix que diu Péguy dient «qui
mesura la quantitat de terra on un poble no mor, on es
parla una llengua, on floreix i fruita un esperit, qui me¬
sura tot això és la política d'un poble». Qui ha fet del
francès una llengua universal han estat, certament, Ra¬
cine, i Hugo, i el mateix Péguy, però han estat també, i
tant com ells, Richelieu, Napoleó, Clemenceau. I Le
Pelloutier.

Catalunya té uns deures envers els catalans

Podem resumir tot el que hem anat desgranant fins
ara dient que Catalunya, com tot poble, té dret a tot allò
que li cal per a la seva conservació, el seu perfecciona¬
ment i el seu expandiment. I que, per tant, té dret a les
institucions i als elements de tot ordre que són neces¬
saris per a la seva conservació, el seu perfeccionament
i el seu expandiment. Afegim que això és un dret i una
necessitat de tots i cada un dels homes que la integren,
i que, per tant, és un dret que justifica, quan és sistemà¬
ticament oprimit, el dret a la força.

L'objecte d'aquest escrit no és concretar amb tot de¬
tall el futur règim polític de Catalunya, sinó, simple¬
ment, deixar ben establert que sigui quin sigui aquest
règim haurà de permetre la creació d'institucions pensa¬
des i fetes en català i dirigides al servei de l'home
català. Catalunya té el deure de configurar i de fer rendir
els seus homes en tots sentits; té el deure de facilitar el
seu ple desenvolupament humà. Catalunya és per als ca¬
talans un element bàsic de formació, un element del tot
imprescindible. I, per tant, ha de disposar de tot el que
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li sigui necessari per a l'acompliment de la seva funció.
Tots els seus drets tenen l'origen en aquesta seva obli¬
gació d'ésser per als seus homes un mitjà de formació;
tots els seus drets es fonamenten en els drets de l'home
català que té necessitat d'aquesta comunitat catalana
per al seu ple desenvolupament. Per tant, tot règim que
no permeti aquesta configuració espiritual i mental de
l'home català i que impedeixi la cristal·lització d'un or¬

ganisme comunitari de l'home català és immoral, perquè
lleva a l'home concret de Catalunya uns mitjans im¬
prescindibles i insubstituïbles de formació espiritual i
humana.

Però, amb tot i que aquest no és pròpiament l'objec¬
te d'aquest escrit, el fet que sense una adequada solució
política resulti a un poble impossible de complir els deu¬
res que té contrets envers els seus homes, és a dir, que
li resulti impossible de dur a terme la seva funció de
formació i de promoció dels homes, la seva formació
humanista, obliga a entrar en el terreny de les concre¬
cions polítiques.

En el terreny polític, concretament, ¿com pot acon¬
seguir Catalunya tot el que exigeix la seva mateixa
vida?

El futur règim polític de Catalunya

En principi la solució que respon més bé al geni català
és la federal. És una solució en la qual poden trobar res¬
posta totes les exigències de Catalunya. Cal afegir-hi no¬
més un detall : és probable, i Catalunya ha de procurar
que sigui així, que Espanya es vagi integrant de mica en

104



mica en les estructures polítiques europees. Catalunya
ha d'aprofitar aquesta incorporació per aconseguir que
el seu règim polític tingui una garantia europea, és a
dir, que d'una manera o altra sigui el federalisme garantit
per les institucions polítiques europees.

La solució concreta, precisa i exacta, no és objecte,
com dèiem, d'aquest escrit. Això s'haurà de fer en el seu

moment. Però ara, sense sortir del terreny genèric en
què ens movem, que, d'altra banda, ja diu prou coses
i que condiciona molt el futur règim polític del nostre
país, sense sortir d'aquest terreny hom pot avançar al¬
gunes precisions.

En primer lloc cal sortir al pas de l'afirmació que
diu que el que cal és ésser, i que la llibertat política és
quelcom de secundari, és més, que se'n pot prescindir.
Creiem haver demostrat prou a través d'aquest escrit la
importància i la indispensabilitat de les institucions i,
per tant, la inexactitud d'aquesta afirmació.

Alguns teòrics afirmen que sense un règim polític de
llibertat comunitària un poble pot complir la seva mis¬
sió. Però això és només una bella construcció raciona¬
lista. Consideren els qui així pensen que si a tots els
individus de la comunitat, a cadascun individualment,
se'ls donés el dret d'actuar d'acord amb la pròpia ma¬
nera d'ésser i amb les exigències del propi ésser col·lec¬
tiu, no caldria concedir ja res en l'ordre comunitari.
Obliden que «el poble és quelcom de més que la reunió
d'uns individus juxtaposats en el mateix territori. El
poble és un tot vivent, profundament diferent dels éssers
efímers que el componen en un moment determinat del
devenir del temps. Puix que hom constata l'existència
d'una consciència col·lectiva, d'una ànima col·lectiva, d'una
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voluntat col·lectiva, cal admetre que la mateixa col·lectivi¬
tat posseeix una veritable individualitat de la qual pro¬
cedeixen aquests fets de psicologia col·lectiva».

Fins aquí la resposta en el terreny teòric. En la pràc¬
tica hi ha, a més, que les llibertats individuals no tenen
cap força si no estan enquadrades en un element superior
que les resumeix, les cohesiona, les potencia i les prote¬
geix.

Un altre punt de concreció que es pot avançar —que
ja hem avançat abans— és que una solució federal que
donés als membres del pacte federal unes atribucions
reals i prou àmplies seria ben rebuda per Catalunya. No
ens aturem més en aquest punt, tot i ser en principi la
més bona solució, perquè ja l'hem tocat abans.

També podria ser acceptable una solució de tipus auto¬
nòmic, com la que la República, amb més o menys bona
fe, va intentar implantar. L'Estatut del 1932, per exem¬
ple, començava a donar satisfacció a les necessitats in¬
trínseques de Catalunya, si bé no podia encara ser ac¬
ceptat com a definitiu perquè era insuficient en diversos
aspectes. Sense entrar en el detall de la qüestió queda
en peu que l'autonomia podria ser també, si fos suficient,
una solució acceptable. Naturalment, també en aquest
cas caldria una garantia internacional, i amb més motiu
que en el cas del federalisme per l'inconvenient que en
el règim autonòmic representa el seu caràcter d'excepció
dintre l'Estat.

Hi ha qui diu, però, que Catalunya no pot limitar-se
a fer plantejaments federals o autonomistes. Que men¬
tre continuï obert el camí de la nostra destrucció com
a poble, Catalunya no ha de desar, no ha d'enterrar per
sempre més la solució separatista i els ressorts que poden
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portar el nostre poble a prendre actituds separatistes. Es
més, que mentre la política de desnaturalització i de dis¬
minució de Catalunya no tan sols no sigui abandonada,
sinó que sigui activament practicada pels elements rec¬
tors d'Espanya, la negativa absoluta per part dels cata¬
lans a ni tan sols considerar l'eventualitat d'una solució
separatista només podrà significar o una absència total
o gairebé total de consciència catalana o una parèsia de
la nostra voluntat col·lectiva, fruit de la timidesa mental.

Comprenc molt bé aquesta actitud, però he de dir
que si m'inclino —i com jo molta gent— cap al federa¬
lisme o cap a una autonomia de gran amplitud no és per
timidesa mental, sinó perquè de cara a la missió de Cata¬
lunya aquestes formes polítiques poden ser suficients.

De tota manera ja podem avançar que per la menta¬
litat centralista de la majoria de castellans, l'autonomia
o el federalisme que Catalunya necessita —que no poden
ser de sostre baix— seran gairebé el mateix que el sepa¬
ratisme. Però és que per aquesta mentalitat la mateixa
existència de Catalunya és ja un escàndol.

Algú dirà, potser amb animositat, que la conseqüèn¬
cia lògica d'aquesta doctrina és la constitució d'un Estat
català. És així mateix. Estat vol dir poder polític, sobi¬
rania política. Catalunya necessita poder i sobirania po¬
lítics.

El federalisme, per exemple, dóna als membres fe¬
derats poder i sobirania polítics, limitats, però substan¬
cials i reals, suficients perquè puguin perdurar, perfec¬
cionar-se i expandir-se al servei dels seus homes. El grau
de poder i de sobirania, el grau d'Estat pot ésser discutit,
però mai no pot deixar de ser substancial i efectiu. Mai
no se'n pot discutir el principi. Concloem, per tant, que
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Catalunya necessita un mínim d'organització, de sobira¬
nia i de poder estatals propis.

Avui ja el concepte de sobirania absoluta ha estat su¬
perat, i és una sort. Però això no vol dir que la sobirania
hagi deixat d'ésser necessària per a l'acompliment de
moltes de les funcions d'una comunitat nacional. És

aquesta sobirania relativa la que demanem per a Cata¬
lunya.

Anar més enllà en aquest capítol referent al règim
polític que Catalunya necessita ja no és feina d'aquest
escrit. En el moment oportú els nostres dirigents, i en

especial els nostres polítics, prendran decisions més con¬
cretes.
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CONSTRUIR CATALUNYA

El lema de la joventut catalana ha de ser «Construir
Catalunya». Això sol ja suposa prou clarament que tota
la nostra problemàtica gira entorn d'una constatació bà¬
sica: el nostre país —desfet en tots els ordres a partir
del 1939— ha de ser reconstruït per les noves genera¬
cions. Aquesta és la tasca, excitant i grandiosa, amb què
s'enfronta el nostre poble. Amb què s'enfronta sobretot
la nostra joventut.

Ningú no pot pretendre tenir l'exclusiva d'aquest
lema. Després de vint-i-cinc anys d'ofegament hi ha un
fet que ja ningú no pot posar en dubte : Catalunya reneix.
I cada cop s'incorpora més gent a la tasca del redreça¬
ment català. Sorgeixen homes i iniciatives, es creen nu¬
clis i s'envaeixen camps d'activitats i sectors socials que
de fa anys romanien tancats a la sensibilitat i a la in¬
fluència catalanes. Catalunya torna.

Però aquest mateix esplet encara posa més de mani¬
fest dos greus defectes. El primer és que continua ha¬
vent-hi camps —i camps importants— on no s'avança, al¬
gun on fins i tot es recula. I el segon defecte és que tota
aquesta activitat es fa sense una doctrina prou clara i
sense unes idees bàsiques que donin sentit d'unitat, és a
dir, no una unitat organitzativament estructurada i ideo¬
lògicament ben definida, però sí la visió clara dels ob-
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jectius comuns que tots potser perseguim, encara que
els camins i els mètodes siguin diferents en alguns
casos.

Hi ha molta gent que es belluga, cada vegada més.
Hi ha molta gent que fa coses ben positives. I cada dia
acudeix nova gent que vol fer, que vol posar maons, que
vol contribuir a la construcció de Catalunya. I, per això
mateix, cada dia es fa més evident aquesta desorientació
col·lectiva. Com més represa hi ha, més se sent l'absència
d'una orientació per a l'acció.

És per això que cal que hi hagi qui ofereixi a tots els
catalans uns motius de meditació que a tots plegats ens

permetin, tot fent el nostre servei de cada dia a Cata¬
lunya, tenir un concepte global de la nostra problemàtica,
en tant que poble, i dels nostres objectius.

Aquesta seria una aportació concreta i important a
l'obra col·lectiva.

«Construir Catalunya» ha de ser el lema de la joventut
catalana. Per què «Construir Catalunya?» Puix que és
evident que des del 1936 hi ha hagut la destrucció de mol¬
tes coses que formaven part del cos nacional de Cata¬
lunya. Des de l'autonomia política fins a la llibertat lin¬
güística, des d'una Universitat que era una autèntica Uni¬
versitat fins a les publicacions i les obres de formació
infantil més elemental, tota una munió de realitats i
d'institucions de signe positiu, de realitats i d'institucions
que organitzaven i impulsaven Catalunya, foren anihi-
Iades. I també el sentiment de comunitat i l'esperit de
convivència i de civisme quedaren greument ferits pel
llot i la sang, per totes les desgràcies que si en alguna
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cosa podien unir era només en el fet negatiu que la res¬
ponsabilitat era de tots.

Per tant, si tot això ha de ser refet, ¿per què no par¬
lar de reconstruir i no de construir?

La resposta és ben clara. Perquè si bé aquella Cata¬
lunya era molt superior a la d'avui, no responia tampoc,
0 no responia encara, a la imatge que ens n'hem de fer.
La Catalunya que ara comencem a construir no ha de ser

aquella. La llibertat cultural i política, un sentiment na¬
cional difós i fort, un hàbit de convivència i de respecte
democràtic, tot això que ja teníem o que estàvem en camí
de tenir, ho hem de recuperar. Però «no tot» era brillant
1 sòlid en aquella Catalunya. Si ho hagués estat, les coses
haurien anat d'una altra manera. Hi havia un punt de
frivolitat i de culturalisme en aquella Catalunya, que no
ha de tornar. Hi havia un refús a l'exigència moral, un
abandó en el joc, una certa manca de serietat.

Hi havia, finalment, una incomprensió —no total, però
sí força estesa i a voltes culpable— que el problema na¬
cional és sempre, més tard o més d'hora, un problema
social.

Cal aturar-se en aquest darrer punt, la comprensió
del qual és bàsica tant per al moviment nacional com

per al moviment social a Catalunya.
El futur de Catalunya depèn, principalment, d'un fet:

que les aspiracions nacionals del nostre poble i les reivin¬
dicacions socials econòmiques i, en el fons, de promoció
humana de la classe treballadora i en general dels sec¬
tors més perjudicats de la nostra societat es fonguin en
un mateix impuls. La història del moviment nacional i
la del moviment social a Catalunya demostren palesa¬
ment que la manca d'entesa i àdhuc, en alguns moments,
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el xoc entre aquestes dues forces autènticament populars
ha estat l'origen de moltes de les desgràcies que han afli¬
git Catalunya i que han frenat la promoció de la classe
treballadora. I ha estat també, en impedir una partici¬
pació prou eficaç i positiva de Catalunya i del moviment
obrer en la política espanyola, un factor negatiu en la
vida política i social de tot l'Estat espanyol. La història
demostra encara una altra cosa, i és que quan aquests
dos moviments han actuat mancomunadament han cons¬
tituït una força, de signe positiu, d'un pes extraordinari.
Però aquests moments feliços han estat rars, perquè els
feien difícils, d'una banda, el llast molt conservador d'ex¬
tensos sectors del moviment nacional i, de l'altra, la im¬
maduresa i el desgavell propis del moviment obrer ca¬
talà del 1900 ençà.

Aquesta doble incapacitat, la del moviment nacional
a incorporar plenament el poble treballador i la del mo¬
viment obrer a assolir la maduresa i la cohesió que li
haurien permès de participar constructivament a la tas¬
ca de fer de Catalunya un país socialment ben estructu¬
rat, tenia l'origen en una incomprensió també doble:
que tot moviment nacional, que per definició vol dir un
moviment que pretén encarnar els anhels de tot un po¬
ble, ha de ser necessàriament popular i social, i que la
pertinença a un poble capaç d'integrar i donar forma als
seus homes és condició ineludible de tot esforç de pro¬
moció social.

Alguns esperits folklòrics lamenten l'evolució, diguem-
ne esquerrana del moviment català dels anys trenta, i
atribueixen a aquest fet l'ensulsiada dels anys 1936-1939.
S'equivoquen. Les causes del desastre foren unes altres,
una d'aquestes, precisament, que encara no s'havia acon-
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seguit una lligada prou estreta entre el moviment nacio¬
nal i l'obrerisme.

L'evolució esquerrana del catalanisme obeïa a una
necessitat interna del mateix moviment nacional. Obeïa
al fet que el nacionalisme català deixava de ser un mo¬
viment cultural i en el més bo dels casos polític, per es¬
devenir autènticament popular i social. És cert que l'evo¬
lució quedà truncada pels motius que tots sabem, però
de cap manera la podem judicar negativament.

Però no es tracta ara de fer història, sinó de deixar
ben establerta la línia doctrinal i política del moviment
català. Es tracta de deixar ben establert que el movi¬
ment nacional de Catalunya ha de tenir un sentit molt
marcadament social. I això no per raons tàctiques, sinó
per exigències lògiques del mateix pensament nacional.

Això són coses que avui ja es veuen clares, sobretot
per part de la gent jove. Però hi ha un fet que continua
produint confusió. Són molts els homes procedents del
camp nacional que, conscients d'aquesta problemàtica,
pretenen conjuminar l'actitud nacional i la social mit¬
jançant una equilibrada dosificació: tant d'això, tant
d'allò. Com també es dóna el cas d'homes, el punt d'ar¬
rencada dels quals és estrictament obrerista, que tot d'una
comprenen que tenir una Pàtria ben definida, i, natu¬
ralment, justicierament estructurada, constitueix una rei¬
vindicació bàsica del moviment obrer, i aleshores prete¬
nen introduir un retoc de signe català en el seu progra¬
ma. Els uns i els altres no s'adonen que no es tracta de
dosificar sàviament dos elements distints perquè així tot¬
hom pugui quedar content, sinó d'un sol i únic element,
que és nacional perquè és social i social perquè és na¬
cional.
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És comprensible que a Catalunya les coses no es ve¬
gin ben bé així, per la ideologia reaccionària i les actituds
antisocials de gent que es deia nacionalista, i per l'es¬
perit destructor i negador de tot —i negador, sobretot,
del fet de Pàtria en general i més específicament de Pà¬
tria catalana— de l'anarquisme faier. Però la gent per a
la qual el catalanisme era una arma econòmica i un ins¬
trument de privilegi social fa molts anys que s'ha tret la
careta i que s'ha instal·lat en la infidelitat i el boicot to¬
tals a Catalunya. I ningú com el mateix moviment obrer
no és tan conscient del mal que han fet els execessos i el
desori de l'anarquisme descordat. La traïció dels uns i els
altres a l'ideal que s'atribuïen constitueix l'arrel d'aques¬
ta confusió doctrinal que ha fet creure a alguns que el
moviment nacional no és social i que el moviment social
és antinacional.

El patriotisme no és vàlid si no recolza en la prèvia
acceptació que tots els homes d'un mateix poble cons¬
titueixen una comunitat. El nacionalisme no és vàlid si

no és, abans que res, un comunitarisme. Aquesta visió
comunitària del poble porta fatalment, per lògica inter¬
na, a una política de democratització en tots els ordres
i de profunda reforma econòmica i social, que facin pos¬
sible que tothom pugui participar a la riquesa col·lectiva
i col·laborar en el desenvolupament polític, cultural i
econòmic de la comunitat nacional.

El sentit comunitari s'ha de manifestar també en la
qüestió, molt important en el nostre cas, de la immigra¬
ció. La comunitat de què el moviment nacional català és
ressò no inclou només catalans de generacions i genera¬
cions o almenys de naixença. Inclou també els catalans
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d'adopció, els homes nascuts fora de Catalunya, però que
hi viuen, hi treballen i l'estimen.

No es tracta, doncs, de dosificar. Es tracta de tenir
realment consciència nacional i acceptar, per tant, totes
les implicacions socials, econòmiques i d'estructura del
poder que el moviment nacional forçosament ha de te¬
nir. I es tracta també de tenir una idea clara i total del

que vol dir promoció social i promoció humana, i no
fer-ne, per tant, un mer afer de tècnica socioeconómica.

Setembre 1964
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APORTACIONS SOBRE NACIONALISME

Un dels punts bàsics de tota doctrina i de tota acció
de restauració catalana és l'afirmació de la personalitat
nacional de Catalunya.

Ara bé, avui no es pot parlar de nacionalisme sense

precisar què es vol dir amb aquest mot. El nazisme i el
feixisme eren nacionalistes, és cert. Però també ho és
que el nacionalisme ha jugat i juga un paper de primer
ordre en les revolucions cubana i algeriana.

El règim de De Gaulle i l'Estat d'Israel tenen poc en
comú, però tots dos són nacionalistes. I no acaba aquí
la gamma dels nacionalismes actuals: independentisme
africà; prudent, però decidida voluntat desrussificadora
de les democràcies populars; moviment de base lingüís¬
tica i cultural, i algun cop religiosa a Flandes, al Cana¬
dà, al Tirol, a Xipre, a la mateixa Iugoslàvia; xoc de dos
nacionalismes expansius, el rus i el xinès, a les fronteres
de l'Amur. Hi ha moviments nacionals de signe reaccio¬
nari i d'altres de socialistes; n'hi ha que prenen un sen¬
tit imperialista i d'altres que per damunt de tot prete¬
nen salvar la pròpia manera d'ésser i, sobretot, construir
un país socialment ben estructurat. No n'hi ha prou,

per tant, d'afirmar simplement una actitud nacional. Cal
precisar quin és el seu model.

Aquestes aportacions sobre nacionalisme pretenen
anar definint el que ha de ser una actitud nacional a Ca-
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talunya. Això es farà seguint un doble camí: fonamen¬
tant, d'una banda, la doctrina i la praxi del moviment
nacional català i sortint al pas, de l'altra, de les objec¬
cions que més sovint es fan contra les actituds nacionals.

El primer que cal fer és definir el marc dins el qual
es faran aquestes aportacions, assenyalant-ne sobretot
l'orientació bàsica.

No tindria sentit ni tindria vigència plantejar el pro¬
blema de Catalunya a tall de qüestió nacional en la seva
forma clàssica, és a dir, defensant només una mena de
realitat abstracta que sobrepassa els homes i els proble¬
mes concrets. És cert —ho era fa cinquanta i cent anys,
i continua essent-ho avui— que hi ha una consciència i
una manera d'ésser col·lectives, que hi ha un ésser nacio¬
nal que no és la simple suma dels éssers individuals, sinó
quelcom que els és comú a tots i els aglutina, quelcom
que dóna cohesió i sentit intern al conjunt d'homes que
gràcies a això constitueixen un poble i no, només, una

juxtaposició d'individus. Això és cert, i també ho és que
en aquest lligam col·lectiu juguen un paper capital i real
els elements que tradicionalment s'han considerat cons¬

titutius de la nacionalitat —llengua, cultura, mentalitat,
tradició, fins i tot voluntat d'ésser i sentit de missió. Però
aquest planteig clàssic, que arrenca bàsicament del pas¬
sat i no del futur i que fàcilment pot caure en l'idealis¬
me, a hores d'ara resulta del tot insuficient.

El moviment català ha de tenir idea clara que no pot
anar a buscar el seu basament ideològic i la seva justi¬
ficació política ni en el moviment general dels moderns
nacionalismes extraeuropeus ni en la doctrina naciona-
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lista que va dominar a Europa fins fa vint-i-cinc anys.
Necessita, per tant, una actitud pròpia, que representi
l'aportació d'un element nou i positiu a les tendències
dominants en l'actual món occidental. I necessita no obli¬
dar que aquesta actitud només serà presa en considera¬
ció a través de fets afirmatius de prou força perquè no
puguin ésser ignorats.

Avui, per a ser vàlid, el moviment nacional de Cata¬
lunya, sense preterir gens els fets de llengua, cultura i
tradició, ha de reunir les condicions següents:

1. Ha de cultivar un fort sentit de comunitat i ha de
subratllar les exigències d'ordre social, econòmic i
polític que aquest sentit de comunitat necessària¬
ment comporta.

2. Ha de defensar una manera de ser social i política, la
definició de la qual ha de fer possible l'elaboració
d'un «programa dels catalans». Aquest programa ha
d'ésser ofert a Espanya i a Europa. D'altra banda,
ha de constituir, juntament amb el comunitarisme
del punt anterior, un instrument bàsic d'integració
dels immigrats.

3. El seu objectiu bàsic no ha d'ésser les reivindicacions
de Catalunya, sinó les reivindicacions socials, econò¬
miques, polítiques i humanistes de l'home català, en¬
tenent per català tota persona que viu i treballa a

Catalunya i s'hi sent identificada.
4. No pot limitar la seva projecció a Catalunya, sinó

que s'ha d'inserir en una àrea més extensa. Més que
un nacionalisme català ha d'ésser una forma concreta
de nacionalisme europeu.

Octubre 1964
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ELS TRES CATALANISMES

El problema de Catalunya és plantejat a hores d'ara
de tres maneres diferents.

Hi ha el sector que s'hi enfronta amb un criteri na¬
cionalista clàssic, que en el nostre cas té, sobretot, una
base cultural, lingüística i de mentalitat.

Hi ha un altre sector pel qual la qüestió bàsica és la
que normalment sol anomenar-se problema social. El que
cal és donar a Catalunya unes estructures socials i eco¬

nòmiques justes. La resta vindrà per ella mateixa.
Finalment, hi ha un tercer sector pel qual el fona¬

mental és dotar Catalunya de força econòmica. Si la seva
economia és forta Catalunya tindrà pes polític i el pro¬
blema català es resoldrà en bona part com a conseqüèn¬
cia d'aquest pes polític i econòmic.

Són tres plantejaments parcials, i com a tais tenen
dos grans defectes: que en queden massa coses fora (i
coses importants), i que la part que prenen en conside¬
ració tendeix a menjar-se el tot, tendeix a desplaçar el
fonamental, el fet central i bàsic, l'únic realment vàlid i
l'únic que pot justificar el nostre moviment nacional,
que és l'home català i la necessitat que aquest home té
de disposar d'una comunitat.

Cap dels punts centrals de cadascun d'aquests plan¬
tejaments no pot faltar en un país. Si de cas es podria

123



prescindir de la riquesa, i també fóra millor no haver-ho
de fer, almenys a partir d'un cert punt. Però els altres
dos components són del tot necessaris i inseparables.

Cal, per tant, actuar sobre la base d'un concepte total
de Catalunya. Catalunya no és només un fet de cultura
i de consciència col·lectiva, ni de justícia social ni d'eco¬
nomia. Catalunya és tot això. I treballar per Catalunya
vol dir treballar per tot això.

Hi ha coses que fan difícil aquesta visió. La immigra¬
ció planteja en aquest sentit alguns problemes, que en
alguns aspectes no són pas els més greus. Ho són més
els deguts a l'existència de classes socials diferents. Però
també aquests són superats cada cop que es fa un
plantejament total. I en darrer terme tampoc no cal
creure que un moviment nacional ha d'incloure la tota¬
litat dels homes d'un país. Es podria donar el cas que a
Catalunya uns certs sectors immigrats es neguessin a
formar part de la nostra comunitat. Podria passar també
que l'alta burgesia del país no acceptés les exigències
de justícia i, per tant, de canvis estructurals, que el res¬
tabliment de Catalunya en tant que poble comportaria.
L'alta burgesia irlandesa fou anglofila, fins i tot la catò¬
lica, i el Quebec no pot comptar amb bona part d'una
ciutat tan important com Montreal a causa de la seva
anglofília.

De la mateixa manera que la independència marro¬

quina s'aconseguí malgrat l'obstrucció dels feudals bar-
barescs, i la restauració d'Israel malgrat la dels sectors
més religiosos del judaisme i, també, dels marxistes.

El que cal és que un sector prou representatiu i amb
prou força i prou decisió encarni l'essencial del fet i del
sentiment comunitari. Que encarni, en el nostre cas con-
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cret, la voluntat de fer de Catalunya una autèntica i lliure
comunitat, és a dir, un país no escindit, i econòmicament
i socialment estructurat en la justícia.

Octubre 1964
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EUROPEISME I CATALANISME

En aquesta successiva consideració d'aspectes diver¬
sos relacionats amb el nacionalisme no pot faltar la refe¬
rència al moviment d'unitat europea. I aquesta referèn¬
cia ha d'ésser doble, puix que dos són els problemes
que l'europeisme planteja al moviment català: ¿com s'ha
de veure el nacionalisme català des de la perspectiva
europea i amb òptica europeista? ¿I què representen
Europa i el moviment europeista per a Catalunya i el seu
moviment nacional?

Hi ha qui opina que el moviment nacional català re¬

sulta anacrònic en el moment que Europa malda per
constituir-se en unitat. I no solament anacrònic; també
esquifit, mesquí, ridícul. Aquesta actitud adopta dues for¬
mes distintes. Hi ha els qui consideren que s'ha d'anar
a Europa partint de l'Estat espanyol, que representa ja
un pas en el camí de la unitat. I en nom d'aquest Estat
espanyol neguen el dret a l'existència a Catalunya. D'al¬
tra banda, hi ha els qui es declaren genèricament con¬
traris a tota actitud nacional.

Dels primers no es pot pas dir que no són nacionalis¬
tes. Al contrari, professen un nacionalisme espanyol molt
viu. El dret al nacionalisme que neguen a Catalunya el
defensen i el practiquen a Espanya. Volen desterrar de
Catalunya la consciència i el sentiment nacionals, que
constitueixen uns elements de cohesió i uns motors d'ac-
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ció de primer ordre, sense procedir ells al mateix desar¬
mament. De fet, sota la disfressa d'universalisme prete¬
nen destruir allò que s'oposa a les ambicions del seu
propi nacionalisme.

En política, almenys quan és una política que es
proposa uns objectius de domini, mai les coses no es
diuen pel seu nom exacte. Per Espanya no seria prudent
dir que al que aspira és a castellanitzar Catalunya, i a
fer-ne quelcom de desfibrat i, per tant, de completament
mal·leable, a convertir-la en pur instrument de la seva

política! Tot això no es pot dir. Cal parlar de grans i
nobles objectius, i en nom d'aquestes espaterrants ambi¬
cions, que nosaltres ens avinguem a enterrar Catalunya
i a posar-nos dòcilment a disposició d'Espanya, psicolò¬
gicament i moralment ben lligadets de peus i mans, im¬
pressionats per la colossal grandesa dels nostres con¬
ductors. Ara bé, tot això és faramalla.

Tot això és faramalla, i ho és, sobretot, en els temps
presents en què Espanya no solament no juga cap paper
històric realment important, sinó que en més d'un punt
camina d'esquena a la Història. ¿A quina missió histò¬
rica ens pot convidar l'Espanya religiosament integrista?
¿A quina missió històrica ens pot convidar l'Espanya
políticament i socialment reaccionària? I ja que parlem
d'Europa, ¿a quina missió històrica ens pot convidar
l'Espanya antieuropea?

Tindria una lògica que Espanya pretengués que nos¬
altres ens automultiléssim en nom d'un ideal de Contra¬
reforma, en nom d'un ideal de retorn a Felip II. Perquè
Espanya en molts aspectes encara és allò, sobretot d'ençà
de l'any 1939. Justament el triomf de la Cruzada va repre¬
sentar per a molts dels vencedors —l'Església espanyola,
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en primer lloc— la possibilitat d'instaurar aquell règim
de Contrareforma, és a dir, d'opressió política, religiosa
i social tot barrejat, i de tancament enfront de tota
influència europea, que enyoraven d'ençà del segle xvil.
Tindria lògica —encara que tampoc eficàcia, puix que
justament Catalunya és impermeable a aquesta visió
del món—, tindria lògica que en nom d'això Espanya
demanés l'autoanihilament de Catalunya. Però el que no
té cap mena de sentit, és més, el que ja representa portar
el llenguatge del camuflament i de l'engany fins a ex¬
trems insospitats és que Espanya pretengui fonamentar
el seu domini de Catalunya en la tendència unitària
d'avui, que és, en el nostre cas, de clar signe europeista.
Perquè justament Europa és tot l'oposat del que és Es¬
panya. I perquè justament l'actitud d'Espanya enfront
d'Europa és netament separatista.

Tampoc no és vàlid l'argument dels qui diuen que
cal construir Europa a partir dels cossos estatals ja esta¬
blerts, concretament d'Espanya. Perquè Espanya és tot
allò que Europa no és i que, sobretot, no ha de ser. És
reacció política i és reacció social, és intolerància, és in¬
tegrisme, és centralisme, és oligarquia, és, en un sol mot
que ho resumeix tot, faraonisme. No és cert, per tant, que
cal impedir el redreçament català, perquè la restauració
de la nostra comunitat nacional no és pròpia de l'hora
europea. No solament no és cert, sinó que és exactament
a l'inrevés. Puix que Catalunya, que per naixença és una
marca carolíngia, és a dir, una marca de l'Imperi que
gairebé coincidia amb el que són els països del Mercat
Comú, continua essent-ho avui per vocació i per menta¬
litat.

Catalunya és europea i pateix de la separació d'Euro-
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pa que li és imposada. Així com el nacionalisme castellà
és extraeuropeu, i en més d'un punt antieuropeu, el nos¬
tre és europeu, és europeista. El moviment nacional català
no és viable si no s'acompanya d'un moviment europeista,
i això no pas per qüestions d'equilibri polític, és a dir, no
pas per tàctica, sinó per pròpia naturalesa.

Tornant a Espanya i al seu esperit de Contrareforma,
de Croada i de faraonisme, cal preguntarse si aquesta
és l'única Espanya existent. Puix que seria agradable
poder dir que aquesta és una Espanya, la que ara una
situació de força manté en el poder, però que n'hi ha
una altra de no menys real, encara que de moment ofe¬
gada, una Espanya liberal, progressista, oberta, europea.
Ara bé, això que seria agradable no seria cert. És veritat
que hi ha nuclis liberals, és veritat que hi ha homes que
no accepten ni les estructures antisocials ni l'assimila-
cionisme contra tot el que no és castellà ni l'esperit d'In¬
quisició. És veritat, però aquests homes no són Espanya.
Aquests homes constitueixen una petita minoria de gran
qualitat humana i espiritual, però que no tenen comu¬
nicació amb el propi poble. Són una minoria sense base
i sense implantació popular. Aquest és el seu drama. I no
en traurem res que a Madrid hi hagi unes dotzenes
d'homes de molta categoria i políticament i socialment
oberts, si un cop sortits del cenacle no han de poder fer
acceptar llurs criteris pel poble. Ni en traurem res que
a Valladolid hi hagi uns quants capellanets entusias¬
tes del Concili si la massa del catolicisme espanyol sent
com un afront —com va sentir— l'elecció del Papa Mon-
tini.

Espanya és un país on mai encara no ha triomfat una

revolució. Totes les revolucions que han marcat la his-
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tòria moderna d'Europa encara són per fer a Espanya.
No hi ha hagut revolució agrària. No hi ha hagut revo¬
lució religiosa. La qüestió de l'estructura nacional no ha
estat resolta. Els canvis de mentalitat i d'organització po¬
lítica que va produir la revolució del 1789, a Espanya no
van poder arrelar. I, finalment, no solament no hi ha
hagut revolució social, sinó que les forces de signe obre¬
rista no han pogut sortir gairebé mai de la clandestinitat,
o almenys de la semiclandestinitat. Espanya és, per tant,
a Europa, un país atípic, i és per això que el diàleg i la
inserció d'Espanya a les empreses col·lectives europees
costa tant.

D'aquesta atipicitat, d'aquest «Spain is different», que
és quelcom més que un eslògan turístic, de tot això que,
a més, és acceptat i cultivat amb una clara voluntat sepa¬
ratista per l'Espanya clàssica, que al capdavall és la que
de cent anys en mana noranta-cinc, de tot això Catalunya
n'és la primera víctima. Puix que la seva vocació és mar¬
cadament europea i, d'altra banda, malgrat que està
junyida al carro espanyol ha aconseguit realitzar, total¬
ment o en part, algunes de les revolucions que a Espanya
han fallat (es pot dir que almenys parcialment totes,
llevat de la social). Els perjudicis d'aquesta situació ja
són, doncs, prou importants perquè ara s'hi afegeixi en¬
cara el que el moviment unitari europeu sigui fal·lacio-
sament emprat pels qui no el comprenen ni el valoren
per a destruir la catalanitat, és a dir, per a destruir el
que al sud dels Pirineus hi ha de més autènticament
europeu i, en aquest sentit, de més autènticament uni¬
versal.
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Després hi ha els qui combaten el moviment nacional
català en nom de l'europeisme o en nom, fins i tot, de
l'universalisme. Aquests, a diferència dels anteriors, no
defensen, almenys en teoria, el nacionalisme espanyol
com a forma intermèdia d'unitat, és a dir, com a element
de pas cap a una unitat superior d'àmbit europeu. Aquests
són, simplement, europeistes o universalistes, almenys
—cal repetir-ho— en teoria. Ara bé, llur teoria en la
pràctica porta al mateix resultat, que és la desaparició
de la personalitat nacional catalana. Els europeistes quí¬
micament purs ens conviden a no defensar la nostra
manera d'ésser, puix que el que cal, diuen, és ser euro¬

peus.
Ara bé, aquesta passivitat, que no adopta cap dels paï¬

sos europeus ben constituïts i amb forta vocació europeis¬
ta —com són, entre d'altres, Holanda i Bèlgica—, ara per
ara no té eficàcia en el pla europeu, i en el nostre cas
concret no tindria altra conseqüència que una assimi¬
lació que —a part de ser feta a mitges i malament, puix
que a hores d'ara Espanya no té la força moral i intel·lec¬
tual que cal per a assimilar bé— en el grau que reeixís
representaria l'ofegament de la mentalitat i de la vocació
europees de Catalunya i la seva substitució per l'esperit
antieuropeu de l'Espanya tradicional. L'assimilació de
Catalunya significaria des del punt de vista europeu una
pèrdua neta.

D'altra banda, hi ha una contradicció de fons, una
contradicció amb la pròpia doctrina en l'argumentació
que alguns europeistes fan contra el moviment nacional
català. És a dir, no hi ha contradicció mentre el movi-
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ment nacional català —o qualsevol altre— és folklòric
i de sostre baix, o bé socialment i políticament reaccio¬
nari i enemic, per tant, de la promoció humana de tot el
poble que pretén representar. Però n'hi ha des del mo¬
ment que un moviment nacional es proposa ajudar a
crear una cultura d'alt nivell, una cultura de qualitat
sense caure en el mandarinisme, des del moment que es

proposa facilitar al seu poble l'accés als alts nivells d'ac¬
tuació en tots els ordres, des del moment que cultiva i
imposa entre la seva gent un fort sentiment comunitari
i que, per tant, representa un instrument de justícia i de
promoció social, des del moment que demostra posseir
ben viva la vocació de la llibertat personal, des del mo¬
ment, finalment, que posa de manifest la seva voluntat
d'obrir-se a horitzons que sobrepassin els límits d'un
plantejament només nacional, necessari però insuficient.
Si a més es tracta del moviment nacional d'un poble
ofegat, d'un poble que malda justament per salvar-se del
folklorisme, de la persecució i de la disminució cultu¬
rals, de la dictadura política, del manteniment d'unes
estructures socials i econòmiques injustes, de la pressió
per a frenar el seu impuls europeista, aleshores tota opo¬
sició que se li faci en nom d'Europa està absolutament
mancada de sentit i, també, de lògica. ¿O és que a l'Europa
de la qual aquests europeistes freturen es preveu que
continuarà havent-hi opressió de les petites nacionalitats,
voluntat de destrucció dels seus valors culturals i humans,
opressió política i reacció social?

Fins aquí la resposta a la primera pregunta de com
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s'ha de veure el nacionalisme català des de la perspectiva
europea i amb òptima europeista. Parlem ara de què
representen Europa i el moviment europeista per a Cata¬
lunya i el seu moviment nacional.

Aquesta qüestió té un doble aspecte, tàctic o polític
i de fons o ideològic. Políticament parlant, Europa i
l'europeisme representen el complement just que Cata¬
lunya i el seu moviment nacional necessiten. D'altra
banda, mirades les coses des del punt de vista ideo¬
lògic les idees bàsiques dels dos moviments són coinci¬
dents.

L'europeisme pretén que Europa esdevingui una comu¬
nitat basada en la democràcia política i social, i en el res¬

pecte del pluralisme de l'home europeu; basada, en
darrer terme, en una voluntat de promoció integral de
l'home i, per tant, en una plena acceptació de la seva
primacia sobre qualsevol forma de faraonisme. El na¬
cionalisme català ha fet sempre, ja des d'èpoques molt
remotes, aquest mateix plantejament. Aquest és un dels
punts en què l'enfocament historicista del nostre nacio¬
nalisme continua essent més radicalment vàlid. El ca¬

ràcter de llibertat i personalista de la història de Cata¬
lunya en tant que poble a voltes ha estat exageradament
i cofoiament amplificat i mitificat, però en darrer terme
és una incontrovertible realitat. Val a dir que aquestes
característiques han llevat sovint al nostre nacionalis¬
me aquell punt de virulència i de fanatisme que tan
eficaços resulten en algunes circumstàncies. Però cal
admetre com un fet que aquest és l'enfocament que natu¬
ralment ha donat sempre i dóna avui el nostre poble al
seu actuar i al seu definir-se col·lectius, i cal constatar
també que amb això s'insereix de ple en la substància
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del pensament i de la projecció d'Europa. L'única possi¬
bilitat que els catalans tenim d'enlairar-nos a nivell uni¬
versal i d'actuar-hi eficaçment passa per Europa.

Novembre 1964
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CONSTRUIR LA CLASSE OBRERA

A hores d'ara Catalunya és un país a mig fer.
L'objectiu bàsic dels catalans és construir el propi

poble. I no es pot aspirar a refer plenament Catalunya,
si en aquesta construcció no hi participa la classe obrera.

Ara bé, de tots els estaments que componen Cata¬
lunya, el que més derrotat i més escapçat va quedar des¬
prés del 1939 fou el treballador. Catalunya i la classe obre¬
ra foren les grans derrotades de la guerra. La classe
obrera catalana va sortir-ne, per tant, doblement derro¬
tada. De fet, com a força organitzada i conscient avui la
classe obrera no existeix.

Constatar que en termes generals la classe obrera avui
no té força ni cohesió ni voluntat d'acció no equival a
insinuar que no cal comptar amb ella. Al contrari: cons¬
tatar això ha d'ajudar a construir la classe obrera.

Amb tot i això, l'afirmació que de fet no hi ha classe
obrera escandalitzarà més d'un. Però no se'n treu res

d'enganyar-se. De la mateixa manera que hi ha qui ha
creat una imatge mitològica de Catalunya, hi ha qui
ha creat una mena de mite de la classe obrera. Un mite
que no respon a la realitat obrera catalana ni a la de cap
país d'Europa.

La realitat és que hi ha un món obrer compost per
centenars de milers d'homes que viuen al marge de la
societat, i al marge, sobretot, dels nivells on es prenen
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les decisions que més els afecten. La realitat és que la
incipient incorporació d'Espanya a l'economia de gran
consum ha alienat encara més aquestes masses treballa¬
dores. La realitat és que el món del treball està mancat
dels indispensables instruments de promoció en tots els
ordres. La realitat és que la immigració mal o gens inte¬
grada acaba de desarticular el món del treball, perquè
en fa una gran massa encara no feta i encara no arrelada.
La realitat és que tots aquests trets negatius fan del món
del treball una certa entitat social. Però la realitat és
també que aquests centenars de milers d'homes no cons¬
titueixen una classe obrera, si per classe obrera entenem
el conjunt organitzat, conscient i actiu dels treballadors.
I la realitat és també que mentre de debò no hi hagi
classe obrera no hi haurà tampoc Catalunya. És més:
Catalunya no existirà amb plenitud fins el dia que la
seva classe obrera hagi accedit al poder.

També aquí ens cal constatar aquella pregunta que
en termes més generals tot català s'ha de plantejar: què
es pot fer i què s'ha de fer?

S'ha de fer, en primer lloc, un plantejament teòric.
Això és evident. També ho és, però, que no s'ha de fer
només un plantejament teòric. És més: tot plantejament
teòric que refugiant-se en una visió perfeccionista del
futur no aprofiti totes les possibilitats actuals de cons¬
trucció de la classe obrera és nociu. El revolucionarisme
buit i verbal esdevé fatalment un aliat preciós de les
forces conservadores.

A què ha d'aspirar aquest plantejament teòric? Més
que res ha d'ajudar a veure clar en la confusa situació
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en què avui es debat el món obrer. Les línies tradicionals
d'acció i de pensament obreristes estan en crisi. Ho està
el sindicalisme lliure tipus C.N.T.; ho està el marxisme,
tant en la versió socialista com en la comunista; ho està
el sindicalisme de signe cristià. D'altra banda, tota la
problemàtica econòmico-social es presenta sota un nou

aspecte molt diferent del de fa encara pocs anys. Les
prediccions marxistes segons les quals el capitalisme es¬
tava inéluctablement condemnat per causa de les pròpies
contradiccions internes no s'han complert. Més aviat sem¬
bla, en força països semblants al nostre, que s'hagin
confirmat altres tesis, segons les quals el desenvolupa¬
ment capitalista portaria cap a formes noves i més mati¬
sades de socialisme. El cas és que conceptualment les
coses no són clares. I d'aquí ve la profunda crisi revisio¬
nista que sotragueja tot el marxisme i la desorientació
dels moviments obrers de tota l'Europa occidental.

Per tant, cal fer un esforç per veure-hi clar. Però cal
que en aquest esforç no s'esgotin totes les energies. Per¬
què cap plantejament teòric no tindria sentit si el món
obrer continués desarticulat.

Què es pot fer i què s'ha de fer en el terreny obrer?
Hi ha coses a fer, moltes. I hi ha gent que en fa.

1. Cal, naturalment, primer que tot, aconseguir el
màxim millorament econòmic possible dels treballadors.
Però cal també que la classe obrera vagi ocupant noves
posicions, sobretot dins l'empresa. Cal evitar que, domi¬
nada per la necessitat de viure, per tot el que és imme¬
diat i material, la classe obrera perdi de vista —molt
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comprensiblement, però equivocadament— que el punt
bàsic del seu combat, més que el de la reivindicació sala¬
rial és el de l'estructura del poder, del poder en general
i, més específicament, del poder econòmic i del poder en
l'empresa.

2. Hi ha un problema central, absolutament central
de cara a la promoció de la classe obrera, que és el de la
seva formació cultural. Aquest problema presenta dos
aspectes principals: el de l'ensenyament i el de la cultura
popular.

És difícil de poder treballar eficaçment en aquests
dos camps, perquè l'actual situació política, com totes
les dictadures de dreta, busca l'anorreament de les clas¬
ses populars mitjançant, entre altres coses, la disminu¬
ció del nivell d'instrucció. Però, amb tot i això, hi ha
coses a fer, i moltes. I hi ha gent que en fa.

3. Un altre objectiu bàsic de cara a la construcció
de la classe obrera és la seva integració nacional. La
classe obrera té dret a la comunitat nacional, i Catalunya
necessita la seva incorporació. És més, Catalunya neces¬
sita que la classe obrera arribi a assumir un paper diri¬
gent dins la comunitat, i la classe obrera ha d'aspirar a
fer-se seu el poble al qual pertany.

A Catalunya s'ha de produir el que ja fa anys que és
un fet a qualsevol país europeu, és a dir, la superació
de la vella incomprensió entre sentiment i afirmació na¬
cionals i moviment obrer. La pertinença a un poble capaç
d'integrar i donar forma als seus homes és condició
ineludible de tot esforç de promoció social. La condició
d'apàtrida mai no és envejable i no forma part de les
reivindicacions obreres.

4. Cal que la classe obrera creï les pròpies institu-
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cions. Cal que els grups polítics de significació obrerista
tinguin molt més volum i molta més força. Cal que hi
hagi una acció sindical real, i una formació i una menta¬
litat sindicalistes. I en el grau que es pugui cal que això
es faci aprofitant totes les escletxes legals, totes les pos¬
sibilitats d'acció a la llum del dia.

5. Cal que la classe obrera no menyspreï la col·labo¬
ració de determinats sectors de classe mitjana. Que no
caigui en el pecat d'ideologisme i de revolucionarisme.
Que els dirigents obrers no perdin de vista que a hores
d'ara hi ha molt més ferment subversiu en alguns d'a¬
quests sectors que en bona part de la classe obrera. Que
no repeteixin l'error que ja Trotski assenyalava l'any 1915
quan retreia a l'obrerisme català el seu négativisme en¬
front del nostre moviment nacional. Cal que en aquest
terreny els dirigents obrers siguin exigents, que no es
deixin rentar la cara amb el drap brut de la retòrica
nacionalista, però cal també que no oblidin que a Cata¬
lunya només un moviment que aconsegueixi la conjunció
de les aspiracions nacionals i socials donarà realment el
pes. L'oblit d'això, per part dels uns i els altres, ja ens
va fer perdre una guerra.

Tot això són coses a fer. Tot això són coses que ja es
fan. Però que es fan poc, encara. D'aquí ve que de mo¬
ment no tinguem classe obrera. I que, per tant, no tin¬
guem, tampoc, un autèntic país.

Desembre 1964
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PER QUÈ FEM AQUESTS FULLS?

Sabem que alguns es fan la pregunta de per què fem
aquests fulls. Ara que enviem la quarta remesa i que, per
tant, ja comencen a donar resposta efectiva a una altra
pregunta (la de si aquests sobres tindrien continuïtat),cal respondre també a aquest nou interrogant.

En part això ja quedava respost en el primer full,
«Construir Catalunya». Dèiem que cada cop hi ha més
gent «que vol contribuir a la construcció de Catalunya»,
però que «tota aquesta activitat es fa sense una doctrina
prou clara i sense unes idees bàsiques que donin sentit
d'unitat». No demanàvem una unitat rígidament estruc¬
turada i jerarquitzada, però sí una visió clara dels ob¬
jectius comuns. Perquè es dóna el cas que tota aquesta
inquietud no solament desemboca poc en l'acció, sinó
que s'acompanya d'un gran fraccionament. I és lògic. Com
més gent hi hagi que fa o que vol fer, més se sentirà
l'absència d'una orientació per a l'acció.

Aquests fulls pretenen oferir «alguns punts de medi¬
tació que a tots plegats ens permetin, tot fent el nostre
servei de cada dia a Catalunya, tenir un concepte globalde la nostra problemàtica en tant que poble i dels nos¬
tres objectius». No pretenen tenir l'exclusiva de res. Pre¬
tenen simplement recordar als grups catalans, polítics i
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no polítics, que per damunt de les seves disputes ideolò¬
giques i de les seves picabaralles de persones hi ha quel¬
com de molt més important: hi ha un poble destruït,
que cal refer.

Avui afegim una altra cosa. No solament ens cal anar
d'acord en l'essencial, sinó a més respectar-nos. Per això
publiquem un treball —«Sí, però...»— que a alguns pot¬
ser semblarà pueril, però que no ho és. La nostra comu¬
nitat traurà molt més profit d'un clima de col·laboració
i de respecte que no d'un canibalisme personalista agreu¬
jat, a vegades, pel bizantinisme ideològic. Aquestes acti¬
tuds poden semblar molt intel·ligents, però són estèrils i
són nocives. Són actituds negatives.

Cal que hi hagi unes quantes idees i unes quantes
actituds bàsiques que centrin la inquietud i l'acció dels
catalans. Aquests fulls aspiren a ajudar a crear aquest cos
central de pensament i de mentalitat.

Aspiren, per exemple, que la gent tingui clara la idea
que hi ha ocupants, de què són i de qui són.

Aspiren a fer més difícil als clients del «sí, però...»
(i n'hi ha molts) la utilització d'aquest instrument insoli-
dari. A posar-los en evidència i a convidar-los a fer tots
camí plegats, tant de tros com sigui possible. Aspira a
deixar clar que en la majoria de casos el «sí, però...»
respon, sobretot, a un reflex insolidari; a un reflex, per
tant, no digne de respecte.

Aspiren també a ajudar la nostra gent a pensar per
compte propi, a combatre tota la rècula de mimetismes
que ens guien cap a camins exòtics i per a nosaltres
sense sortida, a tenir en compte la nostra realitat i les
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nostres possibilitats. Aspiren, sobretot, a recordar a la
nostra gent que abans que res cal voler ser. I és en aquest
sentit que defensem una actitud nacional. Voler ser, vo¬
ler ser un poble. I la defensen amb insistència, perquè
aquesta voluntat de ser està amenaçada per més d'un
costat i perquè sense ella, a Catalunya, res no és pos¬
sible.

Aspiren a subratllar amb força un condicionament pri¬
mer d'aquesta voluntat de ser: el de la justícia comunità¬
ria. També això va quedar clar en el primer escrit, «Cons¬
truir Catalunya». «El patriotisme no és vàlid si no recolza
en la prèvia acceptació que tots els homes d'un mateix
poble constitueixen una comunitat. El nacionalisme no

és vàlid si no és, abans que res, un comunitarisme. Aques¬
ta visió comunitària del poble porta, fatalment, per
lògica interna, a una política de democratització en tots
els ordres i de profunda reforma econòmica i social, que
facin possible que tothom pugui participar a la riquesa
col·lectiva i col·laborar en el desenvolupament polític, cul¬
tural i econòmic de la comunitat nacional». «No es tracta
de dosificar. Es tracta de tenir realment consciència na¬

cional i acceptar, per tant, totes les implicacions socials,
econòmiques i d'estructura del poder que el moviment
nacional forçosament ha de tenir. I es tracta també de
tenir una idea clara i total del que vol dir promoció
social i promoció humana, i no fer-ne, per tant, un mer
afer de tècnica socioeconómica».

Ara bé, ¿es només difonent unes idees i defensant
unes actituds que aquests fulls pretenen ajudar a donar
cohesió i a vertebrar Catalunya? Sabem que hi ha qui
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troba a faltar consignes concretes. Sabem que hi ha
qui diu: «Tot això està molt bé, però, i ara què?»

De moment aquests fulls aspiren només a això. En
tant que publicació no han d'aspirar a res més. De feina
a fer n'hi ha, i se'n fa. El que falten són accions de
conjunt, accions vàlides per a tothom o almenys per a
molts. El que falten són accions que respectant tothom
permetin la col·laboració de tothom. Però això no pot
ésser proposat des d'uns fulls que no poden donar la
cara.

Des d'aquests fulls només es poden dir unes quantes
coses. Es pot dir qui és l'enemic. Es pot dir que cal
actuar, i amb quin esperit cal fer-ho. Es pot dir que
sense una prèvia voluntat de ser en l'ordre col·lectiu l'ac¬
ció no té ni energia ni sentit. Es pot dir que aquesta
voluntat de ser té un condicionament essencial, que és
el de la justícia. Es pot dir que no hi ha llibertat de
cap manera sense democràcia política. Es poden dir
aquestes coses i unes quantes més, una vegada i una
altra i una altra, i es poden il·lustrar de molt diverses
maneres. Però des d'aquests fulls no es pot dir concre¬
tament què s'ha de fer.

No es pot dir concretament què s'ha de fer, perquè
si ho fessin es convertirien en l'òrgan d'una acció, i més
endavant en l'òrgan d'un grup. I no és això el que pre¬
tenen.

El que pretenen és ajudar a crear un clima de col·la¬
boració i defensar unes idees bàsiques i aptes per a gene¬
rar acció en l'ordre nacional, social i polític. El que

pretenen és ajudar a defensar la nostra gent de la con¬
fusió i de les actituds insolidàries. El que pretenen és
recordar a tothom que no lluitem per unes construccions
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intel·lectuals i menys per unes ambicions personals, sinó
per un país, per un país amenaçat i a mig fer. El que
pretenen és dir a tothom que és hora de posar-se a cons¬
truir aquest país d'acord amb unes idees centrals de res¬

tabliment nacional, de canvi d'estructures socials i de
restauració democràtica. I el que pretenen és, finalment,
que tots els qui voldrien més estiguin realment disposats
a fer més.

Perquè les oportunitats es presentaran.

Desembre 1964
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LA INDISPENSABLE CLAREDAT

Sense claredat de conceptes no hi pot haver coherèn¬
cia i eficàcia en l'acció. I ens trobem justament en un
moment en què aquesta claredat no existeix.

De fet, la situació de desorientació ideològica que hi
ha a Catalunya constitueix un fenomen d'àmbit geogràfic
molt més ampli.

La seguretat conceptual de fa deu o quinze anys ha
estat substituïda pel dubte, per la crítica, per la insatis¬
facció. El marxisme ens ofereix l'exemple potser més
clar del confusionisme actual. Fa quinze anys hi havia
un sol i únic marxisme. Avui n'hi ha tota una gamma
que va del titisme al comunisme xinès, passant per tres
o quatre fórmules intermèdies fins al punt que a tota
persona que es declara marxista cal cuitar a preguntar-li
què entén per marxisme.

Són moltes les paraules i molts els conceptes que han
perdut el seu significat precís o que admeten a hores
d'ara interpretacions massa diferents. ¿Què vol dir ser
socialista? Què vol dir democràcia? ¿Què s'entén per
comunitat nacional?

Fins i tot a Catalunya, quan utilitzant un eufemisme
clàssic es parla del país, quin significat té aquest mot?
En aquestes condicions no hi pot haver un pensament
polític capaç de definir clarament uns objectius i de
generar una acció.
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Tot això que a Europa és greu, a Catalunya ho és
molt més.

A Europa aquest estat de coses produeix un cert esgo¬
tament de les fórmules que han estat vigents durant una

pila d'anys i que ara cal renovar o canviar. La crisi es

produeix sobre la base d'unes realitats positives que
són fruit precisament d'aquestes fórmules avui discu¬
tides.

Per exemple: la crisi de la democràcia política es pro¬
dueix en societats que viuen en règim democràtic; o bé
la crítica contra el burocratisme socialista es produeix
en països socialistes, com Iugoslàvia.

A Catalunya, en canvi, els valors en crisi encara mai
no han estat tastats, almenys per les generacions de menys
de quaranta anys. La crítica de la democràcia política es
fa en un règim de dictadura, s'expressen reserves sobre
l'experiència iugoslava en una societat saturada de capi¬
talisme, es parla amb horror dels perills del nacionalisme
després de vint-i-cinc anys d'opressió nacional.

D'ençà del 1939 Catalunya i Espanya han quedat fora
del circuit de les idees i de les estructures modernes i

aquesta reclusió ha tingut com a efecte, en tots els ter¬
renys, no poder realitzar, no poder aplicar res del que
de positiu i de progressiu ha passat a Europa durant tot
aquest temps.

És més, el nostre retard ens fa entrar en contacte
amb aquests fets positius quan ja les seves falles es fan
aparents.

No hem pogut posar les bases d'una democràcia polí¬
tica quan era l'hora de fer-ho, però en canvi podem, des
de la nostra forçada situació d'espectadors crítics, des¬
cobrir-ne totes les limitacions. No hem pogut donar a
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l'acció de govern i a l'estructura social una orientació
socialista, però ens atrevim ja a assenyalar les falles del
sistema col·lectivista iugoslau, del socialisme escandinau
i del complex cas israelita. Estem sempre a l'avantguarda,
però sense base. Ens movem en el buit. Ens movem en
un terreny teòric, intel·lectualista, en el qual les idees i
els propòsits no troben resistència, però estan mancats
de realitat.

Resulta un joc perillós criticar la llibertat política
quan encara no se'n té, criticar el socialisme quan se n'és
tan lluny o bé criticar el restabliment nacional d'un poble
que viu en greu i constant perill de despersonalització.
Puix que les falles de la llibertat, del socialisme i de la
comunitat només es poden superar a partir de la reali¬
tat de la llibertat, de la realitat del socialisme i de la
realitat de la comunitat.

D'aquí ve, en part, l'especial gravetat que a Cata¬
lunya revesteix l'actual desorientació ideològica.

D'aquí ve el caràcter especialment negatiu que a vol¬
tes adopta. Quan s'ha construït poc o gens, la rebentada
és molt fàcil. És fàcil desinflar pneumàtics quan això és
l'únic que es pot fer sense massa dificultats, sense arris¬
car gaire.

Però hi ha un altre element que entre nosaltres con¬
fereix especial gravetat a aquest fet, i és que, com dèiem,
la manca d'un pensament polític precís fa impossible
l'acció. I nosaltres necessitem actuar per a sobreviure i
per a posar bases potser modestes però sòlides de lliber¬
tat, de democràcia social i econòmica i de catalanitat.

Necessitem un pensament polític precís, coherent i
entenedor. Un pensament polític pensat per gent nostra
i basat en fets i realitats nostres. És a dir, no un pensa-
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ment traduït, no un plagi de la darrera moda política
produïda a París, a Alger o a Pequín.

Ara bé, el pensament polític que necessitem i les
actituds que ens cal prendre no tenen res a veure amb
l'ideologisme, és a dir, amb l'actitud que consisteix a
elaborar unes construccions intel·lectuals prou esplèndi¬
des perquè la seva contemplació deixi ja satisfet i al
mateix temps prou irreals, prou deslligades de l'ara i de
l'aquí perquè no ens obligui a plantejar opcions compro¬
meses. L'ideologisme és l'evasió.

Un pensament polític concret és el que més falta ens
fa no solament per a donar vigoria a la nostra acció
política, a tota la nostra acció en general, sinó per a
donar-li un sentit i una direcció. Cal, per tant, provar de
definir-lo i de fer-ho pensant en tot un poble, pensant en
el carrer i no, només, en els cenacles d'iniciats. Aconse¬
guir-ho serà un servei gran.

Un pensament polític concret no vol dir un programa

polític minuciós. No vol dir un exercici intel·lectualista.
Un pensament polític concret no equival a tenir-ho tot
previst, tot ben apamat. Cal sempre comptar amb cir¬
cumstàncies i imprevistos. I, sobretot, cal sempre comp¬
tar amb l'home, que és lliure. Definir un pensament po¬
lític vol dir fixar les fites, assenyalar els camins i emmar¬
car l'acció. I ara per ara vol dir també, en el nostre
cas concret, fer-ho de tal manera que fins i tot els qui en
un punt concret o altre volen anar més enllà puguin de
moment acceptar el fer camí junts.

Enunciat molt breument, un pensament polític con¬
cret que respondria a l'expectació de moltíssims catalans
podria ser aquest:
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Afirmar que l'objecte primer de tota actuació política
és la promoció integral de l'home.

Afirmar que la llibertat constitueix la condició pri¬
mera de tota promoció.

Afirmar que la democràcia política és el règim que
més bé garanteix aquell mínim de seguretat física, de
seguretat moral i de participació en els afers públics
sense els quals no hi ha llibertat.

Afirmar com a indispensable complement del punt
anterior, que l'eficaç funcionament de la democràcia
requereix l'eliminació de la injustícia social, de les ser¬
vituds de l'assalariat i dels grups econòmics de pressió.

Afirmar que la incorporació de la classe obrera al
viure col·lectiu i al govern del país és condició ineludible
per al restabliment nacional d'un poble.

Afirmar que la llibertat no és un formulisme, sinó un

esperit que ha d'informar tota la societat i que no serà
plenament efectiva fins que, des del dret a l'autodetermi¬
nació en l'ordre nacional fins al del control social en

l'empresarial passant pel terreny estrictament polític, pel
cultural i pel de la política econòmica, tota la societat en

quedi penetrada.
Afirmar que és un dret bàsic de l'home pertànyer a

una comunitat nacional capaç d'afaiçonar-lo mentalment
i espiritualment i capaç, per tant, de fer-ne un home amb
personalitat pròpia, definit, no dominat pel dubte interior
ni pel complex d'inferioritat.

Afirmar que la comunitat nacional de l'home català
és Catalunya i que, per tant, ha d'ésser objectiu essencial
d'un moviment polític català lluitar contra tot el que ten¬
deixi a desvirtuar la força i la cohesió comunitàries de
Catalunya en qualsevol ordre.
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Afirmar que en aquest sentit hi ha tres terrenys que
mereixen una atenció especial: el de la total llibertat
cultural, el de la justa estructuració econòmica i social
de la societat catalana i el de la plena integració dels im¬
migrats.

Gener 1965
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Sí, PERÒ..

Hi ha dos «sí, però...» que cal combatre.
L'un és el de l'home que quan se li parla de la polí¬

tica anticatalana del Règim, o bé del seu caràcter anti¬
social, o de la manca de diàleg polític, respon: «Sí, però
tampoc no n'hi ha per a tant», o bé diu: «Sí, però ara
les coses ja canvien», o bé: «Sí, però no et creguis que
en altres països les coses van millor».

L'actitud d'aquest «sí, però...» és en el fons la que
més reforça el Règim. A vegades respon a cansament,
acomodament o indiferència. Altres cops és fruit de la
hipocresia. Sigui quin sigui el seu origen el «sí, però...»
equival sempre a una acceptació passiva o operant, però
satisfeta, de l'actitud de l'actual situació.

Hi ha poca gent a Catalunya que gosi declarar-se
obertament franquista. El Règim és un fruit tan estrany
al nostre país, està tan lligat amb la derrota i l'opressió
de Catalunya i amb la persecució de moltes coses que a
casa nostra són importants —la democràcia, l'obrerisme,
la llibertat intel·lectual...—, que el franquisme entre nos¬
altres rarament es dóna en forma d'adhesió clara i for¬
mal. Els interessos, la por, la tranquil·litat i l'embruti¬
ment que porta a l'indeferentisme són els ingredients
habituals del franquisme català, no l'acceptació conscient
i positiva dels seus postulats i de la seva política. Hi ha
pocs catalans, per tant, capaços de fer l'elogi del Règim.
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Però n'hi ha més que s'acullen a la fórmula del «sí,
però...». Aquest és el cas d'extensos sectors burgesos, de
tota la gent de l'Opus, de tots els qui d'una manera o
altra se n'aprofiten. És també l'actitud de considerables
sectors catòlics.

Per a lluitar contra aquest «sí, però...» cal anar a
l'adopció d'actituds molt ben definides i si cal prou
agressives que permetin d'evitar l'esvaniment i la pèrdua
de contorns de les coses. Catalunya és una nació i res
menys que una nació; la democràcia política, social i eco¬
nòmica requereix llibertat plena d'associació i de premsa
i l'establiment d'un règim autènticament representatiu, i
la classe obrera ha de disposar d'instruments sindicals
realment propis i independents i no d'organitzacions
domesticades. Aquest «sí, però...» s'ha de combatre amb
claredat.

Però hi ha un altre «sí, però...» que també fa mal.
És el dels qui posen més l'accent en el que separa que en
el que uneix. És un «sí, però...» d'origen i d'intencions
molt diferents de l'anterior. Sol ser expressat per anti-
franquistes, però això no li lleva nocivitat. És el «sí,
però...» de l'home que diu: «Sí, estic d'acord amb vosal¬
tres amb això i amb allò i amb el de més enllà, però...»
0 bé que diu: «X és un bon element, però...».

Això no tindria res de negatiu si no fos que el «però»
pren un volum extraordinari. No hi fa res que molts cops
el desacord sigui una qüestió poc important. Els puristes
1 els homes dominats per l'ideologisme i l'intel·lectualisme
donen molta més importància al «però» que a totes les
coincidències. Quan es perden el reflex i l'hàbit de l'ac¬
ció i la voluntat de col·laborar, el bizantinisme s'imposa.
I la conseqüència és l'esterilitat.
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A l'actitud d'aquest segon «sí, però...» cal oposar la
del «no, però..,». És a dir, la de l'home que diu: «No
estem d'acord ben bé en això i en això altre, però estem
d'acord en els objectius, almenys en els més immediats.
Per tant, som-hi».

Això pot semblar pueril, però no ho és: estem tocant
un punt molt central de la nostra problemàtica política
i humana. Un punt que explica bona part de la poca
eficàcia de la nostra acció política i del fraccionament
que impera a Catalunya i que posa al descobert una falla
greu d'ordre espiritual i mental. Aquest «sí, però...» és
sovint el resultat d'una amalgama de personalisme, d'ideo-
logisme i de négativisme. I en el pla polític denota una
clara incapacitat.

Contra aquest «sí, però...» d'esterilitat cal lluitar, com
dèiem, amb el «no, però...». I aquesta actitud no serà pos¬
sible sense una prèvia formació de la generositat, del
respecte mutu, de l'acceptació que tots plegats ens devem
a quelcom més important que les nostres persones i les
nostres ambicions.

Insistim que això és molt important. Mai un esforç
col·lectiu no ha tirat endavant posant l'accent en el que tot
home i tot grup tenen d'insuficient i no en el que tenen
de positiu. Aprofitar totes les ocasions per a fer brometa
pseudo-intel·ligent o disminuir els homes que ens poden
fer ombra (com si ara fos hora de ser diputat o ídol revo¬
lucionari, com si fos hora de lluir, quan només és hora
de sobreviure, de fer un constant esforç de sobreviure),
0 fer un sagramental perquè algú ha oblidat una coma
de la «nostra» ideologia (de la que ens hem fet, perfecta
1 rodona, per al nostre ús personal): tot això ha d'ésser
desterrat. És condició ineludible d'eficàcia política. Puix
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que no hi haurà acció col·lectiva eficaç i de gruix a Cata¬
lunya fins que siguem capaços de crear-nos un esperit
d'obertura i de buscar i de trobar els terrenys on sigui
més fàcil entendre's que barallar-se.

Gener 1965
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ISRAEL

Finalment, i ja era hora, a Catalunya comença a ha-
ver-hi un interès viu per les coses de l'Estat d'Israel. Això
és una bona notícia. I ho és per molts conceptes que ara
comentarem.

Els admiradors hauran de començar tots per admetre
una cosa: en l'origen d'aquesta societat que ara ells admi¬
ren hi ha, per damunt de tot, una clara, una claríssima i
fortíssima afirmació nacional. Israel és el resultat d'un
nacionalisme. I això no és només cosa del passat. Israel
continua essent, avui, fortament nacionalista.

Israel és moltes coses. Són els kibbutzim i el conjunt
de la seva economia, amb un component molt alt de socia¬
lització i de control sindical del poder econòmic. Israel
és un formidable, un meravellós esforç econòmic i tècnic.
Israel és un exemple viu de democràcia. Israel és tot
això. Però res d'això no explica Israel. Israel s'explica per
un fet místic, per un fet de voluntat i de sentiment, per un
fet d'afirmació nacional.

Aquesta és la base d'on tot arrenca.
La resta han estat instruments d'aquesta inicial voca¬

ció del modern poble jueu. Instruments molt importants,
alguns fins i tot imprescindibles. Però ells sols mai no
haurien pogut recrear Israel.

¿Per què van anar a fundar kibbutzim a Israel els peo-

159



ners de la primera Aliyah (migració), pels volts del 1880?
Per què? Hi van anar fugint d'una opressió, però no pas
d'una opressió econòmica, sinó d'una opressió religiosa
i política, d'una opressió nacional. ¿I per què van anar
a Israel, un país desèrtic i d'adquisició difícil? ¿Per què
l'any 1903 no van acceptar l'oferta anglesa de crear una
Llar Nacional a Uganda que era en molts sentits un país
millor? També a Uganda es podien fer kibbutzim. També
a Uganda es podia construir un Estat socialista. I també a

Uganda es podia crear una societat democràtica. Però és
que els jueus no aspiraven bàsicament a constituir un
Estat socialista ni a fer kibbutzim ni a practicar la demo¬
cràcia. El socialisme, els kibbutzim i la democràcia han
estat instruments del seu combat nacional. Els jueus van

rebutjar l'oferta d'Uganda perquè aspiraven a refer el
seu poble, a refer el seu Estat, a refer, com ells diuen, la
seva Llar Nacional. I això només era possible a l'antiga
Palestina.

Weiszmann, el principal dirigent sionista i primer pre¬
sident de l'Estat israelita, ho explica molt bé: «Només la
terra d'Israel era capaç de donar-nos la mística i l'energia
sense les quals el nostre combat, ja d'entrada, era cosa
perduda. Només Israel, només la terra el nom de la qual
els jueus, durant dos mil anys, hem pronunciat reverent-
ment cada nit en resar».

Insistim tant en això perquè estem abocats a un error.
És l'error que denunciàvem en un article precedent, «Els
tres catalanismes»: l'error de confondre les parts amb el
tot. Sense Rothschild i el baró de Hirsch, sense els mi¬
lions i milions de dòlars que l'Agència jueva va recollir,
l'Estat d'Israel avui no existiria. Sense els kibbutzim i el
sentit de justícia i d'igualtat que amarava el poble jueu
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de Palestina d'abans i de després del 1948, Israel no exis¬
tiria. Però si durant dos mil anys els jueus no haguessin
resat cada nit «Enguany aquí i l'any que ve a Eretz Israel
(la terra d'Israel)», i si no haguessin fet un esforç titànic
de conservació de la seva personalitat col·lectiva, i si no

haguessin estat un poble dotat de sentit místic i de vo¬
luntat de ser, ¿qui hauria sentit parlar de Rothschild, de
kibbutzim i de l'Estat d'Israel?

Avui Israel ofereix un exemple especialment reeixit de
poble socialment ben construït, de democràcia equilibra¬
da i real i ue potència espiritual. I tot això es deu, en

l'arrel, a una consciència nacional forta i operant.
Els actuals admiradors d'Israel que tinguin això ben

present. Israel és un país amb forta influència socialista
i és un país democràtic, però abans que res Israel és un

poble. I tot el que ells admiren té el seu origen en aquest
fet primer: que Israel ha volgut ser un poble.

Tot això és vàlid per als qui afirmen que el futur de
Catalunya depèn de la seva economia. Però a aquesta gent
Israel els diu poca cosa. D'aquesta alta burgesia catalana
que després de vint-i-cinc anys inicia un retorn a Cata¬
lunya també caldrà parlar-ne un dia i fer-ne el judici.
Caldrà, a més, veure què significa aquesta mica d'evolu¬
ció de signe català i de distanciament enfront del Règim.
No ens podem fer gaires il·lusions sobre el significat
d'aquesta evolució, però caldrà veure-ho. Ara bé, ni el
tema d'Israel, dels kibbutzim i del socialisme, ni tampoc
el de l'heroisme i de la tibantor espiritual pròpies de
l'Estat d'Israel, no són els més indicats per a encetar el
comentari d'aquesta qüestió. En canvi, el cas d'Israel és
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útil per a establir un diàleg amb un altre dels tres sec¬
tors assenyalats en «Els tres catalanismes», concretament
amb el dels qui creuen que la qüestió social és prèvia
a tot.

Cal advertir que el futur del nostre poble depèn, real¬
ment, molt més que s'aconsegueixi una estructura social
i econòmica justa i una estructura del poder, a tots els
nivells i a tots els terrenys, realment democràtica, que
no pas què siguem més o menys rics. Cal advertir que
davant una alternativa entre conservació social i canvi

social, el nacionalisme català només té una sortida, que
és la segona.

Cal advertir tot això perquè quedin ben clars, no sola¬
ment el respecte que mereixen els homes d'aquest sector,
sinó també, i sobretot, la necessitat que Catalunya té de
comptar amb ells i la necessitat que ells tenen de no
derivar cap a actituds de desarrelament i, en darrer ter¬
me, d'ineficàcia. Per tant, tot el que ara segueix, a desgrat
de la mica de to polèmic que potser té, respon a aquest
esperit de respecte i de col·laboració.

Israel constitueix un motiu de confusió per algunes
actituds concretes, que són el marxisme, el mecanicisme
i l'ideologisme. Tres actituds que tenen diverses coses en
comú, una d'aquestes que poden conduir a la tebior na¬
cional.

El cas d'Israel s'explica per motius nacionals i espiri¬
tuals. No s'explica per motius econòmics ni d'estructura
social. És per això que el marxisme no s'ha sabut explicar
mai aquest fet. I es comprèn que la seva doctrina de les
nacionalitats fos en els inicis la conseqüència de la topada
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del marxisme amb el Bund (1), d'una banda, i amb el
sionisme de l'altra.

Stalin deia l'any 1913 en el seu treball bàsic sobre
aquest tema «El marxisme i la qüestió nacional»: «La
identificació de la nació amb el caràcter nacional la des¬
lliga de la terra i en fa una mena de força invisible...
¿Com és possible d'afirmar seriosament que els ritus reli¬
giosos ossificats i els vestigis psicològics que s'estan es¬
fumant influeixen sobre els jueus amb més força que el
medi social, econòmic i cultural que els envolta...?» I con¬
cloïa qualificant el concepte de nació dels sionistes, i tam¬
bé el del Bund, de «místic» i d'«espiritualista». I evident¬
ment ho eren. Però cinquanta anys més tard, gràcies a

aquesta mística i a aquesta neta voluntat d'afirmació na¬
cional, Israel ha estat una realitat, i una realitat admirada
fins i tot per gent més o menys marxistitzant.

Val a dir que la doctrina marxista no és en principi
contrària al reconeixement de les nacionalitats. També
d'això en parlarem un altre dia. Val a dir, també, que en
aquest sentit tant l'evolució del P.S.U.C. com la del P.C.E.
han estat darrerament positives: sembla que el P.S.U.C.
té interès a marcar la seva catalanitat, i en el punt setè

(1) El Bund era la Unió General de Treballadors jueus de
Lituània, Polònia i Rússia, fundada l'any 1897, molt lligada amb
el moviment revolucionari rus, però que va topar amb els bolxe¬
vics a causa de les seves exigències que l'estructura del partit
fos federal i que fos reconeguda als jueus una «autonomia cultu-
ral-nacional». El Bund no era, per tant, partidari del restabliment
de la Llar Nacional jueva a Palestina, sinó del reconeixement
dels drets nacionals dels jueus a la mateixa Rússia i en un règim
socialista. Era, per tant, antisionista.

L'actual Estat d'Israel ha estat el resulta del sionisme, dirigit
primerament per Herzl, després per Weiszmann i al fina!, pràc¬
ticament, per Ben Gurion.
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del programa publicat fa poc pel P.C.E. es reconeix el
caràcter multinacional d'Espanya. I encara hi ha més:
el llibre d'un marxista notori —Catalunya dins l'Espanya
moderna, de Pierre Vilar— ha causat una certa sorpresa,

perquè el fet nacional hi és molt més acceptat que en al¬
guns esquemes marxistes o marxistitzants corrents entre
nosaltres. I és que Pierre Vilar ha aplicat al cas català
el que una de les millors intel·ligències del revisionisme
marxista francès, Laurent Schwartz, escrivia no fa gaire
referint-se precisament a Israel en el seu treball «Marxis¬
me et pensée scientifique»: «Crec que la majoria de mar¬
xistes han examinat el problema d'Israel d'una manera

força falsa. Alguns van considerar, d'entrada, que Israel
era un Estat socialista perquè hi havia kibbutzim, mentre
que per a d'altres era un instrument de l'imperialisme per
a lluitar contra l'emancipació dels pobles àrabs. La rea¬
litat no és tan senzilla. Israel és un problema nou, ric,
complex, que el marxisme passat no ens permet d'estu¬
diar directament i pel qual, primer que tot, cal que fem
funcionar el nostre cervell».

Però, amb tot i això, continua havent-hi entre nosal¬
tres sectors marxistes o tocats pel marxisme que si bé
reconeixen el fet nacional el desen en una mena de golfes.
D'aquí ve l'interès del descobriment que a Catalunya es
va fent d'Israel. Això obligarà a revisar unes certes acti¬
tuds desnacionalitzadores.

El mecanicisme és una altra actitud que mai no hauria
pogut donar lloc a una realitat com la d'Israel. El meca¬
nicisme arrenca d'un fet positiu, que és el rebuig de la
retòrica i de la divagació idealistes i la voluntat d'entrar
en contacte amb les realitats concretes. Però quan aques¬
ta decisió inicial no s'acompanya d'una visió d'altura i de
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conjunt, els fets concrets i limitats condueixen a una

visió fraccionada i purament mecànica de la societat. El
lligam capaç d'unir i de donar sentit al conjunt es perd,
perquè moltes vegades no és detectable i perquè, quan
ho és, no sempre pot ésser plenament captat per la tèc¬
nica sociològica.

Però els admiradors d'Israel no haurien de caure mai
en el mecanicisme. Si aquest mecanicisme que a vegades
es detecta a Catalunya s'hagués fet l'amo del moviment
sionista d'ara fa vint, quaranta o seixanta anys, Israel no
existiria. Perquè els mecanicistes no s'haurien proposat
restablir la Llar Nacional, sinó fer kibbutzim. I potser
n'haurien fet alguns. Sempre és possible que un grupet
d'intel·lectuals i tècnics, moguts per meres idees i confiats
en els seus coneixements socioeconomics, faci un kibbutz
a l'alta Galilea. Però això no té res a veure amb moure

un poble i amb fer un poble.
A Israel els mecanicistes haurien volgut fer conduc¬

cions d'aigua i dessecar maresmes i plantar tarongers, i
alguns, sobretot, fer kibbutzim; però no haurien fet res:

perquè per anar de Kíex, de Viena o de Londres a l'alta
Galilea a fer conduccions d'aigua i a fer un kibbutz calia,
abans que res, voler fer Israel.

La tercera actitud que no té cabuda a Israel és l'ideo-
logisme, és a dir, aquella actitud apriorística que pretén
condicionar la construcció d'una nova societat a l'accep¬
tació total i detallista d'un esquema teòric deslligat del
passat i deslligat de la realitat present, de la qual pren
només i valora aquells aspectes que poden encaixar amb
l'esquema.

Definir una ideologia i mantenir-s'hi fidel no és caure
en l'ideologisme. Però la ideologia no és l'ideologisme.
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L'ideologisme és a la ideologia el que el bizantinisme (que
troba la seva justificació en ell mateix, que es complau
en ell mateix) és al rigor intel·lectual (que només és un
instrument de recerca de la veritat). L'ideologisme con¬
sisteix a formular un sistema tancat i perfecte, fet no en
funció de l'home (i dels seus anhels, necessitats i aspira¬
cions), sinó només de la pròpia lògica interna. És un
exercici intel·lectual que esgota la seva finalitat en ell
mateix. L'ideologisme, per tant, eximeix de la fidelitat a
tot el que no sigui la pròpia construcció intel·lectual. Exi¬
meix de la fidelitat a l'home concret i a totes les seves

manifestacions, tant a nivell individual com a nivell de
classe, com a nivell de poble.

Les ideologies tenen un lloc en el món, però l'ideolo¬
gisme, no.

El sionisme va conèixer també la plaga de l'ideolo¬
gisme. La va conèixer, sobretot, quan arran de la Revolu¬
ció russa un sector petit, però intel·lectualment important,
va creure que la Llar Nacional podia ser construïda a la
Unió Soviètica (i fins i tot es va arribar a construir un
esbós de república autònoma jueva a Sibèria, amb el nom
de Biro-Bidjan).

També una part del Bund va sucumbir al miratge
messiànic de la Revolució i va declarar que «la reivindi¬
cació de l'autonomia cultural-nacional formulada en rè¬

gim capitalista perd sentit en el quadre de la revolució
socialista». Però el balanç al cap de cinquanta anys és
ben clar: la república jueva de Biro-Bidjan ha estat su¬

primida ja fa molt temps i la situació dels jueus a la
Unió Soviètica no és gens envejable. En canvi, l'Estat
d'Israel fruit del sionisme, que Stalin qualificava de
«corrent polític reaccionari», és un fet, i un fet admirat

166



fins i tot pels marxistes capaços de superar l'ideologisme
i el dogmatisme.

Les ideologies han tingut i tenen un lloc en el sionisme
i a Israel, però l'ideologisme, no. Ningú no podrà negar
a Ben Gurion haver estat fidel a la seva filiació socia¬

lista no gens passada per aigua. Però quan moguts per
motivacions estrictament ideològiques alguns membres
del seu partit van intentar, poc després de la Guerra d'In¬
dependència, conduir el nou Estat per uns camins de
política internacional que posaven en perill la pervivència
d'Israel, Ben Gurion, des del seu kibbutz del fons del
Neguev, amb tota la seva autoritat de sionista i de socia¬
lista, va dir que prou. Perquè a Ben Gurion l'ideal col-
lectivista no li havia fet perdre de vista dues coses : la
primera, que tots els kibbutzim i l'Histadrut i l'ideal
igualitari depenien encara d'una política internacional que

assegurés el nou Estat; i la segona, que Israel havia d'és¬
ser una realitat superior, més permanent i més estable
que qualsevol ideologia, encara que fos la seva.

Si hi ha algun admirador d'Israel més o menys tocat
per l'ideologisme i pel mecanicisme, voldríem fer-li perso¬
nalment una pregunta: «¿Per què els jueus han ressus¬
citat una llengua que ja ni Jesucrist no parlava?». Si hi ha
algú que admira Israel, però que sosté que a Catalunya
els fets de cultura i de llengua són secundaris, voldríem
fer-li aquesta pregunta. I voldríem que medités aquesta
resposta: «Si hem de ser una nació, hem de parlar com
una nació». Aquestes frases no són d'un qualsevol, i sobre¬
tot no són d'un idealista que no toca de peus a terra ni
d'un culturalista reaccionari. Són de Ben Gurion.

Tot això no treu importància al fet que el nacionalisme
jueu s'hagi basat a més en una gran voluntat de justícia.
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Sense això el sionisme no hauria triomfat. Puix que fou
gràcies a l'avançada organització social i a l'estructura
democràtica de tota la societat israelita que el poble jueu
de Palestina va comprendre que el que es disposaven a
construir valdria realment la pena, que no seria un en¬

gany. Això li va permetre de sentir-se realment unit, de
sentir-se plenament una comunitat. I va lluitar com una

comunitat.

Seria un pur joc mental voler aplicar a Catalunya les
dades de l'experiència israelita. Cada país té el seu camí.
Però sempre hi ha una cosa que és prèvia a tot: abans
que res un país ha de ser. I això és el que entenem per
actitud nacional: voler ser, voler ser un poble.

A Catalunya no hi ha altra política vàlida que una po¬
lítica nacional. Una política nacional vol dir una política
que afirmi aquesta voluntat de ser com a pas imprescin¬
dible per a fer del propi poble un lloc de retrobament es¬

piritual i una escola d'homes, un marc per un esforç deci¬
dit i total de justícia i un trampolí de projecció cap a tas¬
ques d'abast universal. Que és, exactament, el que han
fet i el que fan els els jueus amb Israel.

A alguns dels admiradors catalans d'Israel només els
demanem una cosa: que no apliquin al seu poble uns cri¬
teris diferents que els que apliquen a Israel.

Març 1965
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NOTES SOBRE L'ACCIÓ

Hi ha entre nosaltres un poblema de l'acció. L'acció
és difícil. Però l'acció és imprescindible. Sense l'acció tot
acaba desfent-se. Sense acció no hi pot haver política,
no hi pot haver construcció d'un país, no hi pot haver
progrés en cap ordre. És més: sense acció tot acaba en

enraonies, en discussions bizantines, en narcisismes, en

utopisme, en divisió. Tot acaba en esterilitat.
Sense acció no hi ha res. Cal, per tant, trobar la ma¬

nera de fer-ne.
D'altra banda, hi ha gent que demana què es pot fer

i què s'ha de fer. Sembla, per tant, que hi ha unes possi¬
bilitats humanes d'acció. Caldria, per acabar-ne d'estar
segurs, saber què estan disposats a fer. Puix que no hi
ha una sola acció de signe català, polític o social que no

comporti unes grans incomoditats; i n'hi ha que no com¬
porten només incomoditats. Això ens portaria a un punt
que caldrà tractar un dia, que és el de la duresa. Que
ningú no es pensi que la llibertat d'un poble o el canvi
d'estructures socials i econòmiques s'aconsegueixen a base
de només parlar-ne i fins i tot estudiar.

Però aquest no és el nostre tema d'avui.

Què es pot fer i què s'ha de fer?
Des d'aquests fulls no es pot dir que s'ha de fer con-
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cretament això o concretament allò. Des d'aquí només
podem orientar sobre el que hauria d'ésser la nostra
acció.

De coses, se'n fan. De grups que treballen, n'hi ha:
grups polítics, socials, econòmics, culturals. I, en canvi,
és rar el cas que aquesta acció realment agafa gruix i
arriba al carrer.

Perquè cal arribar al carrer. Cal fer un esforç cons¬
tant per arribar al carrer.

Si no s'arriba al carrer és en bona part pel règim
polític de dictadura. Aquest és un fet que ho condiciona
tot. Però, malgrat això, seria possible de fer més del
que es fa si es donessin alguns fets que generalment no
es donen.

En primer lloc, convenciment que realment cal arri¬
bar al carrer. Convenciment que cal arribar a la perifèria.
Convenciment que això té sentit.

En segon lloc, acceptació a col·laborar en accions de
conjunt. Falten accions globals. Accions fetes en terrenys
on tothom pot confluir, accions per a tothom i respectant
tothom.

En tercer lloc, idees clares sobre com una acció pot
arribar a agafar volada i tenir una audiència que des¬
bordi els cenacles d'iniciats. Aquest tercer punt creiem
convenient comentar-lo una mica.

Hi ha dos enfocaments que l'experiència ha demos¬
trat a bastament que no serveixen per a desencadenar
una acció important. L'un és l'enfocament obertament
polític, l'altre l'estrictament tècnic. És difícil avui de fer
forat presentant, d'entrada, un programa polític. Això pot
servir per a captar un militant (i ja és important); però
no trenca ni l'estat d'immobilisme general ni l'aire massa
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reclòs i fraccionat del conjunt de la nostra activitat. D'al¬
tra banda, els plantejaments molt concrets, a vegades
fins i tot molt tècnics, mancats de visió global i de pro¬

jecció política confinen l'acció a un nivell massa espe¬
cialitzat i parcial i li lleven tota possibilitat d'influència
general i profunda. El camí d'una acció capaç de prendre
amplitud i força no passa per cap d'aquests dos plante¬
jaments, sinó per la utilització combinada de tots dos.

Normalment, a hores d'ara el plantejament d'una
acció ha d'ésser concret. Però si el terreny ha estat ben
escollit és possible en molts casos de passar del cas con¬
cret i més o menys tècnic al general i ja polític. Perquè
mai no hem de deixar passar una oportunitat política.
Si aquesta avinentesa es presenta cal aprofitar-la a fons,
fins que un cop esgotades les possibilitats polítiques
calgui refluir novament al terreny concret econòmic, lin¬
güístic, d'urbanisme, d'ensenyament o del que sigui.

Posem un exemple. Sabem d'algunes comissions de
parroquians que han visitat els respectius rectors dema¬
nant que, vist l'esperit del Concili i vistes les noves
disposicions eclesiàstiques, el català sigui emprat en for¬
ma molt més substancial que fins ara (en forma no mino¬
ritària, almenys en la majoria de les parròquies). Es tracta
d'una gestió en principi ben simple i en un cert sentit
tècnica. Les comissions faran referència a les noves dis¬
posicions litúrgiques, parlaran de les recomanacions dels
sínodes i insistiran en el dret del poble català a la pròpia
llengua. Aquesta és la primera fase. Però ens preguntem
si tothom s'adona de la càrrega política que aquest as¬
sumpte té. Una càrrega política, actual i en potència,
molt considerable.

Actual, perquè les noves disposicions eclesiàstiques
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constitueixen el primer reconeixement públic i amb base
jurídica de la llengua catalana del 1939 ençà. L'Església
reconeix públicament i oficialment que hi ha una llengua
catalana i admet que contra aquesta llengua no s'ha de
practicar una discriminació. Aquesta acceptació —repe¬
tim-ho— és pública, oficial i crea jurisprudència. Ara
falta que a la pràctica això tingui volum. Si en té cons¬
tituirà un fet que exercirà una pressió constant sobre
altres aspectes de la vida pública més rebels a l'acceptació
de la nostra llengua.

Però cal que tingui volum. Per això cal que la nostra
gent es mobilitzi. Justament això pot donar lloc a una

d'aquestes accions que tant necessitem: una acció de
conjunt, una acció de tothom (en aquest cas, de tothom
que sigui més o menys religiós i practicant).

Però en potència aquest problema de l'ús de la parla
popular en la missa i els sagraments té una altra possi¬
bilitat, molt més política. És molt probable que les coses
vagin de tal manera que aquesta segona possibilitat es
pugui explotar. Imaginem —i és fàcil d'imaginar— que
la parròquia de Santa Anna o la mateixa Catedral conti¬
nuen predicant i dient la missa exclusivament o quasi
exclusivament en castellà. Les motivacions d'una actitud
així poden ser o bé l'actitud anticatalana dels mateixos
titulars d'aquestes parròquies, o bé molt més sovint la
seva feblesa enfront de les pressions, sempre molt més
ben ateses que les del poble fidel català, dels parroquians
ocupants.

Plantejades així les coses la resposta és clara.
A partir d'aquest moment som de ple en el terreny

polític, i la resposta prendrà automàticament un clar
caràcter polític i nacional.
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Fóra bo que durant els mesos vinents la nostra gent
amb vocació política seguís de prop aquest assumpte.

Tots els casos d'acció reeixida dels últims anys s'han
adaptat a aquest esquema. La primera vaga de tramvies
va tenir el punt d'arrencada en la protesta contra un fet
molt concret, que era una puja dels bitllets (val a dir que
moderada i tècnicament correcta, però antipopular).

La campanya contra «La Vanguardia» va néixer d'un
fet ben petit i, sobretot, ben mancat a primera vista de
càrrega política. Les vagues i les protestes obreres en ge¬
neral, fins i tot en els casos en què s'arriba a la politit-
zació, han començat pràcticament sempre per qüestions
de sous: només a cavall de la sensibilització que les
reivindicacions salarials han produït s'ha pogut passar

algun cop a demanar la llibertat sindical. Fins i tot molts
episodis d'agitació universitària han hagut de tenir el
seu origen en problemes no polítics, tot i produir-se en
un ambient relativament polititzat.

Ara bé, tota, aquesta acció que ha d'arribar al carrer,
i, per tant, només possible si arrenca de punts d'interès
popular i si és el resultat d'una àmplia col·laboració feta
amb esperit obert, tota aquesta acció, ¿a què ha d'apun¬
tar? Aquesta pregunta es pot respondre de dues maneres :
0 bé a base d'especulacions abstractes, molt al marge
de les actuals possibilitats d'acció i de la situació i de
l'evolució de la nostra societat, o bé a base d'arrencar
de la nostra situació concreta política i social i mirar a

partir d'aquesta d'anar creant fets i realitats que vagin
fent possible una força política i social realment operant
1 realment eficaç.

La resposta bona és la segona.
La primera manera de respondre pot permetre unes
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preses de posició que semblin molt més netes, generoses
i revolucionàries. Fins i tot molt més simpàtiques. Però
cal tenir la valentia de dir i de subratllar que la bona
manera de respondre és la segona.

Cal realment tenir una certa valentia per a fer-ho, per¬

què l'acusació de poc revolucionari és de les que avui
fan de més mal suportar, sobretot per part de molta
gent jove. Però aquesta mateixa gent jove ha de tenir
prou generositat per a passar de l'actitud d'autosatisfac-
ció revolucionarista a la de l'eficàcia política i del servei.

Tot això no vol dir que no s'hagi de tenir un pensa¬
ment bàsic molt clar i constantment renovat. No vol
dir que s'hagi de caure en l'immediatisme i en el prag¬
matisme superficial. No vol dir que no calgui formular
uns principis teòrics sòlids: sense ells no hi pot haver
autèntica política. Però això no té res a veure ni amb
l'esquematisme escolàstic ni amb el bizantinisme ideolo-
gista.

A què ha d'apuntar la nostra acció?
La resposta és molt clara: a construir Catalunya.
Construir Catalunya pot semblar una vaguetat sense

sentit. Ens cal, per tant, aclarir-ne el significat concret
i pràctic.

Construir Catalunya vol dir treballar en el camp de
la llengua i de la cultura.

Construir Catalunya vol dir intentar la creació de for¬
ces i de nuclis polítics, socials o simplement cívics capa¬
ços d'enquadrar el país.

Construir Catalunya vol dir contribuir a refer la cons-
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ciència i la força de la classe obrera i a preparar el seu
adveniment al poder.

Construir Catalunya vol dir dotar el nostre país, en
el grau del que és possible, de tots els instruments bàsics
de desenvolupament humà.

Construir Catalunya vol dir anar creant les bases d'una
nova estructura social més justa.

Podríem ser molt més concrets. Podríem enumerar

coses concretes a fer, o bé que ja es fan. Però no cal.
Fer coses concretes, coses que responguin a la reali¬

tat concreta és indispensable si no es vol caure en l'abs¬
tracció i en l'artificiositat. Però no n'hi ha prou de fer
coses concretes. Fer coses concretes, i prou, no consti¬
tueix cap garantia que el nostre poble realment serà
refet. A base només de coses concretes un poble pot
ésser desfet. Perquè el que fa que un poble existeixi són
les institucions concretes i les realitats concretes relli¬
gades per quelcom que sigui capaç de fer-ne una unitat.
Per tant, pot donar-se el cas que molta gent faci moltes
coses concretes i fins i tot positives, però que les faci
amb criteri immediatista, i sense visió de conjunt, i que
el resultat sigui no la construcció de la comunitat, sinó la
seva dislocació.

Es pot arribar a la dislocació per dos camins dife¬
rents. El primer és el camí de l'especialització. El segon
és el del sectarisme.

El valor i la indispensabilitat de l'especialització són
indiscutibles. Les coses concretes només les poden fer
especialistes. I sense coses concretes no hi ha país.

Però l'especialització sola tendeix per naturalesa a
l'anàlisi i al centrifuguisme, tendeix al parcel·lisme i a la
dissecció. I per a construir un país cal l'anàlisi, però
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cal sobretot la síntesi. La síntesi no és feina d'especia¬
lització.

Del sectarisme no caldria parlar-ne gaire, si no fos
que a hores d'ara el tenim molt estès. El nostre sectaris¬
me és de la pitjor espècie: és un sectarisme baladrer i
ofensiu, però inerme. Un grup deixa de ser sectari si arri¬
ba a imposar-se, si arriba a ser prou fort per a aglutinar i
cohesionar la majoria. Passa de secta a església. Però si
no pot passar de l'estadi del recel i de la traveta les peti¬
tes obres que pugui anar fent són essencialment destruc¬
tives per damunt del valor tècnic que puguin tenir i per
damunt de la generositat dels homes que les fan.

Per a construir Catalunya necessitem certament anà¬
lisi, però necessitem, sobretot, unes quantes idees bàsi¬
ques que puguin vertebrar el màxim possible de catalans.
Necessitem uns quants pals indicadors del camí. Neces¬
sitem les línies generals del projecte. A nivell de l'acció
i a nivell del servei col·lectiu no podem aspirar a més.
I necessitem, com a complement, unes actituds solidà¬
ries, unes actituds de lleialtat, o unes actituds antisectà-
ries. Estem tan mancats d'elements de cohesió que només
la lleialtat i el joc net ens poden mantenir units i ens

poden fer eficaços.

Si s'accepta que l'acció avui ha d'arrencar de la nostra
situació concreta i a partir d'aquesta, a través de fets,
iniciatives i institucions concretes ha d'anar creant una

força política i social, si s'accepta això el projecte que
haurà de guiar els primers passos —és a dir, els passos
d'ara— ha de poder fer presa en l'home i en l'ambient
d'avui. No pot ser, per tant, el resultat d'un exercici de
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gimnàstica cerebral, ni tampoc el fruit d'un cor generós
i disparat. Ha d'ésser un programa al qual, encara que
sigui poc conscientment, hi pugui haver milers de cata¬
lans —com a mínim centenars de milers de catalans—
que estiguin disposats a adherir-s'hi.

Els qui vulguin més, els qui vulguin anar més enllà
(per exemple, els separatistes a ultrança i els partidaris
d'un Estat socialista també a ultrança), no cal que renun¬
ciïn a la seva ideologia, però que sàpiguen de moment
col·laborar —lleialment— en aquest projecte. I sobretot
que no es dediquin en nom de construccions lògiques
però artificioses, que no es dediquin a dividir. Que reco¬

neguin els uns que tenim un país massa desfet per a
pensar en la viabilitat de separatismes quimèrics, i que
rellegeixin els altres un escrit cèlebre de Lenin: «La
malaltia infantil del comunisme». Veuran que a vegades
l'enemic de la revolució no és a la dreta, sinó a l'esquerra
—l'esquerra generosa però poc política, encara que a ve¬
gades molt intel·lectual.

No hauria calgut afegir res a aquestes notes sobre
l'acció escrites a mitjan gener si d'aleshores ençà no

haguessin passat una pila de coses que han estat acció
en el sentit més ple de la paraula.

Hi ha hagut en primer lloc l'agitació universitària,
que a hores d'ara —el 5 d'abril— no es veu ben bé quins
resultats concrets podrà aconseguir en l'ordre institucio¬
nal, però de la qual ja es pot afirmar que haurà tingut
una immensa transcendència de cara a la politització i a
la mobilització de sectors molt extensos.

Hi ha hagut les manifestacions obreres i tota l'acció
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del nou sindicalisme que cada cop demostra més capa¬
citat d'iniciativa. Aquesta acció ha representat un pas
endavant important de cara a la creació d'aquella força
obrera, sindical i política, que reclamàvem en alguns
escrits d'aquesta mateixa remesa.

Hi ha, finalment, l'agitació que s'ha produït entorn
de l'expulsió de l'Abat. Mai encara no s'havia aconseguit
fer una manifestació de, tirant molt pel cap baix, sis mil
persones al centre mateix de Barcelona. Persones no
absolutament coincidents en la seva manera de pensar,

però que a través de l'Abat defensaven la llibertat i la
justícia en l'ordre polític, social i nacional.

Creiem que totes aquestes accions confirmen el que
dèiem en el nostre escrit: necessitat de plantejaments
concrets amb voluntat d'entrar en el camp polític si
l'evolució dels fets ho permet; i necessitat de planteja¬
ments prou amplis perquè realment l'acció pugui arribar
a tenir base popular.

Però no es tracta ara d'això. Es tracta d'assenyalar
que hi ha dues menes d'accions, i que totes dues s'han
de fer.

Hi ha aquesta acció de carrer de la qual els fets suara
comentats són exemple. Aquesta acció, quan es fa de
debò, sovint causa baixes, però és necessària. És neces¬
sària perquè ajuda a accelerar el procés de sensibilització
del país. És necessària perquè dóna a l'acció una dimen¬
sió i una projecció populars. És necessària perquè en un
moment donat permet respirar. I és necessària perquè
dóna a tota la nostra acció un to de lluita i d'acceptació
del sacrifici, un to militant. Aquesta acció és necessària.

Però hi ha una altra mena d'acció que també és neces¬
sària. És la que consisteix a posar cada dia un maó. És
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la que consisteix a anar refent, cada dia una mica, el cos
físic, el cos social, el cos moral de Catalunya.

Aquesta és una feina que mai no s'acaba. Una feina
en un camp immens i on gairebé tot està per fer. Un
camp que comprèn tot Catalunya, que comprèn l'acció
política i l'acció social, el primer ensenyament i l'alta
investigació, l'economia i la literatura... Una feina difícil,
perquè per a construir un país cal un mínim de govern,

que nosaltres no tenim, i un mínim de possibilitats de
tot ordre, que tampoc no tenim. Però una feina que
cal fer.

Ara hi ha hagut unes accions de carrer. És d'esperar
que n'hi haurà més. Convé que hi siguin, perquè ajuden
a construir Aquestes accions no han de ser atacades en
nom d'un fals seny polític. Al contrari, cal demanar que
es facin amb més audàcia i amb més voluntat d'arribar
fins al final.

Però aquestes accions de carrer no ens han de fer
oblidar el nostre treball de cada dia. Un treball si voleu
de formiga, però fet amb intenció institucional —és a
dir, amb intenció de crear coses que quedin i que real¬
ment facin un servei. I fet amb visió de futur i amb visió
de conjunt, és a dir, fet pensant en Catalunya, en una
Catalunya socialment justa, políticament lliure i nacio¬
nalment restablerta, no fet en nom i al servei d'interessos
o de plantejaments limitats o limitants. I fet pensant no
en la Catalunya del 1935 o del segle xin, sinó en la del
1965 i del 1975, que és la que interessa.

Són dos tipus d acció que es complementen i que
tots dos s'han de fer.

Abril 1965
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MOVIMENT NACIONAL I REALITAT SOCIAL

La gènesi i l'evolució dels moviments nacionals renai-
xents han estat molt similars a tots els països d'Europa,
és a dir, han estat molt similars en tots els casos on la
història ha pesat. El moviment nacional català de fins
al 1936 s'adapta molt a l'esquema general. El que el dife¬
rencia més d'alguns exemples que ara posarem és que
anava més endarrerit i que el seu procés va quedar in¬
terromput.

Agafem un primer exemple.
El moviment nacional txec s'inicia a començaments

del segle xix en un moment d'extrema prostració de la
nacionalitat txeca. La noblesa estava totalment germanit-
zada i l'alta burgesia era alemanya. Els territoris margi¬
nals de Bohèmia —el que després se n'ha dit el País
dels Sudetes— estaven completament dominats per una
immigració alemanya ja antiga i ben establerta. La llen¬
gua era absolutament decadent i no es parlava ja gairebé
gens a les grans ciutats. I tanmateix fou a través de la
llengua que es va iniciar el renaixement. La història
d'aquest renaixement és idèntica a la de Catalunya: el
redescobriment històric, les velles cançons, els poetes;
després, la depuració lingüística. D'aquí es va passar a la
reivindicació política: els txecs demanaven la transfor¬
mació de l'Imperi austríac en un Estat federal. I a partir
d'un determinat moment, tot aquest moviment cultural
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i polític s'empelta amb una reivindicació, que és l'econò¬
mica. La mitjana i la petita burgesia txeca es revolten
contra la submissió econòmica que Viena i l'alta burgesia
alemanya imposen. Aquesta petita i mitjana burgesia és,
políticament parlant, democràtica i cada cop més radi¬
cal. Els seus elements més evolucionats arriben aviat al
socialisme.

Tot això explica l'existència, cap allà l'any 1880, de
dos partits nacionalistes, el dels «vells txecs», conserva¬
dor, tradicionalista, i el dels «joves txecs», amb idees so¬
cials, polítiques i religioses més d'esquerra. En aquella
època els primers tenien la preponderància, però a me¬
sura que el moviment nacional avançava les tendències
radicals s'anaven acceptant més i més en els tres aspec¬
tes social, religiós i polític. Cap al final de segle els «jo¬
ves txecs» s'imposen, però molt aviat sorgeixen dos nous

partits, el radical i el socialista, tots dos fortament nacio¬
nals, que són els que més progressen durant els anys
anteriors a la Gran Guerra i a la independència.

Agafem un altre cas molt diferent: Tunísia. El partit
iniciador del moviment nacional fou el Destur, de caire
tradicional i religiós, políticament i socialment molt con¬
servador. Però arriba un moment en què tot això ja no
respon a les necessitats del moviment nacional i del
poble de Tunísia, i Burguiba crea el Neo-Destur, laic, més
radical en el terreny nacional i clarament socialitzant.

Aquestes fases es retroben en el cas català. Aquí també
en els inicis de la Renaixença els factors que més van
pesar foren els històrics, romàntics i tradicionals. Aviat
van sorgir els primers brots de radicalisme polític (cas,
per exemple, d'en Valentí Almirall). El factor econòmic
va jugar sempre, encara que d'una manera somorta fins
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que a primers de segle la Lliga el va utilitzar a fons. La
Lliga, partit conservador i moderat, va constituir el nos¬
tre primer gran partit. Va seguir després un partit més
avançat. Acció Catalana, i finalment el procés va desem¬
bocar en l'Esquerra Republicana, que per l'època era un

partit realment esquerrà i que obria la porta cap a una
franca evolució obrera.

Cal fixar-se amb una mica de detall en el que l'Es¬
querra representava. Incloïa, d'una banda, el nacionalis¬
me més radical (Macià) i, de l'altra, el representant més
característic de l'obrerisme català (Companys). La com¬

ponien, a més, homes molt típicament representatius de
la mitjana i la petita burgesia i de la pagesia. Constituïa,
per tant, un partit popular.

No es tracta ara de fer-ne l'apologia. Es van cometre
prou atzagaiades perquè calgui anar amb compte a l'hora
de fer elogis. Però el que sí és cert, és que la idea bà¬
sica de l'Esquerra encaixava amb unes realitats socials
catalanes molt importants i, per tant, responia, en prin¬
cipi, a unes necessitats d'extensos sectors populars.

La prossecució a fons d'aquesta política hauria con¬
duït a tensions fortes dins la mateixa Esquerra i, proba¬
blement, a una escissió. Això no hauria tingut cap gra¬
vetat si d'aquestes tensions n'hagués sortit el grup que
definitivament hagués conduït fins al final /evolució del
moviment nacional català cap a les actituds ideològiques
i polítiques que permetessin la seva captura per part del
món obrer català. I això hauria estat possible perquè
aquestes actituds ideològiques i polítiques començaven
a ser-hi. No constituïen encara grans forces, però eren
ja elements importants de nuclearització de cara a unes
noves posicions més avançades que es preveien per a un
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futur no llunyà. Grups com el C.A.D.C.I. (Centre Autono¬
mista de Dependents del Comerç i de la Indústria), el
Bloc Obrer i Camperol, el Partit Català Proletari, l'Aliança
Sindical, anaven tenint cada cop més influència. I la Unió
Socialista de Catalunya, estretament aliada a l'Esquerra
—de fet, feren sempre candidatura única—, estava cri¬
dada a ser un element decisiu al cap d'uns anys.

Cal advertir, a més, dues coses. La primera, que en
Macià considerava imprescindible l'entrada d'en Com¬
panys i de tot el que aquest representava en un partit
nacional com el que pretenia fer en tornar de l'exili l'any
1930. I, de fet, fou aquesta exigència la que explica el
rebuig que Acció Catalana va fer a les propostes de
col·laboració d'en Macià.

La segona observació a fer és que l'Esquerra no re¬
presentava encara la fi del procés evolutiu del nostre
moviment nacional. Aquesta evolució requeria un nou

pas cap a actituds més clarament obreristes i socialistes.
Els grups abans esmentats l'anaven empenyent en aquest
sentit.

L'Esquerra tenia durant els anys de la República i de
la guerra un paper històric a jugar, molt important; con¬
vertir-se en una força política organitzada del moviment
obrer català, que n'estava mancat i que la necessitava.
Tenia la missió de reprendre el projecte que deu anys
abans havien intentat dur a terme en Salvador Seguí i tot
el seu sector dintre la C.N.T., és a dir, fer desembocar
l'obrerisme català en un moviment sindical més orga¬
nitzat i políticament més definit i actiu. Pretenien acabar
amb el pur anarquisme i anar a parar a un obrerisme
constructiu i disciplinat, que hauria pres una orientació
socialista. Però el projecte del Noi del Sucre va fracassar
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per l'oposició combinada del reaccionarisme a ultrança
de l'alta burgesia catalana i de l'anarquisme utòpic i ex¬
travagant d'alguns sectors de la C.N.T.

Tota aquesta llarga explicació que comença a Txecos¬
lovàquia i acaba en el Partit Català Proletari i en l'Aliança
Sindical té un doble objectiu: demostrar, d'una banda,
que el moviment català va seguir els passos que lògica¬
ment havia de seguir i que arreu havien seguit altres mo¬
viments similars, i veure per l'altre que el seu procés
evolutiu va quedar tallat en un determinat moment. Això
obliga a fer-nos una pregunta: avui que el moviment
català reprèn, ¿en quin punt concret d'aquesta evolució
es troba?

La resposta a aquesta pregunta requereix conèixer a
fons la realitat d'avui de Catalunya i del món del qual
Catalunya forma part, i requereix també tenir pensat què
es vol que sigui Catalunya. És a dir, cal tenir un projecte
de Catalunya i cal conèixer les possibilitats que la Cata¬
lunya actual ofereix.

La realitat social de la Catalunya d'avui ofereix com
a característiques destacades l'existència d'un sector molt
extens de mitjana i petita burgesia, d'una classe obrera
no ja políticament sinó sociològicament dislocada (vegeu
«Construir la classe obrera»), d'un món comarcal relati¬
vament amenaçat d'asfíxia, però que continua pesant, i
d'una alta burgesia poc dinàmica, encara que darrera¬
ment sembla que mira de deixondir-se. El fet immigra¬
tori juga un paper que amb el temps pot ser positiu si
s'aconsegueix una adequada integració sociocultural, però
que de moment acentúa la dislocació, sobretot a nivell

185



obrer i també una mica en el de l'alta burgesia. Catalana¬
ment, hi ha una bona resposta potencial en la petita i la
mitjana burgesia i en el món comarcal. L'alta burgesia
inicia una mica de retorn a les posicions catalanes, però
és dubtós que políticament i socialment pugui anar gaire
enllà: la temptació oligàrquica és forta. Quant a la classe
obrera segurament continua essent cert el que l'any 1919
afirmava en Seguí (1). Per tant, la seva incorporació al
viure i al sentiment col·lectius de signe català s'anirà pro¬

duint a mesura que vagi produint-se la seva integració
de primer econòmica, després sociocultural i política.
Però tot aquest procés d'integració requereix que la classe
obrera torni a ser una autèntica realitat. Sense això són
possibles la promoció econòmica i, individualment, la
social, però per a la plena incorporació del món obrer és

(1) Sobre la visió que Seguí tenia del nostre problema na¬
cional il·lustra un discurs que va pronunciar l'any 1919 a l'Ateneu
de Madrid. En copiem el paràgraf més significatiu:

«A Catalunya, els elements reaccionaris del catalanisme, so¬
vint aixequen la bandera de les reivindicacions catalanes, en un
sentit nacionalista. I quan més soroll fan, és en els moments en
què es produeix un fet social de ressonància, talment com si
cerquessin la intervenció de les autoritats de l'Estat espanyol
per a batre els treballadors catalans. Nosaltres, ho dic ací, a
Madrid, i si convé també a Barcelona, som i serem contraris a
aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana,
no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per a poder defensar
millor els seus interessos de classe i sempre amatents a malme¬
tre les reivindicacions del proletariat català. I jo us puc asse¬
gurar que, aquests reaccionaris que s'autoanomenen catalanites
com el qui més temen el redreçament nacional de Catalunya, en
el cas que Catalunya no els restés sotmesa. I com que saben que
Catalunya no és un poble mesell, ni tan sols intenten deslligar
la política catalana de l'espanyola. En canvi, nosaltres, els treba¬
lladors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi
perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt, la indepen¬
dència de la nostra terra no ens fa por.»
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del tot necessària la seva promoció política, que vol dir el
seu accés al poder.

D'aquesta breu descripció es desprèn clarament que
la realitat social catalana és complexa i que no permet
plantejaments simplistes. El franquisme ha fet un plan¬
tejament simplista i absolutament desvinculat de la rea¬
litat catalana. Però és que el franquisme és un règim
ocupant, dotat de la força material que li cal per ofegar
tota resistència. Les formulacions comunistes o paraco-
munistes són també un plantejament simplista (dictadura
del proletariat i revolució a ultrança), amb l'inconvenient
que no tenen força.

A Catalunya avui els plantejaments simplistes són
instruments d'esterilitat i de fraccionament.

A Catalunya, avui hi ha tres sectors a tenir en compte,
que són la petita i la mitjana burgesia (que és el grup
més cohesionat), la classe obrera i, participant una mica
de tots dos, les comarques. Ja hem comentat què es pot
esperar de l'alta burgesia (més exacte, d'alguns sectors
de l'alta burgesia): no estem en condicions de menys¬
prear res, però cal que quedi clar que amb la major part
d'aquest estament no podrem anar junts gaire temps.

Hi ha un món comarcal amenaçat pel gegantisme bar¬
celoní, però amb el qual cal comptar; hi ha una classe
obrera desfeta, però que cal imprescindiblement que es
refaci i que políticament es promocioni; hi ha una petita i
una mitjana burgesia. Qualsevol intent d'actuació política
que vulgui ser eficaç i que vulgui, per tant, ser alguna
cosa més que un motiu d'autosatisfacció ha de tenir en

compte aquests tres factors.

Maig 1965

187



>5;:•/ ■ :r : - - " >• ,

,

-

-,



ACTUALITAT DEL NACIONALISME

Ens hem proposat oferir una informació que a través
d'unes realitats d'avui demostri la falsedat de dues afir¬
macions que fa el Règim i que alguns coregen des de
posicions ideològiques i polítiques absolutament oposa¬
des a l'actual situació. Aquestes dues falses afirmacions
són: el socialisme comporta necessàriament el partit únic;
i les qüestions nacionals pertanyen al passat.

Per part del Règim, aquestes dues falses afirmacions
persegueixen dos objectius claus: fer dubtar i reduir a
l'immobilisme tots els qui aspiren a una socialització
avançada de l'estructura social i econòmica, però als quals
repugna la dictadura —i a Catalunya aquesta gent és
molt nombrosa—; i fer agafar als catalans un complex de
ridícul i d'anacronisme.

Des d'aquests fulls hem informat sobre Israel, un cas

força excepcional però que una vegada més confirma la
possibilitat d'una organització social alhora justa i lliure.
I també parlarem de Iugoslàvia: la seva estructura eco¬
nòmica i social és de les més interessants i prometedores
a causa de la seva descentralització i el caràcter democrà¬
tic de l'organització de l'empresa. Això, unit a la solució
federal que s'ha donat a la qüestió nacional fa el cas

iugoslau digne d'estudi i, en diversos punts, d'emulació,
tot i que cal assenyalar el caràcter dictatorial que conti¬
nua tenint.
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Durant aquests últims mesos el noticiari sobre ten¬
sions i lluites nacionals ha estat molt considerable. No

passa dia que la premsa no parli d'un o dos d'aquests
plets.

El cas de Xipre és el de més actualitat, i tant se n'ha
parlat i se'n parla que no val la pena que ara nosaltres
hi gastem cap mica de les nostres limitades possibilitats
d'informació. Però, en canvi, val la pena de subratllar
que el que durant tot l'estiu passat ha anat posant en
perill la pau internacional ha estat un problema típica¬
ment nacional, que, a més, numèricament parlant, és ben
petit. Les ideologies han comptat molt poc al costat de
la voluntat dels grecs d'ésser amos de casa seva i de la
dels turcs de no quedar a mercè d'una majoria estranya.
És a dir, han comptat molt poc al costat del sentiment
i de la voluntat nacionals de grecs i turcs.

Volem fer encara una altra observació sobre el cas

de Xipre. Molts discuteixen sobre qui té raó. És una dis¬
cussió inútil i mal plantejada. Perquè tenen raó tots.

Els grecs tenen raó de voler-se alliberar definitiva¬
ment del control turc —encara que ara sigui ja molt
prim—. Hi ha, a més, tota una història de vexacions i de
persecucions que volen esborrar del tot. Qui en dubti pot
llegir El Crist de nou crucificat i es convencerà que els
grecs tenen raó.

Però els turcs temen l'opressió grega, i també tenen
raó. Els grecs tenen fama de tenir la mà dura en els seus
tractes amb les minories nacionals (que ho demanin,
si no, a la minoria macedònia). Els turcs tenen dret a unes

garanties sòlides.
Tothom té raó. Més o menys tothom té la mateixa

raó. Però no val la pena de discutir qui en té una mica
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més, perquè això no influirà en el resultat final. En el
resultat final influiran les cartes que cada part té i la
forma com les han jugades. I l'única possibilitat, proble¬
màtica, d'arribar a una solució justa, o menys injusta,
depèn del fet que cadascuna de les dues parts defensi
amb energia la seva raó.

A Catalunya hi ha tanta gent moralista i idealista,
fins i tot tanta gent escrupolosa, que afirmacions com
aquestes que fem poden escandalitzar. Però és que el rea¬
lisme català és un mite. El realisme català no existeix,
almenys quan es tracta de la cosa pública.

Des d'aquest punt de vista de judici del nacionalisme
el cas xipriota és ambivalent. Positiu perquè demostra la
permanència i la força dels fets nacionals. Pot ser po¬
sitiu per als catalans, als quals hi ha molta gent interes¬
sada a fer creure que les actituds nacionals no tenen ni
sentit, ni vigència, ni força. Aquest és un argument típica¬
ment franquista i típicament Opus Dei. És també utilit¬
zat per altres sectors catòlics. Després vénen els «creadors
d'ideologies», als quals el fet nacional fa nosa i miren
d'arraconar-lo. I el mateix es pot dir de determinats sec¬
tors de marxisme o de filomarxisme molt tendres, és a

dir, molt necessitats encara de convèncer —i d'autocon-
vèncer-se— que són marxista-leninistes.

Hi ha molta gent que ens convida a renunciar a aques¬
ta font d'energia que és la voluntat nacional. A aquesta
gran força creadora que és la consciència nacional. Per
això pot ésser útil la meditació de Xipre. Si aquestes
teories hi haguessin prevalgut l'illa continuaria essent
una colònia anglesa. Si aquestes idees hi haguessin pre¬
valgut els turcs continuarien condicionant, des de Xipre
mateix i des d'Ankara, la vida del poble grec. I, darrera-
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ment, si també entre la minoria turca aquestes idees
haguessin trobat bona acollida, a hores d'ara serien tots
de cap a mar.

Si entre nosaltres aquesta idea de renúncia i aquest
complex d'inferioritat que alguns arrosseguen no són ra¬
dicalment foragitats, Catalunya acabarà de convertir-se
en un país políticament anul·lat, culturalment disminuït
i econòmicament colonitzat. I, a més, li serà impossible
de dur a terme l'esforç d'integració de la immigració que
li cal fer si vol destruir tota possibilitat que algun dia
se'ns plantegin situacions com la de Xipre, la del Tirol,
0 la de Transilvània (tots ells països on el problema na¬
cional és molt agreujat per l'existència de dues comuni¬
tats juxtaposades, però no foses).

D'altra banda, el problema de Xipre pot donar un ar¬

gument als franquistes i als qui prediquen la caritat o la
pau des de posicions de poder abusives. Els pot interes¬
sar canviar sobtadament de front i dir: «No, no és veri¬
tat que el nacionalisme sigui superat. Al contrari, és més
perillós que mai. Mireu el cas de Xipre. La pau del món
en perill: fixeu-vos si en porta de càrrega maligna.» Si
la maniobra que tendeix a fer-nos passar per retrògrads
1 barretinaires, i sobretot a fe-nos-ho creure falla, la tàc¬
tica de la política anticatalana canviarà i subratllarà no
el costat ridícul, sinó el catastròfic, no el que presenta el
nacionalisme com quelcom sense possibilitats, sinó el que,
al contrari, li confereix una possibilitat de mobilitzar gent
i de provocar immensos desastres. Però tampoc per aquí
no ens hem de deixar enganyar.

Molta gent ataca amb arguments semblants el movi¬
ment social i el socialisme. I voldrien que la classe obrera
renunciés a tota vel·leïtat revolucionària, perquè diuen que
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les revolucions sovint comporten trasbalsos molt greus
de tot ordre. I és veritat. És veritat que Cuba ha posat
en perill la pau del món. Però d'aquí ningú no en pot
treure la conclusió que un poble explotat, colonitzat i
befat no té dret a revoltar-se i a subvertir el règim
opressiu.

Però no és només de Xipre que els diaris ens han
parlat durant tot l'estiu. També de tota una rècula d'al¬
tres problemes nacionals, alguns mínims —com el cas
del Jura suís—, d'altres de molt més abast en tots els
ordres —com el de Sinkiang, la Mongòlia i tota la qües¬
tió fronterera sino-russa. Els enumerem breument, amb
un curt comentari d'alguns d'aquests.

En tenim un de ben petit, però demostratiu: el del
Jura suís. Els habitants d'aquesta regió, de parla francesa,
volen separar-se del cantó de Berna, de majoria alemanya.
Tenen escola francesa, premsa francesa, la Confederació
garanteix tots els seus drets, però aspiren a deslliurar-se
de l'hegemonia alemanya de Berna; volen un cantó propi
o incorporar-se al cantó veí de Vaud, de parla francesa.
Aquest problema tan petit és l'únic que d'ençà de l'any
1934, data dels últims incidents polítics greus a Suïssa,
ha donat lloc a una acció important d'agitació i subver¬
sió: concentracions de desenes de milers de persones,
agressions a consellers (ministres) confederals, atemp¬
tats, sabotatges. Tot això a Suïssa, país ben poc donat
a aquesta mena de demostracions. I tot això per un
fet mínim, però d'arrel nacional.

Anem una mica més a l'est, al Tirol del Sud. També
un problema petit: dues-centes cinquanta mil persones
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de parla, cultura i mentalitat germàniques defensen els
seus drets nacionals. Els defensen fent ús de les lliber¬
tats democràtiques, del suport d'Àustria i d'Alemanya i,
també, quan cal, de la violència. I tot sembla indicar que

aconseguiran millorar la seva actual situació.
El fet nacional flamenc està plenament reconegut, i els

dos grans partits belgues —el socialista i el cristià-so-
cial— se n'han fet garants. Però els nacionalistes més
avançats reclamen la conversió de Bèlgica en un estat
federal. El partit Vlaamse Volkspartij que els representa
és el que més vots ha guanyat a les eleccions municipals
d'aquest mes d'octubre. D'altra banda, l'estiu ha estat
ple d'agitació de carrer, i fins i tot en el terreny eclesiàs¬
tic i dels ordes religiosos (especialment el dels jesuïtes)
el problema nacional ha provocat molts maldecaps.

Hi ha tota una altra llista llarga de tensions i de llui¬
tes nacionals que pel fet de produir-se entre països comu¬
nistes són especialment interessants. És sabut que se¬

gons els marxistes en una societat socialista els fets na¬
cionals deixaran de tenir sentit. Com que l'acceptació
d'aquest criteri por portar a actituds desnacionalitzado-
res des d'un punt de vista català, convé posar de manifest
que la realitat dels països comunistes no ha confirmat
aquesta predicció. Ho podem fer només a base de fets
esdevinguts en el món comunista durant els darrers
mesos.

Aquesta repassada pot estar encapçalada amb la frase
amb què Wladimir Bakaritx, primer secretari del P.C.
croata, va glossar el seu discurs a la reunió del partit a

Zagreb, el mes de setembre del 1964, dedicat en bona part
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a comentar la reaparició dels sentiments i de les actituds
nacionals. «Aquest nacionalisme ja no és producte de la
reacció, sinó de nosaltres mateixos.»

Txecoslovàquia és un dels països on les actituds na¬
cionals van ser més perseguides durant els anys cinquan¬
ta. Els processos contra els «enemics del règim» es van
basar tots en acusacions de desviació nacional: titisme

(formulació i aplicació d'una modalitat nacional de co¬
munisme), sionisme (moviment nacional jueu) o nacio¬
nalisme eslovac. Avui, en canvi, el règim comunista txec
ha de tenir en compte i ha de tolerar el desvetllament
nacional. Ha de permetre, per exemple, que cada any a

Praga es torni, el dia primer de maig, a reunir una gran
multitud de gent, especialment jove, davant l'estàtua del
poeta nacional Karel Macha. I és amb motiu d'això que
el «Frankfurter Allgemeine Zeitung» escrivia el 22 de
maig de 1964: «Novament marxisme i nacionalisme en¬
tren en conflicte a Bohèmia. El primer secretari del par¬
tit, Novotny, ja té prou feina amb les crítiques dels co¬
munistes eslovacs contra la política de Praga perquè ara

pugui assistir de bon grat a l'aparició d'un altre fons
d'agitació nacional, encara que sigui a Bohèmia». Molt
més ençà la revista doctrinal del P.C. txec, «Nova MysU,
en el primer número de gener de 1965 es referia a les di¬
vergències que durant els últims anys han sorgit entre
diversos partits comunistes i deia «que no seran fàcils
d'eliminar, perquè l'origen és la considerable intensifi¬
cació dels sentiments nacionals entre les masses. La re¬

presa del nacionalisme ha influït la política de més d'un
partit marxista actualment en el poder». «Nova Mysh
apunta clarament als xinesos i als albanesos, però el que
diu és perfectament vàlid també a Txecoslovàquia.
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Tot això no pot agradar al P.C. txec, però no ho pot
ignorar. Tant és així, que a la reunió conjunta del Comitè
del P.C. txec i del P.C. eslovac del 20 de maig de 1964 es
va decidir augmentar considerablement les competències
del Consell Nacional Eslovac. A la mateixa reunió es va

prendre l'acord de «garantir a les minories hongaresa i
ucraïnesa de Txecoslovàquia condicions favorables per al
desenvolupament de la seva vida cultural i econòmica».

En realitat, totes aquestes tensions no han deixat mai
de ser-hi. Si avui són més aparents és perquè l'afebliment
del monolitisme comunista ho fa més possible. Les dis¬
cussions teòriques permeten defensar els punts de vista
nacionals amb arguments doctrinals. Això és molt clar
en el cas eslovac. Un dels periodistes polítics alemanys
de més reputació, Johan Georg Reissmüller, va publicar
al final del 1963 un breu i excel·lent estudi sobre «La si¬
tuació política a la Txecoslovàquia actual». I diu: «...To¬
tes aquestes divergències (entre stalinistes i antistalinis-
tes) agafen un pes especial a causa del fet que es produei¬
xen sobre un fons de pugna nacional. L'exigència de refor¬
ma prové d'Eslovàquia, i els eslovacs han considerat sem¬

pre l'estalinisme com a cosa del txecs. Darrera tot això hi
ha tradicions històriques i mentalitats diferents, i una des¬
confiança que té el seu origen a l'època de la primera
República (1918-1938) que fa que els eslovacs se sentin
políticament marginats i econòmicament explotats».

1 ara de Txecoslovàquia passem a Romania, que avui
és el cas més clar, dintre el món comunista europeu, de
desvetllament nacional.

La crisi russo-romanesa s'ha agreujat i ha estat co¬

neguda a partir sobretot de l'any 1964, però remunta,
almenys, al 1961. Més ben dit, en realitat, és una mani-
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festació actual i particular d'un vell antagonisme nacio¬
nal. Els romanesos sempre han temut Rússia, i els rus¬
sos sempre han menyspreat Romania («raça mestissa»,
en deien els tsars) i han intentat apoderar-se'n, almenys
de la zona del nord. Els romanesos no obliden, per exem¬

ple, que l'any 1944 l'U.R.S.S. es va annexionar tota la
Bessaràbia i la Bucovina del nord. I l'any 1966 les acu¬
sacions que van permetre la jove generació comunista,
que és la que durant la guerra s'havia quedat a Roma¬
nia, desplaçar la vella guàrdia de la Pauker i de Gheor-
gescu foren dues: que eren «incondicionals» de Moscou,
i que havien permès el desmembrament de Romania.

Després d'aquest congrés de l'any 1961 la polèmica
russo-romanesa es fa pública, i entre altres coses es ma¬
nifesta amb fets d'ordre lingüístic i cultural que denoten
una clara voluntat de desrussificació. (Per exemple, del
1944 ençà s'havien introduït molts mots russos a la llen¬
gua romanesa, que ara han estat escombrats.) Les dis¬
cussions s'anaven fent cada cop més fortes, però sempre
en un to contingut i aparentment només doctrinal (tot a
base d'interpretacions de textos de Lenin). A primeries
del 1963 intervé un element nou: Romania no accepta la
disciplina del COMECON (Consell Econòmic dels Països
Comunistes Europeus), que li destinava un paper de sim¬
ple productor de primeres matèries (blat, petroli...) i vo¬
lia impedir-ne la industrialització. El 3 de març de 1963,
el P.O.R. (Partit Obrer Romanès, que és el P.C. de Roma¬
nia) justificava aquesta oposició en nom de la «indepen¬
dència nacional, la sobirania, la igualtat, l'ajut i el bene¬
fici mutus».

Però el fet més greu es produeix el febrer del 1964
quan en el IV Congrés de la Societat Geogràfica de
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l'U.R.S.S. es presenta un pla, del qual se sap que és ben
vist per Khrúixtxev i tot l'equip dirigent soviètic, per a la
creació a cavall del Danubi d'una «regió econòmica autò¬
noma interestatal». A aquesta regió Bulgària aportaria
38.000 kms2, la Unió Soviètica 12.000 (corresponents als
antics territoris romanesos) i Romania 150.000. Dintre
aquests 150.000 kms2, que representen el 42 % del terri¬
tori i el 48 % de la població romanesa, hi ha tota la si¬
derúrgia del país (Galatz) i tot el petroli (Ploesti).

Aquest projecte fou després defensat al diari «Izves-
tia» i a la publicació universitària «Vestnik Moskovskovo
Universiteta». Aquests treballs afirmen textualment que el
pla que presenten s'ha fet tenint en compte «els interes¬
sos de l'economia mundial del socialisme». L'argumenta¬
ció recolza, d'una banda, en arguments tècnics i, de l'al-
tra, com sempre, en principis doctrinals.

Però tota l'argumentació tècnica i ideològica no po¬
dia contrarestar la sospita romanesa que s'anava a un

desmembrament, gairebé una liquidació, de Romania. El
P.O.R. va publicar el 22 d'abril de 1964 una declaració
que afirmava: «La direcció planificada de l'economia na¬
cional és un dels atributs fonamentals, essencials i ina¬
lienables de la sobirania de l'Estat socialista». I el 12 de
juny de 1964 la revista econòmica del P.O.R., «Viata Eco¬
nomia-», donava la resposta més massissa. En transcrivim
un paràgraf significatiu: «Es tracta d'un projecte de
violació de la integritat nacional de Romania, de des¬
membrament de la seva unitat nacional i de l'Estat. Ro¬
mania seria liquidada en tant que Estat i el poble roma¬
nès en tant que nació mitjançant simples mitjans admi¬
nistratius, justificats per arguments econòmics i en nom
de consideracions pseudo-marxista-leninistes». «Viata Eco-
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nomia» adverteix, a més, que la falla principal del pla
soviètic no rau en la desproporcionada distribució de
sacrificis que comporta, sinó a fer passar «els interessos
de l'economia mundial del socialisme» per sobre dels
«interessos de l'economia nacional romanesa». Només
així (és a dir, només amb un enfocament nacional) «els
recursos romanesos poden servir la causa de la consolida¬
ció del socialisme en tant que sistema mundial».

La Unió Soviètica ha hagut de recular, i Romania ha
accentuat la seva actitud nacional en tots els camps : no
només en l'econòmic, sinó també en el lingüístic, en el
cultural i en el de la política internacional. Probablement
això influeix també en un fet ben negatiu, que és l'en¬
duriment de l'Estat romanès contra la minoria hongaresa
de Transilvània.

L'encarament de Romania amb la Unió Soviètica no
hauria estat possible, almenys amb la força amb què
s'ha produït, si abans no se n'hagués produït un altre, el
de la Xina amb la mateixa Unió Soviètica. Els romane¬
sos van comprendre ràpidament el partit que podien
treure de l'evolució i de la crisi del món comunista. Per
la seva banda els xinesos han vist clar que una de les
maneres de crear dificultats a la Unió Soviètica consistia
a proporcionar als nacionalismes de l'Europa oriental la
possibilitat de manifestar-se després de molts anys de
silenci.

Ara bé, també el conflicte russo-xinès té una base
molt important d'oposició nacional. La vestimenta ideo¬
lògica és en molt bona part la cobertura d'altres proble¬
mes molt més concrets. El que passa és que en el món
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comunista, com a tots els mons dogmàtics, les coses so¬
vint no es poden dir pel seu nom i cal poder-Ies defensar
a base d'arguments d'autoritat: Lenin, Marx, Engels (en
el món catòlic, sant Tomàs, sant Agustí, sant Bonaven¬
tura).

Hi ha en primer lloc que per un país pobre que ne¬
cessita forçar el ritme del seu creixement econòmic la
versió tradicional del marxisme és més útil que la més
evolucionada i en el fons considerablement passada per
aigua, que defensen els russos.

El segon problema que de debò fa que la Unió So¬
viètica i la Xina s'enfrontin és que Rússia s'orienta cap
a un acord —o cap a una sèrie d'acords— amb els occi¬
dentals a fi d'evitar un desastre termonuclear, i, per tant,
cap a una estabilització en el camp internacional. Ara
bé, aquesta estabilització seria en aquests moments poc
favorable per a la Xina a causa de la seva feblesa actual. És
a dir, el món quedaria «congelat» en un moment en què
la Xina és encara un país feble, un país que és a sota. La
Xina necessita encara uns quants anys de política inter¬
nacional moguda que li permetin d'anar-se situant. En el
pla ideològic aquesta oposició, que en realitat és una
clàssica oposició de potències, s'expressa —o potser sim¬
plement es disfressa— per part russa mitjançant l'adap¬
tació de les tesis leninistes a unes noves circumstàncies,
mentre que els xinesos observen una ortodòxia leninista
molt més estricta.

Però hi ha un tercer punt de fricció, que és de caràcter
nacional en el seu sentit més estricte i que adopta les
formes més clàssiques del nacionalisme. És la qüestió
de les fronteres entre la Xina i Sibèria.

És un problema que ve de lluny. Té el seu origen pri-
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mer en les conquestes tsaristes del segle passat, que la
feble Xina d'aquella època va haver d'acceptar.

La vella reivindicació xinesa fou represa per Mao ja
a la primera època de la revolució comunista xinesa (els
anys vint). Només la necessitat de l'ajut soviètic ha im¬
posat fins fa poc discreció als dirigents xinesos. Però
d'ençà del 1954 ha tornat a estar plantejat cada cop
amb més agressivitat. Durant els primers cinc anys hi
ha una gran tensió a la frontera, acompanyada de recí¬
proques expulsions de súbdits soviètics i xinesos i fins
i tot de nombrosos incidents armats.

Concretament, els xinesos reivindiquen tot el terri¬
tori siberià que queda a l'est del llac Baikal. La defensa
dels russos és que si bé les conquestes dels tsars tingue¬
ren un caràcter d'agressió imperialista avui estan legi¬
timades per la voluntat dels pobles i que com a hereva
dels drets tradicionals d'aquests pobles l'U.R.S.S. té dret
a les fronteres actuals. Tot això va acompanyat per amb¬
dues bandes de tota una argumentació que faria posar
vermell el més barretinaire dels nostres catalanistes. Per

exemple: la «Pravda» del 2 al 7 de setembre de 1964 es

dedicava a donar a conèixer els estudis que historiadors
i arqueòlegs russos i siberians han estat fent darrera¬
ment sobre els orígens dels pobles de l'Extrem Orient
siberià. «Pravda» ens explica, per exemple, que el pro¬
fessor Okladnikov, membre de l'Acadèmia de Ciències,
ha demostrat que els antics nanais que habitaven la vall
de l'Amur posseïen una cultura que en res no era infe¬
rior a la xinesa, que estaven acostumats a «trencar com
si fos de bambú la resistència dels exèrcits xinesos» i que
no solament de sempre havien ocupat les regions actual¬
ment sota domini rus, sinó bona part de la Xina septen-
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trional. Tot això, diu el professor Okladnikov, ve demos¬
trat per les troballes arqueològiques, i «Pravda» en treu
la conclusió que el dret de l'U.R.S.S. a aquests territoris
és indiscutible.

Tot això no són només discussions d'erudits. A la
frontera de l'Amur hi ha incidents, hi ha tensió. I els
dirigents xinesos formulen cada dos per tres la vella
reivindicació. Per exemple: en un discurs al qual els xi¬
nesos van donar molta difusió, fet al final de l'agost a un

grup de socialistes japonesos, Mao Tse-tung va dir: «Co¬
mença a ser hora de demanar comptes a la Unió So¬
viètica per Vladivostok, Khabarovsk, Kamchatka i altres
ciutats i regions situades a l'est del llac Baikal».

Dèiem que aquestes tensions nacionals entre països
comunistes són especialment interessants. Ho són, per¬
què en el Manifest comunista Marx i Engels van afirmar
que «al mateix temps que dintre les nacions anirà des¬
apareixent l'oposició de classes desapareixeran també els
antagonismes nacionals». Aquesta afirmació ha estat des¬
prés repetida amb insistència pels marxistes.

Els fets han demostrat la inexactitud radical d'aquesta
afirmació.

Però aquests fets a Catalunya són poc coneguts. El
que a Catalunya es coneix és la teoria; una teoria que
avui no pot sofrir la prova de foc de la realitat. Per això
entre nosaltres poden continuar tenint vigència afirma¬
cions que a Romania i a Txecoslovàquia ja no en tenen.

Romania i Txecoslovàquia continuen essent països
comunistes. Continua essent comunista l'organització so¬
cial i econòmica. Continua essent marxista la doctrina
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oficial de l'Estat. No ha canviat res en aquest sentit, ni
canviarà. És més: els diguem-ne «neonacionalistes» ro¬

manesos, croates o eslovacs no solament són comunistes
sinó que volen continuar essent-ne. Això val per a tots els
altres exemples que hem posat. El que ja no és cert per
ells —i no ho és, perquè la praxi els ho ha demostrat—
és que la societat comunista faci desaparèixer la realitat
dels fets nacionals.

En canvi, a Catalunya l'engrescament pel marxisme
podria tenir conseqüències desnacionalitzadores. Hi po¬
drien ajudar la manca d'acció i de contacte amb la rea¬
litat i el caràcter messiànic que el marxisme pot arribar
a tenir, segons com, entre nosaltres.

Hi ha un argument, per exemple, que darrerament
hem sentit algun cop: «Els fets nacionals i les afirma¬
cions de signe nacional són bons si poden ajudar al
triomf de la revolució; són dolents, en canvi, si no en¬

caixen en aquesta línia». El complement d'aquesta acti¬
tud és sostenir, d'una manera més o menys oberta, que
el fet nacional català és dels que no encaixen prou en la
línia revolucionària (a causa de l'elevat percentatge de
classe mitjana i, si es vol, d'estament burgès que hi ha a

Catalunya).
Aquesta actitud és la que Domenach denuncia en un

dels seus escrits, que pensem donar a conèixer. I és la
mateixa que denuncia el Partit Obrer Romanès quan s'o¬
posa que «Romania sigui liquidada en tant que Estat i
el poble romanès en tant que nació mitjançant simples
mitjans administratius, justificats per arguments econò¬
mics i en nom de consideracions pseudo-marxista-leni-
nistes».

Encara voldríem fer una pregunta. ¿Qui és que ha
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determinat si Catalunya encaixa o no encaixa en el pla
de la Revolució mundial? ¿Ho han de decidir a Mos¬
cou? Ho han de decidir a Pequín? Pequín i Moscou
no s'entenen sobre el valor revolucionari de la nació
romanesa o dels pobles siberians. ¿Ho han de decidir uns
quants després de sopar tot prenent cafè amb llet i par¬
lant de la Revolució? Qui ho ha de decidir?

Fa mil anys que, amb més o menys entrebancs però
amb continuïtat, existim i actuem com a poble. Fa cent
anys que estem maldant —no del tot sense èxit— per re¬
fer una consciència col·lectiva, per restaurar una cultura
i una llengua, per salvar-nos de la definitiva provincia-
lització i per restablir en la seva plenitud el nostre viure
en tant que comunitat. Fa cent anys que fem un esforç
per recuperar aquella normalitat que té qualsevol país
europeu ben constituït. Avui Catalunya és una realitat.
Vint-i-cinc anys de règim anticatalà no l'han desfeta. Fóra
ridícul que després d'això hagués d'estar pendent, per a
continuar existint, del que decideixin avui —i del que
decideixin demà, que pot ésser el contrari— els defini¬
dors de la tàctica de Moscou o de Pequín, o a Barcelona
uns quants aficionats a la política.

Juny 1965
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EL FEDERALISME, UN CONCEPTE EQUÍVOC (1)

Es torna a parlar de federalise. En parla gent de
signe demòcrata cristià i en parla gent de filiació mar¬
xista. En parla prou gent, perquè des d'aquests fulls cal¬
gui advertir que si bé és cert que la federació pot ser
tècnicament parlant una solució al problema nacional
català, en canvi la doctrina política del federalisme no
encaixa en la nostra problemàtica en tant que poble.

Què és el federalisme? Per federalisme se sol enten¬
dre aquell sistema polític que reconeix a unes entitats
situades per sota de l'Estat un cert grau de sobirania.

Entès en tota la seva amplitud el federalisme és la
conclusió lògica de la democràcia. Persegueix posar a
l'abast del màxim possible de gent el màxim possible de
poder de decisió i de capacitat de control. Comença per
baix, a nivell de municipi (o mira si pot fer-ho a nivell
de barri, quan la ciutat és gran) i va pujant fins a arribar
a l'òrgan més alt de l'Estat. El que es pot fer en un nivell
més baix no ha d'ésser fet en un de més alt. I això no

solament en el camp pròpiament polític, sinó també en
el de la cultura i en el de les empreses i de la vida econò¬
mica en general.

(1) És evident que les meves idees sobre el federalisme no
eren les mateixes l'any 1965 que l'any 1958 (veure les pàgines sub¬
següents o la 104). He de dir que el meu pensament actual està
més ben reflectit en aquest article que en els escrits de 1958.
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En aquest sentit els catalans som i hem de ser pro¬
fundament federalistes. Si alguna cosa es desprèn clara¬
ment de la història de la Catalunya moderna és que un
dels valors més generalment apreciats pels catalans és la
llibertat, i per tant, en l'ordre polític, la democràcia.

El federalisme respon bé a la nostra mentalitat demo¬
cràtica i civil. D'una manera o altra la Federació —de
vegades una mica míticament— ha influït el modern pen¬
sament polític català. El trobem en Pi i Margall i en
Valentí Almirall, en Prat de la Riba i en el mateix Cambó,
en Maragall i en els pensadors anarquistes. El partit Fe¬
deral va ser una de les més típiques manifestacions polí¬
tiques de la nostra terra. I si en el terreny estrictament
nacional i d'estructura espanyola avui ens inspira recel,
no per això hem de negar els seus mèrits i la seva efec¬
tivitat de cara a la democratització de la vida social.

Però això no vol dir que en l'ordre nacional haguem
de ser federalistes. En l'ordre nacional hem de ser na¬

cionalistes.
El que de debò compta no és l'estructura federal; el

que de debò compta és la substància, és la realitat de país
que hi ha al darrera d'aquesta estructura. Nord-amèrica
és una Federació, i Dakota del Nord és, per tant, un
Estat. Però la veritat és que Dakota del Nord és ben poca
cosa. Catalunya no aspira a ser una Dakota del Nord. Ni
aspira tampoc a ser una Bielorússia: el nostre Estatut
del 1932 ens donava més llibertat i més poder que el que
en realitat tenen les Repúbliques soviètiques.

A Bèlgica els nacionalistes flamencs i valons són fede¬
ralistes. En canvi al Quebec, els nacionalistes són anti-
federalistes. Està vist que el federalisme —de cara a
resoldre els problemes nacionals— no és un valor d'apli-
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cació universal. Tot depèn de les situacions concretes i,
sobretot, del gruix de país.

En el nostre cas concret és evident, per exemple, que
no pot ser bo per a Catalunya el mateix que pot ser bo
per els extremenys. El federalisme que s'hauria d'implan¬
tar a Espanya, ¿estaria pensat en funció d'Extremadura
0 de Catalunya? Qualsevol pas que es faci en una direc¬
ció federal pot ser bo per als extremenys perquè repre¬
senta posar els òrgans d'administració i de decisió més
a l'abast del poble. En aquest sentit de democratització
política també seria bo per a nosaltres. Però és evident
que per a Catalunya el federalisme ha de representar molt
més. Si el federalisme espanyol respongués només a les
necessitats de democratització de la vida política d'Ex¬
tremadura, de l'Aragó o d'Astúries, Catalunya no podria
ser federalista.

Entenem que ara no és hora encara de discutir la
forma institucional que ha de tenir amb el temps el nos¬
tre fet nacional. Ho hem dit diverses vegades i ho repetim
ara. Ara no és hora de discutir si hem de tenir o no hem
de tenir el control d'això o d'allò o del de més enllà. No
és hora tampoc de discutir si serem o no serem federa¬
listes o partidaris de qualsevol altra solució. Ara el que
cal és afirmar el fet. Ara el que cal és enfortir la nostra
realitat de poble, la nostra consciència col·lectiva i la
nostra voluntat de ser. I això és ser nacionalista.

Hi ha una altra raó, encara, per a no acceptar avui el
plantejament federalista. Aquest plantejament comporta
en molts casos una desvalorització del fet nacional català
1 en la pràctica una disminució en la voluntat de defensar-
lo. Hi ha en el fons de l'actual plantejament federalista
una actitud que en poques parauels ve a ser aquesta:
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«No ens atabaleu més amb la qüestió nacional. Fem-nos
federalistes, que això pot fer tothom content, i així no
caldrà que ens en preocupem més. I ara anem a fer feina
important». Per als qui així raonen la feina important
no té res a veure amb els aspectes nacionals del nostre
combat.

Ara el federalisme és un concepte equívoc. No és el
mateix menjar pa amb una mica de formatge, que for¬
matge amb una mica de pa. Però tot és menjar pa amb
formatge. Tot és federalisme.

En l'ordre nacional el federalisme passa quasi sempre
a ser una solució tècnica. Esdevé un problema de dosifi¬
cació —tant d'això per a tu, tant d'això per a mi—, un
problema fins i tot de regateig. I arribat aquí el que
compta és la força i la realitat del país, no la teoria.

Setembre 1965
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CATALUNYA NO ÉS UN PAÍS NORMAL

Catalunya no és un país normal. Seria perillos no
tenir-ho en compte.

Tots n'estem cansats de no ser un país normal. Vol¬
dríem no haver de lluitar tant, i en condicions tan difícils,
per coses elementals com són el dret a la pròpia llen¬
gua i el dret a les llibertats bàsiques i el dret a les ins¬
titucions socials i polítiques normals en qualsevol altre
país. Voldríem poder prescindir d'aquesta llei de l'embut
que ens imposen. I es comprèn que a voltes alguns es
cansin.

Contra el cansament i el desànim hi ha el remei de la
fortalesa espiritual. Hi ha encara un altre remei: la con¬

templació del que malgrat tot s'ha anat aconseguint.
S'ha aconseguit sobreviure. Ens varen donar per

morts, per definitivament destruïts, i avui en canvi Cata¬
lunya torna. És més, estan tornant molts dels qui varen
creure que havia arribat la fi del nostre poble. No cal
fer-los retret de res: benvinguts. I el seu retorn ens ha
de fer comprendre que no tot han estat reculades i derro¬
tes durant aquest vint-i-sis anys.

S'està aconseguint crear una forta sensibilitat social
en capes molt extenses del nostre poble. Avui es pot co¬
mençar a confiar que aquella dissociació entre moviment
nacional i moviment social que en alguns moments tant
de mal ha fet a Catalunya serà superada.
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S'ha salvat la llengua, s'ha salvat la cultura, s'ha sal¬
vat la vocació democràtica; s'ha salvat la consciència de
la nostra personalitat.

S'han aconseguit totes aquestes coses. I això ens ha
de permetre la superació del cansament. Puix que hi ha
moltes més coses encara que cal salvar, i moltes possi¬
bilitats que de mica en mica se'ns van obrint.

Però el cansament i el desànim d'uns quants no és a

hores d'ara un problema greu, ja que cada any hi ha gent
nova que es va incorporant a l'esforç col·lectiu. Cada cop
les empreses de signe nacional tenen més volum i més
ambició. Cada cop és possible mobilitzar més gent —al
carrer, en el camp cultural, en el de la lluita social, en
tots.

Però aquesta entrada en joc de gent nova, sovint jove,
s'acompanya d'un fenomen que pot ser perillós, que és
la tendència a creure, o a voler creure, que Catalunya és
un país normal. Un país com Holanda.

Els catalans hem d'aspirar a arribar a ser un país com
Holanda. O com Iugoslàvia O com Noruega. Però no ho
som.

Els catalans hem d'aspirar a ser un país normal, i és
bo per tant que en terrenys diversos es faci un esforç de
normalització. Però hi ha símptomes que, segons com,
no totes les conseqüències d'aquest esforç seran bones.
Fins i tot algunes poden ser molt negatives.

No seria el primer cop que ens passa.
No és normal un país on pràcticament tota l'adminis¬

tració és forastera; on la pròpia llengua no és oficial i a
més amb constants prohibicions; un país que no pot
exhibir la pròpia bandera; un país sense les llibertats
polítiques i sindicals bàsiques; un país on les coses més
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elementals topen amb la més refinada obstrucció. No és
normal un país ocupat. No és normal un país que està
sotmès a una oposició que té per objectiu cansar els
seus homes més dinàmics, fastiguejar-los, fer-los desertar.
Catalunya no és un país normal.

És lícit voler que ho sigui. És lloable lluitar perquè
ho sigui. Però sense oblidar que el nostre objectiu no és
la normalitat. El nostre objectiu no és la normalitat a

qualsevol preu. El nostre objectiu és la dignitat, la lli¬
bertat i la justícia per a tots i cadascun dels catalans; la
dignitat, la llibertat i la justícia per a Catalunya. Aquest
és l'objectiu, no la normalitat. La normalitat vindrà des¬
prés.

Catalunya no serà un país normal, un país com Ho¬
landa el dia que aquí la gent visqui amb el confort d'allà,
o que es preocupi menys per problemes pesats i una mica
enutjosos com el dret a parlar la pròpia llengua o a exhi¬
bir la pròpia bandera o a tenir institucions pròpies, o bé
el dia que el nostre jovent miri amb recel, com fa el d'allà,
tot el que fa olor de política o bé d'actituds idealistes.
Nosaltres serem un país normal, un país com Holanda, el
dia que gràcies a haver aconseguit per a Catalunya i per
a tots i cadascun dels catalans la dignitat, la llibertat i la
justícia puguem dedicar-nos a conrear flors, a no fer cada
dos per tres problema de qüestions lingüístiques i políti¬
ques i a contemplar la vida amb una certa tranquil·litat.
Però amb el benentès que l'ordre a seguir és exactament
aquest: primer la dignitat, la llibertat i la justícia, des¬
prés la normalitat. Perquè amb actituds «normals» no
s'aconsegueix subvertir res. Els homes «normals» pacten
molt aviat amb la situació establerta puix que només din¬
tre d'ella poden continuar vivint normalment. Enfrontar-
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s'hi —que vol dir enfrontar-se amb tota una societat cons¬
tituïda, que vol dir enfrontar-se amb tot un aparell hos¬
til, que vol dir fins i tot enfrontar-se amb la probabilitat
de no poder fer rendir moltes possibilitats personals—
pressuposa no ser normal.

No s'ha fet mai cap revolució nacional, no s'ha fet
mai cap revolució social, amb aire de normalitat. No
s'ha construït mai cap poble amb aire de normalitat.
No s'ha resistit mai un atac a fons contra la voluntat de
ser d'una col·lectivitat, contra la seva voluntat de llibertat,
contra la seva voluntat de justícia amb aire de norma¬
litat.

Per això, si voler ser normal significa voler ser plena-
men un home dc la segona meitat del segle xx, benvingut
sigui aquest esforç de normalització.

Però si aquest esforç ha de representar la renúncia
a la llibertat, a la justícia i a la dignitat, si ha de repre¬
sentar l'afluixament de la tensió i de la voluntat, si ha
de representar la instal·lació cn postures que serien més
normals si prèviament tinguéssim un mínim de llibertat,
de justícia i de dignitat, però que ara només són més
còmodes, si l'esforç de normalització vol dir això alesho¬
res cal sortir-li al pas. La construcció de Catalunya no es
podrà fer a base de normalitat, més exactament, a base
de pseudo-normalitat. Caldrà un component, i un compo¬
nent important, d'heroisme.

Els ultraseparatistes que encara parlen d'Irlanda, i els
ultrarevolucionaris a qui es fa la boca aigua somiant amb
Cuba i Algèria, ¿tenen prou present la situació d'heroisme
i per tant d'anormalitat que els dirigents i extenses mas¬
ses populars d'aquests pobles varen escollir? ¿O és que
tenen raó els qui qualifiquen els uns de folklòrics i els
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altres d'esteticistes de la revolució, capaços només, com
ha dit darrerament Bumedian, de donar lliçons plenes de
pedanteria a qui realment ha fet revolucions, però no de
fer-ne ells cap.

Si toquem avui aquest tema és perquè s'adverteixen
símptomes que l'esforç de normalització que hem d'in¬
tentar fer pot molt bé portar a renúncies inacceptables.
Observem per exemple una tendència a considerar im¬
plícit el fet català i les conseqüències que de l'acceptació
d'aquest fet çs puguin derivar. Això pot semblar molt
intel·ligent, perquè permet fer algunes manifestacions de
catalanitat —la de la llengua, de vegades— sense neces¬
sitat d'haver d'adoptar postures compromeses i perquè
allibera de la violència constant que una clara presa de
posició nacional comporta. És evident que això a més de
més còmode, seria també més normal. Però ho seria si la
catalanitat no tingués necessitat d'ésser defensada pam a
pam cada dia. Si el ple dret a ser català fos un fet no

discutit. Però mentre els catalans continuem essent ob¬
jecte d'un atac a fons i sostingut que apunta a la nostra
desnacionalització i a la nostra disminució en tots els
ordres, mentre ser català no assoleixi una grau de nor¬
malitat traduïda en fets institucionals, la defensa de la
catalanitat haurà de fer-se explícitament moltes vegades.
En veritat que fóra ridícul que un holandès dediqués gaire
temps a dir que és holandès i que vol ser-ne, dient que
vol parlar holandès i que vol institucions polítiques holan¬
deses, etc.... Fóra ridícul, i a més absurd, perquè això
els holandesos ja ho varen fer els segles xvn i xvm i com

que ho varen fer amb prou força ara ja ningú no els dis-
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cuteix res. Però no és ridícul en canvi que els flamencs
afirmin la seva voluntat de ser flamencs a cada dos per

tres, perquè ells els seglen xvn i xviil varen perdre i a ho¬
res d'ara encara no han guanyat del tot. I nosaltres, els
catalans, estem molt més endarrerits que no pas ells.

Setembre 1965
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Explicado i balanç del C.l.R.P.
1971



 



ACLARIMENT DE LES PÀGINES
QUE SEGUEIXEN

Crec que després d'aquest dos primers documents
—Fer poble, fer Catalunya i Construir Catalunya— corres¬
pon ara intercalar un tercer escrit que cronològicament
és posterior a alguns dels que figuren després, però que
serveix per a explicar com, a partir del 1964, vaig mirar
d'adaptar-me al moment polític d'aleshores i a la me¬
va circumstància personal per a continuar aplicant la meva
voluntat de servei a Catalunya. És un escrit del mes
d'octubre de 1971, que vaig fer quan després de sis anys
d'actuació vam dissoldre el C.I.R.P. ( Centre d'Informació,
Recerca i Promoció), que era l'instrument que havíem
creat per a dur a terme una política sistemàtica de cons¬
trucció de Catalunya. Algunes realitzacions d'aquesta po¬
lítica van ser i són encara importants, fins i tot en termes
absoluts; d'altres foren modestes, o el temps se les ha
endutes, o van fracassar d'entrada. Però totes elles res¬
ponen al conjunt d'idees i de propòsits dels dos assaigs
anteriors
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EXPLICACIÓ I BALANÇ DEL C.I.R.P.

S'imposa aturar-se un moment i revisar la meva ac¬
tuació d'aquests darrers anys. D'aquesta revisió n'ha de
sortir com a mínim la consolidació del que de bo hi hagi
hagut en aquest període. Això és clar. En canvi, potser
serà més difícil definir com en el futur puc servir més
i millor Catalunya.

Em serà útil de cara a la decisió repassar què he fet
durant aquests anys darrers i a què ha obeït la meva
acció, és a dir, quines idees, quin pensament —i també
quines realitats— m'han portat a actuar com ho he fet.
Això serà útil per a mi, però també per a d'altres, perquè
justament sembla que als ulls d'alguns o de molts la
meva actuació es fa difícil de seguir o d'entendre. La
troben contradictòria i poc definida.

Comencem, per tant, fent un intent d'explicació o al¬
menys una exposició del que he fet, del perquè ho he fet
i dels resultats que se n'han derivat.

Encara que el període que més interessa és el que va
del 1963 fins avui —és a dir, des del retorn a Barcelona
després de la presó i el confinament fins avui— crec útil
explicar amb un cert detall el període anterior, que és el
del C.C. i que comença l'any 1954 i acaba, de fet, amb
la meva sortida de la presó.
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Políticament, jo em vaig iniciar en l'acció clandestina
dels anys 1946-1950, en el meu cas d'inspiració nacionalis¬
ta i democràtica. Hi havia en les nostres preses de posi¬
ció d'aquells anys un cert component d'allò que després
se n'ha dit «la idea del parèntesi», és a dir, la idea que
la victòria i el règim franquistes eren un malson que aviat
s'acabaria i que la història de Catalunya tornaria a em¬

palmar amb l'Estatut i amb la República, tal com eren

l'any 1936. Estàvem també molt influïts per les idees de
democràcia i progrés social que en aquells moments amb
la victòria aliada es restablien a Europa. La influència
europea era forta en els nostres ambients d'oposició.

Aquella oposició es va manifestar en diversos ter¬

renys : el polític, el cultural, el de l'acció. Personalment,
vaig participar en tots ells, si bé ja aleshores em vaig
sentir poc inclinat a adherir-me a un partit polític. No
vaig ser mai ni del Front Nacional ni d'Unió Democràtica
ni del Moviment Socialista. A l'única organització a la
qual vaig pertànyer fou al Grup Torras i Bages, d'inspi¬
ració catòlica, catalanista i democràtica. Durant aquells
anys el Torras i Bages va arribar a tenir força impor¬
tància i va marcar tota una sèrie d'homes que després
han continuat actuant. Però el to conservador i cultu-
ralista de bona part dels seus inspiradors primers no
deixava satisfets alguns elements més nous —bastants
amb el temps—, els quals sense abandonar el Grup i
—vull subratllar-ho— sense comprometre'l, vam iniciar
fora d'ell altres activitats i vam mirar de penetrar en
altres ambients. Daten d'aquella època les primeres de¬
tencions d'amics meus —principalment les de Pere Fi¬
guera i Ernest Raguer— i el primer exili, el de Robert
Comet.
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Per a mi personalment —no per a la majoria dels
meus companys— això es va acabar el mes de setembre
de 1950. Les raons foren estrictament personals i d'ordre
no pas polític, sinó psicològic i religiós.

Del setembre del 1950 a l'abril del 1954 no vaig tenir
cap activitat política fora d'algun servei molt secundari
i, diguem-ne, de suport logístic a alguna acció concreta
dels meus antics companys. Durant aquests quatre anys
la meva vida va estar centrada en l'estudi, el treball, la
lectura i en l'apostolat religiós.

L'any 1954 comença l'etapa C.C.

El C.C. —o el que amb el temps havia de ser el C.C.—
va néixer de la voluntat d'establir una relació permanent
i operativa entre diverses associacions catòliques que
tenien en comú en el terreny religiós una orientació, di¬
guem-ne, d'obertura —és a dir, la que al cap d'uns anys
va conduir al Concili— i en el terreny ciutadà un fort
sentit de catalanitat. Van participar en les primeres
reunions representants de la Lliga Espiritual de la Mare
de Déu de Montserrat, dels escoltes, de l'Acció Catòlica
dels joves, de Virtèlia (que representava jo), de l'O.C.P.D,,
de l'Acadèmia de la Llengua de la Congregació Mariana,
de Pax Christi i d'algunes associacions més que no re¬
cordo. Resultava una mica detonant, per la seva orienta¬
ció ultraconservadora, la presència d'un representant de
Cristiandad, que encara no sé com va venir. Però la gran
qualitat humana d'aquest representant —Pere Basil— va
fer que la seva presència no fos conflictiva durant el
temps —curt— que va venir.

Potser aquelles primeres reunions s'haurien dissolt al
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cap de poc com un terròs de sucre en un got d'aigua, però
vam tenir la sort que, al cap de pocs mesos de reunir-nos,
en Raimon Galí ens presentés un escrit titulat «Ponèn¬
cia: Problemes de la nostra generació, problemes del nos¬
tre temps» (escrit del qual, ja sempre més, se'n va dir
«Ponència»), Aquest escrit, i la voluntat de molts de
nosaltres de realment aportar quelcom de nou i de posi¬
tiu a la nostra generació jove, van fer possible aquell
grup poc comú, poc estereotipat, però operatiu i eficaç,
que durant uns anys fou el C.C.

El que va definir el C.C. fou el camp d'acció que va
triar, i que no fou ni el de la política pròpiament dita ni
el de la ideologia ni el de l'acció cultural, sinó el de
la mentalitat de la nostra gent. Es tractava de crear
una mentalitat diferent de la que havia dominat a Ca¬
talunya durant els darrers decennis.

Miraré d'explicar quines eren les idees força i les
actituds bàsiques del C.C.

El punt d'arrencada era la constatació de l'existència
en el terreny col·lectiu a Catalunya d'una dislocació i
d'una desorientació profundes d'ordre mental. Això ve
de lluny, de segles enrera, però el fet nou que ara ho
agreuja és la derrota, l'any 1939, de Catalunya com a
poble, i, consegüentment, no solament la destrucció de
bona part del nostre patrimoni material, sinó l'anorrea¬
ment de les nostres institucions i sobretot la introducció
de nous elements de desorientació en l'ordre mental i de
dimissió en l'ordre espiritual. I davant el desastre el C.C.
es preguntava com havia estat posible. «No es pot parlar
—deia la Ponència— de problema del nostre temps a casa
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nostra sense tenir en compte que els catalans, com a col-
lectivitat, hem perdut una guerra.» I des del punt de vista
de formació de mentalitat, que ja he dit que era el que
de debò constituïa el seu objectiu, més que el fet de la
derrota el que el C.C. va utilitzar fou l'estudi de les causes
d'aquesta derrota, i especialment de les seves causes espi¬
rituals i mentals. És a dir, el C.C. constatava un fet —el
d'una desfeta absoluta— i n'analitzava les causes, perquè
només rectificant les actituds i els plantejaments que
havien conduït al desastre es podria iniciar un redreça¬
ment.

A partir d'aquest plantejament el C.C. va iniciar una
crítica a fons d'algunes actituds que al nostre entendre
havien marcat fortament i molt negativament l'acció pú¬
blica catalana d'abans del 1936. Aquesta crítica es dirigí
especialment contra l'intellectualisme (entès com l'acti¬
tud consistent a judicar les coses i els problemes des de
fora sense comprometre la pròpia persona) i contra el
culturalisme (entès com l'intent de reduir la problemà¬
tica catalana a una pura qüestió cultural de signe literari
i mandarinista), contra la manca de sentit de solidaritat
(«abans de parlar de Pàtria cal que sapiguem que els ho¬
mes som solidaris els uns dels altres...»), contra la volada
curta de la majoria dels nostres plantejaments col·lectius,
en molts i molts diversos terrenys (deguts «a la poca
alenada espiritual»), contra l'antijerarquisme i l'esperit
d'indisciplina i de personalisme latents (personalisme
entès en el sentit pejoratiu del mot, és clar) i contra
aquell esperit de conyeta falsament intel·ligent i falsament
brillant que va caracteritzar tant la nostra vida política
i intel·lectual dels anys trenta. De fet, el C.C. va fer una
crítica contra la manca d'exigència moral, contra la man-
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ca d'ambició, contra la manca de coratge i contra la
manca de generositat del nostre món polític i del nostre
món intel·lectual d'abans de la guerra. Contra això va
defensar la plena assumpció de les responsabilitats, l'ac¬
ceptació del risc com un element bàsic d'estil de vida, la
voluntat de servei i el sentit de jerarquia —l'un i l'altre
entrelligats en el sentit que no hi pot haver jerarquia
sense servei—, l'esperit de solidaritat i el sentit de co¬

munitat, la magnanimitat —entesa en el sentit exacte, és a

dir, d'aspiració a coses grans— i la idea que l'home es deu
a quelcom que el sobrepassa, i que aquest «quelcom» no
poden ser ni les ideologies ni la «personalitat», sinó uns
valors bàsics que en el cas del C.C. eren Déu, la terra —és
a dir, Catalunya— i els homes concrets de Catalunya. És
fàcil de comprendre que per al C.C. la «mística» tenia
un sentit, és més, era quelcom d'absolutament necessari.
«O hi ha una mística i una voluntat de ser definides, o no
hi ha més que els fets materials determinables gairebé
matemàticament». O bé: «Els fets històrics, o vénen ver¬

tebrats per fets de tipus místic, o no són res». I concre¬
tament des d'un punt de vista nacional el que de debò
preocupava al C.C. no era trobar cap fórmula política o
definir un programa ni tampoc fer tasca cultural, sinó
«la manca d'una mística pròpia i d'una sòlida voluntat
de ser».

Es desprèn clarament del que acabo de dir que en
l'ordre mental i espiritual el C.C. adoptava posicions
clarament antiburgeses, si per mentalitat burgesa ente¬
nem l'acceptació del confort, del profit, del reeixir pura¬
ment material i del posar l'interès personal per sobre del
col·lectiu. És evident també que en l'ordre ideològic el C.C.
se situava molt lluny del marxisme i de totes les seves
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traduccions polítiques, de les quals el separava no sola¬
ment la seva inspiració cristiana, sinó també —i sobre¬
tot— el seu antifaraonisme i el seu antideterminisme. En
canvi, quedaven molt subratllats tres punts.

1. L'exigència, prèvia a tot, d'unes virtuts morals a
nivell individual i col·lectiu.

2. L'afirmació clara i indefugible de la voluntat na¬
cional catalana.

3. La necessitat imperiosa d'una estructura de la so¬
cietat basada en la solidaritat i en la justícia.

El C.C. fou per a mi una etapa important que ha in¬
fluït en la meva actuació posterior. Ignoro fins a quin
punt les idees de magnanimitat, de servei, d'acceptació
del risc i de la responsabilitat, eren ja vives en mi abans.
Però és evident que com a mínim l'etapa C.C. les féu més
fortes i operants. D'altra banda, la meva ja tradicional
manera d'enfocar l'actuació pública va encaixar molt bé
amb el caràcter de moviment i no de partit, de joc obert
i no limitat i dogmàtic, del C.C. Durant uns anys vaig
dur a terme, en el C.C., una acció eficaç i que m'omplia.

Això no vol pas dir que el meu pas pel C.C. fos del tot
planer. A finals del 1956 vaig quedar una mica marginat
dintre el moviment. Ja he explicat abans la influència
gran de la «Ponència» i, per tant, d'en Raimon Galí, en
el C.C. i en mi mateix. Però a mitjan 1956 el missatge
d'en Galí requeria al meu entendre ser completat amb
quelcom de més concret i de més operatiu. Això va crear
una certa tensió amb en Galí, que es va manifestar en
l'anomenada «reunió de Lleida» de la tardor d'aquell ma-
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teix any, a conseqüència de la qual, i després d'uns mesos
de transició durant el qual el C.C. va ésser dirigit per en
Frederic Roda, jo vaig decidir jugar un paper estricte de
militant de base.

Fou aleshores que, lliure de tota responsabilitat diri¬
gent, vaig iniciar una actuació a escala molt reduïda, però
que va acabar tenint altre cop una evident influència so¬
bre el conjunt del moviment, i crec que també sobre
sectors no directament vinculats al C.C. Aquesta etapa
comença el 1957 i acaba amb la meva detenció el mes
de maig del 1960.

La meva actuació durant aquest temps va respondre
sempre a l'objectiu del C.C., que era crear entre la joven¬
tut catalana una nova mentalitat d'acord amb els prin¬
cipis bàsics de la «Ponència» i d'acord amb una revisió
crítica de la nostra història més recent. Però vaig mirar
sempre de trobar camins d'acció que completessin aques¬
ta formació espiritual i mental. Crec que del recull d'es¬
crits meus d'aquella època —dels que he conservat o he
retrobat— es desprèn prou clarament aquesta preocupa¬
ció meva per l'acció, aquesta pruïja per a donar coses a
fer a la gent. Sempre he cregut que sense un mínim
d'acció tots els esforços de sensibilització i de formació
acaben perdent-se en el narcisisme o en la frustració.

M'he de referir d'una manera especial a un escrit
d'aquesta època, concretament de finals del 1958. És «Fer
poble, fer Catalunya». Va ser un escrit personal, tot i que
fou llegit i compartit per molts companys. És un treball
que jo mateix trobo avui confús en alguns punts, que,
com és natural, és fruit de l'època —i que, per tant, avui
hauria de ser modificat en més d'un punt— i amb el
qual, fins i tot, jo avui en algunes coses no estic ben bé
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d'acord. Però és important per a entendre la meva acció
posterior.

«Fer poble, fer Catalunya» denota una forta influèn¬
cia C.C., que, a part de la referència cristiana manifes¬
tada molt sovint i molt explícitament, s'adverteix en punts
com els següents:

— freqüent referència al contingut comunitari del na¬
cionalisme i, per tant, a la necessitat de canvis substan¬
cials en l'estructura del poder; presentació i defensa d'en
Seguí i d'en Layret —en aquella època del tot descone¬
guts per la gent de menys de trenta anys—, i de tots els
sectors que havien intentat crear un moviment polític i
sindical realment eficaç i modern al servei dels treballa¬
dors de Catalunya, etc.

— afirmació de la necessitat d'una mística col·lectiva
i de la fidelitat a unes virtuts i a uns valors bàsics.

— crítica del catalanisme i de les actituds espirituals
i mentals dominants a Catalunya abans del 1936; refe¬
rència a «la batalla mal plantejada i mal jugada, culmina¬
ció d'un procés de dimissió», com a punt d'arrencada de
tot un esforç generacional de reconstrucció.

Però, a part d'aquestes i altres aportacions típicament
C.C., hi havia a «Fer poble, fer Catalunya» tres idees bà¬
siques que han inspirat molt la meva actuació posterior.

La primera és la distinció entre continent i contingut
entre forma i fons, entre institucions nacionals i substàn¬
cia nacional. La segona és el que dic referent a les inter¬
ferències de tota mena a què en tot moment estan sot¬
mesos la vida i el pensament col·lectiu catalans, i de com
això dificulta en tots els ordres —religiós, social, polític
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i naturalment nacional— que Catalunya es pugui afirmar
plenament d'acord amb la seva manera de ser i pugui fer
als catalans tot el servei de definició i de promoció hu¬
mana que un país ha de donar als seus homes. Finalment,
hi ha a «Fer poble, fer Catalunya» l'expressió d'un pla
sistemàtic de construcció catalana. Tothom que hagi se¬

guit de prop la meva actuació durant els anys seixanta
s'adonarà, llegint «Fer poble, fer Catalunya» que, de fet,
el que he intentat és anar realitzant el projecte que vaig
formular l'any 1958.

També vull referir-me a dos o tres escrits meus d'a¬

quest període pel fet que a partir d'ells i de l'actuació que
se'n derivà es va iniciar una polèmica de gran profun¬
ditat que, de fet, encara dura. Em refereixo als escrits
sobre immigració i a la doctrina que sobre aquest tema
vaig elaborar. El punt central d'aquesta doctrina era el
concepte d'integració. Cal advertir que en aquella època
aquest concepte era nou. Fins aleshores no s'havia parlat
més que d'assimilació (o bé resignada acceptació de la
pèrdua, per raons demogràfiques, de la nostra identitat
nacional). Jo vaig creure, i amb mi tots els companys que
van fer seu aquest plantejament, que la idea d'integració
responia molt més bé al plantejament obert i just que
des d'un punt català s'havia de fer de la qüestió. Tot i
això un parell o tres anys més tard, i com a conseqüència
d'un plantejament de la qüestió social que ràpidament
va conduir a una part del C.C. i a molta gent de fora
el C.C. a postures lerrouxistes, la doctrina d'integració
va ser atacada a fons. Fou el preludi, com hem dit, de
totes les actituds lerrouxistes, és a dir, anticatalanes i
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políticament caòtiques que durant els anys seixanta es
van donar amb una certa abundor.

L'exigència de solidaritat, tan fortament expressada
en l'ideari C.C., va portar a plantejar-se molt seriosament
la qüestió social. El fet que més tard —sobretot quan
vaig sortir de la presó a finals del 1962— jo hagi hagut
de manifestar la meva radical oposició a les preses de
posició del C.C. sobre aquesta qüestió a causa del seu to
lerrouxista i al seu contingut confusionari, fa més neces¬
sari que digui que una de les persones del C.C. que amb
anterioritat al mes de maig del 1960 —data del meu em¬

presonament— més va mirar de situar el C.C. davant el
problema social i de fer-li'n sentir tota la responsabilitat
vaig ésser jo. El mateix és vàlid pel que fa a una altra
problemàtica també d'arrel social i que aleshores encara
no era moda, que era el problema del subdesenvolupa¬
ment peninsular, especialment l'andalús. Això sol ja dóna
idea que el meu nacionalisme era quelcom més que una
defensa tancada d'una personalitat lingüística i cultural.

Que l'evolució de les actituds socials del C.C. portés
una part dels seus membres al lerrouxisme i a la inco¬
herència, i d'altres a l'apartament, no treu que el plan¬
tejament s'havia de fer. És segur que es féu malament,
potser per manca de base doctrinal, potser perquè l'ori¬
gen cristià i burgès de bona part de nosaltres ens posava
a mercè del sentimentalisme, de l'il·luminisme i dels com¬

plexos de culpabilitat. En aquest sentit el meu escrit
sobre el subdesenvolupament peninsular que figura al
recull I, si bé és una demostració clara i positiva de la
meva i de la nostra sensibilitat per aquests problemes, és
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també un exemple lamentable de llacrimositat i de senti¬
mentalisme. És evident que amb un bagatge en aquest
sentit tan pobre podia passar qualsevol desastre.

Acabo d'assenyalar una falla del C.C. Subratllar la
primacia de la fidelitat, de l'estil i del gest sobre les cons¬
truccions intel·lectuals tenia el seu costat bo, però també
el dolent. Segur que el C.C. tenia altres falles, que ara no
escatiré. Em limito a dir que, de tota manera, va fer el
seu fet, i que per a mi pràcticament es va acabar la nit
del 22 de maig de 1960. La causa fou la meva detenció,
com a conseqüència de tota una sèrie de campanyes polí¬
tiques i d'agitació que s'havien anat fent, i de les quals
jo realment n'era l'inspirador. Per acabar de donar idea
de quin ha estat el meu camí fins ara m'aturo i dono un

cop d'ull enrera per a veure què he de fer d'ara endavant,
cal que expliqui també què va passar aquells dies de
maig i juny de 1960 i per què vaig fer el que vaig fer.
Però d'això en donaré compte després. Ara em limito a
dir que per a mi el C.C. s'acaba aleshores, tot i que no

començo una etapa nova fins després de sortir de la
presó. El meu temps de presó pertany encara espiritual¬
ment al període anterior, tot i que de mica en mica vaig
anar comprenent que les coses ja no serien com abans i
que els meus camins serien uns altres.

Val a dir que a partir dels primers anys seixanta les
coses van canviar per a tothom, no només per a mi. Es
va produir en aquell moment un canvi de conjuntura que
arreu del món van simbolitzar tres homes —Kennedy,
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Joan XXIII, Khrúixtxev—, que a casa nostra fou molt
evident. Les possibilitats d'actuació van ser més grans
sobretot en l'ordre cultural —però també en el polític i
social—, el nivell de vida va pujar notablement i es va

començar a introduir una nova manera de viure, en el
camp religiós es va produir la revolució del Concili, la
gent jove va començar a tenir un pes que mai abans no
havia tingut, etc. En el terreny ideològic va aparèixer
amb nova força —aquí i fora d'aquí—, el marxisme, i es
van produir estranys maridatges entre ell i actituds popu¬
listes, romàntiques i utòpiques que han tingut i tenen un

gran predicament entre nosaltres. Potser des del C.C. no

havíem previst prou aquesta evolució i no havíem seguit
prou l'aparició durant els últims anys cinquanta d'algunes
d'aquestes noves tendències i d'alguns nous grups de gent
jove. El cas és que durant els primers anys seixanta el
moviment va anar perdent la seva cohesió, es va anar
embullant cada cop més amb plantejaments irreals i
pseudo-revolucionaris fins que acabà desfent-se.

Pel que fa a mi, jo, això, ja no ho vaig viure. De fet,
vaig estar al marge de tot des del maig del 1960 fins a

l'agost del 1963, i encara després vaig trigar ben bé un
any a situar-me. La línia d'actuació que vaig definir i apli¬
car a partir del 1964, i que és el que més pot interessar
de cara a aquesta revisió que ara inicio, és en bona part
filla del C.C., però no va tenir res a veure amb l'orienta¬
ció cada cop més radical —i al meu entendre cada cop
més estèril— d'una part dels meus antics companys.

L'escrit que clou el recull de treballs meus d'aquesta
època és significatiu. És escrit a Saragossa, poc abans de
sortir de la presó. Jo era conscient aleshores que, en el
moment just que traspassaria la porta de la presó, jo

231



tancaria un període de la meva vida i n'iniciaria un altre
que no sabia ben bé com seria. I així fou efectivament.

Vaig sortir de la presó el 24 de novembre de 1962, però
fins el mes de juliol de l'any següent no em vaig poder
establir a Barcelona. Durant aquest temps vaig estar a
Girona, amb prohibició de sortir del terme municipal
fora de tres dies el mes, que podia anar a Barcelona.

Del juliol del 1963 a l'abril del 1964, és a dir, fins al
definitiu compliment de la condemna, vaig tenir fixada la
residència a Barcelona.

Durant aquests anys el C.C. s'havia anat radicalitzant
i, consegüentment, fragmentant. El que en podríem dir
el C.C. oficial en aquell moment ja estava en plena con¬
fusió, i en l'ordre català havia adoptat actituds molt poc
nacionals. No és molt clar si jo vaig deixar el C.C. o si
me'n van treure. Probablement van ser totes dues coses

alhora. Però, per al cas, és igual.
Tampoc no fou fàcil la meva reincorporació al món

de l'activitat econòmica. La meva persona feia por en el
sentit polític i, probablement, també en el personal. A això
cal afegir que jo tenia aleshores les idees poc clares sobre
si havia de dedicar-me molt a l'activitat econòmica o no.

Tampoc no vaig creure que hagués d'intentar entrar
a l'Omnium. Probablement l'hauria compromès i, a més,
dubto que hagués estat oportú, també, per altres motius.

A part d'això l'Omnium fou clausurat a finals del
1963 o primers del 1964.

Tot això va fer que fins ben entrat l'any 1964 jo no
comencés a veure una mica què podia fer. Perquè —això
és clar— el que certament no em vaig plantejar en cap

232



moment fou plegar. D'una manera o altra jo volia con¬
tinuar servint Catalunya. Calia trobar la manera i el lloc
d'acord amb una situació nova. Aleshores, com ara, el
meu camí no era clar, però la voluntat de continuar tre¬
ballant per Catalunya era fortíssima. Jo no tinc altra
passió més que aquesta.

Durant aquell temps em van venir a veure moltes per¬
sones, que amb petites diferències totes deien el mateix:
«Pujol, si em necessites, pel que tu creguis que s'ha de
fer, compta amb mi». Jo tenia en aquell moment un gran
crèdit personal. També era objecte —ja aleshores—
d'atacs a fons per part dels nous sectors lerrouxistes i,
en general, de tota la gent tocada ja pel revolucionarisme.
De tota manera, el meu capital de prestigi era molt im¬
portant.

D'aquestes persones que em venien a veure algunes
precisaven més i proposaven la creació d'un nou C.C., és
a dir, d'un nou moviment popular de sensibilització cen¬
trat en les idees bàsiques —posades al dia, però de cap
manera disminuïdes— de l'antic C.C. Jo havia de jugar
en aquest nou C.C. el paper de líder, de líder mític i po¬
pular. D'altres suggerien la creació d'un partit polític,
d'inspiració nacionalista i democràtica, molt centrat tam¬
bé per la meva persona.

Crec que totes les persones —i van ser moltes— que
durant uns mesos em vingueren a veure, eren gent real¬
ment positiva, i a tots he d'agrair la confiança que em
feien. Però jo no vaig creure que cap d'aquests camins
fos l'adequat. Actuar en un partit polític —o fer-lo, com
aleshores em suggerien— no havia estat mai la meva
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inclinació, com ja he explicat abans. A més, jo creia que
si bé era capaç de fer un partit polític probablement més
fort i eficaç que la gran majoria dels existents, de tota
manera aquest partit no hauria pogut jugar un paper
decisiu en el combat polític d'aquell moment. Potser em

vaig errar, però jo no ho vaig creure així, i vaig creure,
a més, que en aquest cas el partit en qüestió hauria estat
més un nou factor de desorientació que d'aglutinament.
Que per tant no hauria estat positiu.

També hi havia que el meu diagnòstic de la situació po¬
lítica ja era aleshores pessimista respecte a la possibilitat
d'un canvi proper i important que obrís possibilitats cla¬
res a una acció estrictament política. No vaig creure mai
que el Règim es pogués acabar fins ben entrats els anys
setanta. I, mentrestant, el país se'ns escolava. Hi havia,
al meu entendre, coses que calia fer aleshores, sense es¬

perar que arribés una nova situació política.
Això no vol dir que aleshores, i ara, jo no hagi consi¬

derat positivament els partits polítics. Els crec necessaris
i útils, i només lamento que —en molt bona part per
causes que els sobrepassen— no puguin ser ni més forts
ni més operants.

Quant a la possibilitat de refer i actualitzar l'antic C.C.,
si bé m'hi veia amb cor i encaixava amb la meva habitual
manera de fer, i si bé considerava —i encara considero—
que l'existència d'un moviment així seria un gran bé per
a Catalunya, vaig creure que en aquell moment això s'hau¬
ria vist més que res com un enfrontament entre dos C.C.,
l'un socialment molt radicalitzat i —jo crec— cada cop
més pseudo-revolucionari, i l'altre que per reacció hauria
estat vist bàsicament com un moviment estrictament na¬

cionalista. No vaig creure que fos útil per a ningú crear
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un clima de disputa amarga —ideològica i personal—
centrada en aquests temes.

Durant aquells mesos vaig escriure una sèrie d'arti¬
cles, que vaig anar enviant a dues o tres-centes persones,
i que més tard vaig aplegar en un llibret ciclostilat titulat
Construir Catalunya. La meva intenció era fer un segon
volum, i fins i tot tenia alguns articles més a mig fer.

Aquest llibre per mi fou important, perquè em va aju¬
dar a definir la meva futura línia d'actuació. Em sembla

que no vaig dir res que d'una manera o altra ja no hagués
dit en el període anterior, però ho vaig posar al dia i a
través de l'elaboració a què m'obligà el treball d'es-
criure-ho —d'escriure-ho d'una manera entenedora, con¬
vincent i basada en un autèntic coneixement dels temes—

no solament em vaig ratificar en les meves conviccions,
sinó que em vaig acabar de convèncer que les noves orien¬
tacions ultrasocialistes, ultrarevolucionàries i ultracontes-
tatàries (aquesta paraula encara no era moda), estaven
mancades de solidesa i de serietat. Però aquesta convic¬
ció no va anar acompanyada d'una ruptura clara. Vaig
voler distingir entre actituds i postures d'una banda, i els
homes i els grups que les sustentaven. Vaig creure que
calia mantenir oberta la porta i el diàleg amb aquests
homes i amb aquests grups, però he de dir —en tornaré
a parlar més endavant— que això ha estat la causa per
a mi d'una gran erosió.

Les meves idees bàsiques continuaven essent les ma¬
teixes. Nacionalisme, democràcia política, democràcia so¬
cial i econòmica. Denúncia d'uns plantejaments intel·lec¬
tuals i culturalistes en l'ordre mental, i poc oberts i ge-
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nerosos en l'ordre social durant el període anterior del
catalanisme. L'home com a punt bàsic de referència. Ne¬
cessitat no solament d'una classe obrera organitzada, sinó
també del seu accés al poder. Refús, en canvi, a conside¬
rar els elements marginals i per principi antisocietaris
com a possible salvació del nostre país. Reafirmació de
la postura integradora, amb totes les seves conseqüèn¬
cies, pel que fa a la immigració. Repulsa de l'ideologisme,
del mecanicisme, de tota mena de mimetisme. Necessitat
de l'acció i de saber treballar sobre el concret. Exigèn¬
cia de joc net i d'actituds lleials.

Però a part de tots aquests punts concrets el que a
través d'aquests escrits arriba a prendre forma, almenys
en mi, són els dos punts clau que defineixen la meva ac¬
tuació a partir del 1965: construcció de país i creació d'un
terreny central.

Sobre què vol dir «construir país» no cal insistir gaire.
A més, constitueix un element de fons constant en tota
la meva actuació. El meu escrit més important i més
personal de l'època C.C. és «Fer poble, fer Catalunya», i
el primer que vaig fer en sortir de la presó fou «Cons¬
truir Catalunya». La continuïtat i el paper determinant
d'aquesta voluntat de construcció són evidents. De tota
manera, l'any 1964 en aquesta postura tradicional meva
hi influeix un altre fet, que ara miraré d'explicar.

El C.C. havia estat un moviment de sensibilització. És
més, tota l'acció del catalanisme havia estat fonamental¬
ment sensibilitzadora. D'ençà del 1939, el catalanisme ha¬
via pogut actuar molt poc a nivell de les institucions i a
nivell de les realitats socials, econòmiques i polítiques
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del nostre país. Havia actuat —i ja era molt— sobre els
homes —és a dir, havia mirat de mantenir-los fidels a

Catalunya i havia actuat a nivell cultural i lingüístic (sem¬
pre dintre les indefugibles limitacions que la situació
imposava). Aquest fet produïa una certa fatiga a la gent
que, de la realitat catalana, en tenia una idea poc lite¬
rària, és a dir, precisament a la gent més anticulturalista.
D'altra banda, a començaments dels anys seixanta havien
pres cos dues acusacions fortes contra el catalanisme:
una era precisament la de culturalisme, i l'altra la d'abs-
traccionisme. Aquesta segona acusació es formulava més
o menys així: «Què vol dir Catalunya? On l'heu vista?
Què es?» Era una manifestació del mecanicisme socio¬
economic que en aquell moment va irrompre amb força.
És evident que és una acusació falsa, fruit de la incapa¬
citat d'abstracció pròpia de mentalitats infantils o bé
fruit d'una voluntat sistemàtica d'enderroc de la perso¬
nalitat catalana: probablement hi hagué una mica de les
dues coses.

Encara hi havia un altre fet que en mi va influir molt.
En aquells moments es veien a venir dues grans arriba¬
des de gent, diguem-ne, nova a la societat catalana: d'una
banda, s'entreveia l'entrada en joc d'una nova joven¬
tut; de l'altra, feia l'efecte que la classe obrera sortiria
si més no una mica de la situació marginal quasi del tot
silenciosa en què fins aleshores havia estat. I a mi em
va semblar —i no vaig ser sol— que urgia mirar de crear,
encara que fos a nivell modest, estructures que perme¬
tessin actuar d'una manera eficaç i constructiva a aquesta
de gent nova, la participació de la qual en la construc¬
ció de Catalunya jo considerava del tot imprescindible.
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L'altra idea bàsica que durant els anys 1964 i 1965 va
anar prenent forma fou la de terreny central. Miraré
d'explicar què enteníem per terreny central.

Hi havia, i hi ha, a Catalunya molta gent que fa coses,
i coses importants. Hi ha, per exemple, els qui dediquen
el seu esforç a la defensa de la llengua (classes de català,
determinades publicacions, etc.) i de la cultura catalanes,
agafant ara el terme cultura en el seu sentit limitat. D'al¬
tres treballen en el camp econòmic, d'altres en el social,
d'altres en el religiós, etc. Cadascun d'aquests sectors és
important per a Catalunya, i cal, per tant, que siguin
atesos al màxim de bé possible. Però tots aquests sectors
tenen en comú una cosa, i és que són parcials. És més,
amb facilitat porten els homes que hi treballen a confon¬
dre la part amb el tot. Per exemple: a creure que per al
futur de Catalunya el més important de tot és una bona
economia, o bé que la revolució social ha de ser prèvia
a tota altra cosa, i que la llibertat de Catalunya caurà
després com a fruita madura, o bé que l'únic que compta
de cara a una acció de signe català és estrictament salvar
la llengua. Concretament, aquestes tres actituds consti¬
tueixen el tema d'un dels articles de «Construir Cata¬
lunya» i que porta el títol, significatiu, d'«Els tres ca¬
talanismes».

Per acabar de definir aquestes actituds jo deia que
amb facilitat agafaven una tendència centrífuga. Es dis¬
paraven pel seu carril concret, important, però parcial, i
deixaven de pensar en el conjunt. Calia, deia jo, que al
costat d'aquestes actituds n'hi hagués una altra sobretot
preocupada per la confluència d'aquestes visions parcials
en un terreny central en el qual totes s'integressin. Calia
que el cos central de Catalunya —allò que no és només
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econòmic o social o cultural o el que sigui, sinó una mica
tot i, a més, previ a tot— fos el més fort possible i con¬
dicionés les accions sectorials, necessàriament especialit¬
zades i, per tant, mancades de visió de conjunt, i centrí¬
fugues, és a dir, amb tendència a deslligar-se del cos
central.

Aquesta acció era clarament política, és més, el pro¬
tagonista ideal d'una acció així seria justament un partit
polític. Un partit que situant-se en el bell mig de Cata¬
lunya convoqués el poble català a una acció d'allibera¬
ment i de construcció de país. Però aquest partit per a
fer això havia de ser fort, havia de disposar d'una gran
capacitat de primer de convocatòria i després d'acció. Els
mètodes podien ser pacífics o no, a condició que fossin
eficaços i que arrosseguessin un sector de Catalunya prou
important per a poder-se presentar com l'autèntic re¬

presentant del poble i actuar com a tal. Ara, un partit
així no existia aleshores, no existeix avui i sembla que,
de moment, no s'hi ha de comptar.

A partir d'aquest plantejament i d'aquestes constata¬
cions vaig orientar la meva acció a contribuir a la creació
d'aquest terreny central.

De l'any 1965 daten les idees bàsiques d'un text
—«Anàlisi de la situació i definició d'objectius»—, un dels
principals punts del qual es titolava «Intent de creació
d'un terreny central : estratègia d'una política de cons¬
trucció de país». Em sembla útil que reprodueixi aquest
punt.

«Aquesta voluntat de construir un país vàlid per a
tots els catalans, i de començar-lo a construir en la reali-
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tat d'avui, tan limitada i tan contradictòria, però que no

pot ser defugida perquè la tasca de construir Catalunya
com abans hem dit és inajornable, no es podrà fer a ho¬
res d'ara si només s'actua des de les posicions concretes
i tallants dels partits polítics o de les escoles ideològiques.
No és pas que els partits i les ideologies no hagin d'exis¬
tir, ben al contrari. És més: si algun d'ells aconseguís
imposar-se de tal manera que una part majoritària o
molt important de Catalunya fos aglutinada per ell, i que
arribés a dominar d'una manera realment eficaç els ins¬
truments d'aglutinació popular, de combat i de creació de
realitat social, és a ell que correspondria tirar endavant,
imprimint-hi el seu caràcter, la tasca de construcció na¬
cional. Però aquest no és el cas.»

Creiem que l'estratègia vàlida avui és la que hem
definit com la de creació d'un terreny central on molts
homes d'ideologies diferents, procedents de camps d'ac¬
tuació molt diversos (cultural, econòmic, social, etc.) pu¬

guin coincidir i col·laborar en iniciatives positives per a
la totalitat del nostre poble. A «Construir Catalunya»
dèiem: «Cal que hi hagi un nucli d'homes, l'objectiu dels
quals no sigui fer obra de partit o de sindicat o d'Esglé¬
sia o de grup econòmic o d'editorial o de res concret,
sinó fer tot el possible perquè en un terreny que sigui
de tothom —en un terreny que en diríem central— sor¬
geixin una sèrie d'institucions bàsiques, d'institucions
d'infrastructura al servei de tots els homes que, en cadas¬
cun dels camps concrets facin obra positiva. Una acció
d'aquest tipus requereix que la facin homes d'ideologies
diverses, i sobretot, homes disposats a actuar en cada
cas no d'acord amb la pròpia ideologia, sinó d'acord amb
l'interès general. Requereix també que aquests homes
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tinguin una visió de conjunt de la realitat catalana, de
les seves necessitats i de les seves possibilitats. Reque¬
reix —i això ho resumeix tot— que tinguin mentalitat de
govern. Tenir mentalitat de govern entenem que vol dir
tenir una concepció global i una visió de futur del nostre
país, i d'acord amb ella definir què convé en cada mo¬
ment i mirar com i per qui pot fer-se». «I calia —dèiem
també— que aquesta tasca de construcció catalana que
només la participació d'homes d'ideologies diverses faria
realment fructífera, arrenqués d'un consens molt elemen¬
tal, però fort i autèntic, que es basés en unes quantes
idees i en unes quantes actituds, poques però clares i
operants: clara afirmació nacional, exigència de canvis
radicals en l'ordre social i econòmic, organització demo¬
cràtica de tota la vida social.»

Vull subratllar només dues exigències que la idea de
terreny central comportava: la de l'obertura ideològica
i la de la mentalitat de govern. Tant l'una com l'altra
desembocaven en una tercera exigència, molt dura per a
les persones disposades a treballar d'acord amb aquesta
línia: la renúncia no a la pròpia ideologia, però si a sacri-
ficar-la cada cop que l'interès general semblés que reque¬
ria que alguna cosa es fes d'acord amb un altre planteja¬
ment ideològic. Això és molt fàcil de dir, i molt difícil
de fer. També és molt perillós: sóc conscient que d'aquí
ve —segurament en tornaré a parlar a l'hora de fer ba¬
lanç— una causa principal de l'erosió a la qual he estat
sotmès durant aquests anys.

De la combinació «voluntat de construcció - mentali¬
tat de govern», en va sortir una altra característica de la
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meva actuació d'aquests anys: la preocupació per la in¬
frastructura. Val a dir que aquesta pruïja em venia de
lluny: no oblidem que l'inici de Banca Catalana, de fet,
data del 1959, i Banca Catalana és un exemple molt clar
de política d'infrastructura.

Vistes ara les coses amb perspectiva penso que potser
hi hagué un altre fet que influí en aquesta meva orienta¬
ció. Aviat es va veure clar que l'acció econòmica, i con¬
cretament bancària, que jo havia iniciat l'any 1959 tenia
possibilitats importants, i no només econòmiques, sinó
també de projecció general. Va semblar —i caldrà analit¬
zar si això fou o no un encert— que era important im¬
pulsar aquesta iniciativa, però un cop acceptat això tam¬
bé semblava clar que jo era la persona més idònia per a
dur a terme aquesta tasca. En aquell moment quasi no¬
més jo a Catalunya tenia a les mans la possibilitat d'ini¬
ciar quelcom d'important en aquest terreny. Però això
comportava dues conseqüències. D'una banda, donada la
responsabilitat important —i cada cop més important—
que jo anava adquirint, el valor col·lectiu que des de molts
punts de vista anaven agafant les nostres realitzacions i
iniciatives d'arrel econòmica, encara que algunes tingues¬
sin una projecció molt més general, i les perilloses con¬
seqüències que una falconada del govern podria tenir
sobre les noves institucions econòmiques catalanes, jo, en
el terreny polític, no podia donar gaire la cara. D'altra
banda, l'actuació bancària acabava d'enfortir una meva
tendència: la d'ajudar a fer o la de fer fer més que la
de pròpiament fer, la de proporcionar instrument i punt
d'arrencada per a l'acció més que la d'assumir directa-
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ment l'acció. Cal dir que només aquesta manera de fer
permetia una projecció molt àmplia i ambiciosa de la
meva actuació. I és evident que això encaixava amb
la idea de terreny central i amb la voluntat de creació
d'infrastructura.

Durant aquella època —que, de fet, va comprendre la
segona meitat del 1964 i tot el 1965— jo vaig escriure
altres coses, vaig tenir converses i vaig donar algunes
conferències —poques i molt reservades, perquè en aque¬
lla època la policia m'estava bastant a sobre—. Són es¬
crits —els que he trobat— força reiteratius i que no afe¬
geixen res al que abans he dit, o als temes bàsics de
«Construir Catalunya» o fins i tot de la «Ponència». De
tota manera, els he aplegat en el recull III (1).

Més important fou —perquè va representar un primer
pas cap a l'acció— el llançament, patrocinat per mi i dut
a terme amb la col·laboració de diversos grups i entitats,
d'una gran enquesta sobre ensenyament. Dic «gran», per¬

què ho fou. Es van imprimir 150.000 enquestes, es van
trametre unes 110.000 enquestes i vam rebre 8.000 res¬

postes.
Aquesta enquesta perseguia uns objectius més polítics

que científics. Pretenia, d'una banda, verificar una in¬
tuïció nostra, la que el problema de l'ensenyament era
intensament sentit a escala popular —és a dir, que era

(1) Aquest escrit fou tramès als components del C.I.R.P. amb
vuit reculls o annexos amb documentació complementària —car¬
tes, escrits, projectes, etc.—, que en conjunt representaven prop
de 300 pàgines. En aquest llibre he prescindit totalment dels
annexos.
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realment problema a nivell de carrer i no només de cena¬
cle—; de l'altra, es proposava fer parlar molta gent ha¬
bitualment no tocada a través dels canals clàssics, que
eren i són molt minoritaris, de temes com la situació de
la llengua catalana, l'organització classista de la societat,
la qüestió de la llibertat religiosa. Es tractava de fer-los-
en parlar i, també, de poder-los-en parlar a través de les
moltes reunions d'informació que amb l'excusa de l'en¬
questa s'organitzaren arreu del Principat.

No era el primer cop que jo utilitzava la tècnica de
l'enquesta, per a trencar els motlles molt estrets en què
havia de moure's l'acció d'oposició. A l'època del C.C. vaig
llançar una enquesta sobre immigració i una altra sobre
la vida en els pobles, que —sobretot la primera— van
ajudar molt a fer treballar la gent i a arribar a ambients
habitualment no tocats (a part d'un altre objectiu d'a¬
questa enquesta sobre immigració del qual ja he parlat
abans, i que era a través del problema immigratori sen¬
sibilitzar socialment els nostres militants nacionalistes).

Aquestes enquestes eren justament fruit de la meva

preocupació per a no restar tancat en un món petit d'ini¬
ciats i per a oferir possibilitats d'acció i de contacte a la
nostra gent.

Aquesta enquesta fou important per dos motius: d'ella
arrenca la decisió de fer quelcom d'important —quelcom
que no fos parlar-ne ni escriure articles o lamentar-se—
en el camp de l'ensenyament, i, d'altra banda, em va fer
entrar en contacte amb molta gent nova que —formu-
lant-se'l o no— feia seu el programa de «Construir Cata¬
lunya».
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La referència que acabo de fer a la gent nova no està
feta per què sí.

Durant aquells dos anys —1964, 1965— jo vaig tenir
molts contactes i canvis d'impressions no solament amb
antics companys, sinó sobretot amb gent nova. Es trac¬
tava de fer quelcom de nou, quelcom que no nasqués
massa condicionat per la meva acció i les meves relacions
d'abans, i sobretot que no es veiés embolicat en el clima
de discussió, de crítica violenta i de desintegració en què
es debatia la gent de l'antic C.C. Jo no volia anar a dispu¬
tar el camp a ningú; en alguns casos, perquè es tractava
de posicions ben cobertes i per les quals no calia preocu¬
par-se; en d'altres, perquè no vull gastar la meva energia
en combats entre nosaltres; en d'altres, finalment, perquè
eren camps condemnats, camps lliurats ja a la incoherèn¬
cia i a la no assumpció de responsabilitats. I, sobretot,
no volia anar a disputar el camp a ningú, quan era evi¬
dent que hi havia tantes i tantes coses per a fer i que
ningú no feia. Això explica que jo mirés de trobar gent
nova. És a dir, no calia que fos gent realment nova, sinó
capaç d'oblidar una actuació passada que, jo almenys, ja
no podia ni volia continuar.

Potser caldrà que més endavant torni a parlar d'aques¬
ta meva actitud —que en mi és una constant— de no
disputar a ningú les posicions que ocupen. D'una manera
o altra això deu tenir alguna cosa a veure amb la meva
repugnància a entrar en conflicte amb la gent, a embran¬
car-me en discussions, a entrar en el terreny dels atacs
personals. No estic gens segur que això sigui una virtut,
però per a mi és, com deia, una constant.
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«Explicado i balanç de C.I.R.P.», com ja he dit l'any
1971, feia després d'això una mena d'anàlisi de la situació
general —una mena de report sobre l'estat del país— que
avui no té actualitat i que per tant resultaria enfarfegat.
Suprimeixo, per tant, aquesta part. En Canvi transcric
tota una altra part, en la qual s'inicia ja la revisió crítica
del que havia estat i del que havia fet i feia el C.I.R.P.,
revisió que va portar al cap d'un temps a la seva progres¬
siva congelació.

És indubtable que el to ha anat baixant. El que ha
influït més en això ha estat la sensació que calia revisar
alguns punts que si bé afectaven molt més la manera de
fer les coses que la mateixa anàlisi, tenien una repercus¬
sió negativa en l'eficàcia i en la qualitat de servei de la
nostra actuació. És a dir, repercutien en la nostra raó
de ser.

A partir de finals de 1970 vaig tenir un dubte molt
seriós. No sobre la conveniència de continuar la tasca de
construcció del país en la forma que fèiem, sinó sobre
la seva viabilitat. Estàvem immersos en el revoluciona-
risme, en la crítica sistemàtica i acrítica, devoradora de
tot el que s'intentava fer amb un cert rigor i una mentar
litat constructiva. Ha arribat l'hora, deia, de dir prou als
nous mites, a la filosofia de la facilitat i de xerinola, a

l'esperit anàrquic, als plantejaments ambigus, als secta¬
rismes, a la conyeta, a la desmitificació feta a la babalà
i al servei de noves mitologies molt problemàtiques i poc
clares, a la frustració i a la destrucció de tants homes,
a la instrumentalització de tantes energies catalanes per
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part de gent i d'ideologies estranyes al nostre sentit de
comunitat. I afegia més avall: A nosaltres, o almenys a
mi, ens toca tornar a dir ben alt el que sempre hem
cregut, el que fa sis anys ens va portar a tornar a dir ben
alt el que sempre hem cregut, el que fa sis anys ens va
portar a adoptar una actitud de servei sense discriminar
ideologies ni creences, amb l'única condició de la fidelitat
a Catalunya, a la llibertat, a la justícia i —molt impor¬
tant— a la norma de joc net. Jo he cregut sempre: que
l'home val per la seva fidelitat i per la seva capacitat
d'esforç i del servei, que la voluntat de ser en tant que
país constitueix una imperiosa exigència de l'home català,
i que d'aquí ha d'arrencar el nostre nacionalisme; que
l'exigència de llibertat i de justícia és inherent a la nostra
tradició, i que ha de ser inseparable de qualsevol formu¬
lació política catalana; que val més fer que desfer.

Feia també referència a dos fets greus, que em vaig
haver de menjar molt sol, i que eren per a mi un fort
handicap. Cal afegir que sobre la meva actuació durant
tot el que va del 1971 han pesat terriblement dues lloses
molt feixugues: l'envestida molt forta i perillosa de l'Ad¬
ministració espanyola contra Banca Catalana i contra el
món que l'envolta més immediatament, i la crisi de l'En¬
ciclopèdia Catalana. Tant l'una com l'altra són molt greus
i, tot i que han superat —sembla— el punt crític, encara
duren i continuen pesant sobre la meva acció. De totes
dues caldrà parlar-ne amb detall més endavant. Ara el
seu mal no vol soroll. I conscient que ens encaminà¬
vem cap un final d'etapa feia una primera valoració, molt
genèrica, del que havíem fet. He de dir, a tall de resum,
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que constatem i subratllem un fet de crisi general, que
fem un recompte de l'actiu i del passiu de la nostra
actuació i de les actituds i posicions més remarcables en
el nostre món d'oposició, que en denunciem —això sí,
sense contemplacions— el que al nostre entendre és erro¬
ni o fins i tot fals i inautèntic i que anunciem una volun¬
tat de tornar a començar des de posicions més sòlides i
també més altes. I diem «també més altes» perquè creiem
que, malgrat tot, el balanç del que s'ha fet ha estat posi¬
tiu. Personalment no sé si ha estat positiu per a mi, per
a les meves possibilitats de futur, però crec fermament
que ho ha estat per a Catalunya. Almenys en el terreny
de les coses, de les institucions, de les realitats tangibles.
En el terreny de les idees, de les actituds, de la moral
col·lectiva i de l'ètica la cosa no és tan clara. És en aquest
camp, sobretot, que s'imposa una virada radical.

Després d'això «Explicació i balanç del C.I.R.P.» in¬
formava sobre l'origen dels seus fons econòmics.

Cal dir un mot sobre l'economia del C.I.R.P. i d'algu¬
nes característiques del seu ajut econòmic.

D'entrada cal deixar clara una cosa: les finances del
C.I.R.P. no han tingut res a veure amb Banca Catalana.
Hi ha una sola entitat de les que el C.I.R.P. ha ajudat que
jo he fet finançar indirectamente per Banca Catalana:
Centre d'Estudis i Planificació (C.E.P.).

El caràcter econòmic del C.E.P. ha fet possible aquest
aprofitament de la Banca.

Però la resta dels diners del C.I.R.P. han sortit de les
contribucions que hem demanat a diverses persones i ins¬
titucions catalanes.
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Més avall transcric la còpia d'una carta que dóna idea
del plantejament que es fa a aquestes persones i institu¬
cions.

Durant els darrers quatre o cinc anys les despeses
reals del C.I.R.P. han oscil·lat entre els set milions i els
vuit milions anyals.

Tots aquests diners s'han recollit i s'han distribuït
d'acord amb un plantejament polític, que és el que ja
he descrit: idea de terreny central i d'infrastructura, na¬
cionalisme, democràcia política i social, justícia social,
obertura ideològica, joc net.

En cap moment ni en cap cas no s'ha anat a cercar
diners per a les beques d'estudiants a l'estranger o per a la
campanya de difusió de la cultura catalana a l'estranger
o per a subvencionar determinades revistes o per a Rosa
Sensat. Les activitats concretes eren esmentades només
a tall d'exemple. La justificació bàsica de la petició fou
sempre el plantejament global suara descrit.

Em refereixo amb insistència a la importància cabdal
del plantejament global del C.I.R.P., perquè això explica
també un altre fet, i és el caràcter molt poc condicionat
del seu ajut.

EI C.I.R.P. n'ha tingut prou amb que es tracti d'una
iniciativa que en línies generals respongui a una aspiració
d'afirmació nacional, d'aspiració democràtica, d'exigèn¬
cia de justícia social i que respongui també a una actitud
bàsicament constructiva.

El C.I.R.P. ha ajudat iniciatives ideològicament molt
diverses, però que en principi encaixaven amb aquesta
línia. I fins i tot n'ha continuat ajudant algunes que
han deixat d'encaixar-hi plenament, però que malgrat tot
ha semblat que continuen fent un positiu servei col·lectiu.
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També ha estat norma del C.I.R.P. procurar que els
seus ajuts puguin ser provisionals. En alguns casos el
traspàs ha estat possible: les beques per a estudiants
foren continuades per la Fundació Jaume Bofill, la cam¬
panya Fabra fou recollida bàsicament per l'Òmnium, els
estudis sobre bilingüisme han estat després captats per
la càtedra d'en Siguan, el pressupost de Rosa Sensat ja
fa un parell d'anys que no depèn majoritàriament del
C.I.R.P., els diners donats per a mantenir una secretaria
dedicada a qüestions electorals ha permès de captar molts
diners procedents d'altres fonts, l'ajut al C.E.M. ha estat
continuat per l'I.C.E., etc. No sempre la cosa ha anat tan
llisa, però per anar bé aquesta hauria d'haver estat en
tots els casos l'evolució de la relació del C.I.R.P. amb les
activitats vinculades amb ell.

Transcric finalment, la carta a la qual abans m'he
referit. És una carta que no solament ajuda a veure com
s'enfocava la petició de diners; sinó que és molt il·lustra¬
tiva de Venfocament del C.I.R.P. I d'algunes de les seves
activitats. És una carta que, ella sola, pot ajudar a com¬
prendre bastant bé què ha estat el C.I.R.P.

Barcelona, 25 juny 1969
Sr. X. X. i X.
Barcelona

Amic X.:

T'envio informació sobre algunes activitats que alguns
companys hem promocionat durant aquests darrers anys.
És una actuació amb la qual mirem d'ajudar a dotar Cata¬
lunya d'uns quants elements d'infrastructura, bé que
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molt modestos, que permetin actuar sobre els nostres
problemes bàsics. Aquesta línia de contribuir a crear ele¬
ments de base capaços d'articular la nostra vida social
i donar-li coherència i capacitat d'acció colectiva ha estat
de fa molts anys la meva. En realitat és la mateixa que
m'ha dut a abandonar la indústria farmacèutica i a pas¬
sar a la Banca, i que m'ha fet interessar per coses i
institucions com la Cambra, les Caixes o el Cercle d'Eco¬
nomia. En cartes similars d'altres companys del C.I.R.P.
el to era naturalment menys econòmic o financer. En el
nostre país hi ha molta gent capaç de fer una escola,
però no una Normal; de fer una fàbrica de samarretes,
però no un Banc; de defensar interessos particulars dis¬
cutint amb l'inspector d'Hisenda, però no un diccionari.

Dit això sembla que veuràs clar el perquè de les ini¬
ciatives de les quals et trameto informació. De moltes
d'elles te'n trameto documentació històrica, és a dir, do¬
cuments que expliquen els antecedents i tota l'evolució.

(Solia seguir una relació d'activitats, amb una explica¬
ció força detallada, però que era diferent segons les ca¬
racterístiques dels destinataris.)

Tota aquesta actuació és inspirada en el que podríem
dir una mentalitat —ja que no una realitat— de Govern.
És a dir, es tracta en cada cas —deixant de banda les
preferències personals d'ordre ideològic, estètic o polític—
de preguntar-se «què necessita el país?» i buscar la ma¬
nera que algú capacitat ho pugui fer: diccionaris, mes¬
tres, matemàtics, revistes, especialistes en un determinat
tema...
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Mirem sempre que podem de traspassar les activitats,
un cop engegades, a altres entitats o grups (hem tras¬
passat algunes iniciatives aquí no esmentades a Omnium)
i hem mirat de col·laborar amb qui sigui (per exemple, el
dèficit de Rosa Sensat i de totes les seves derivacions és
de més de dos milions de pessetes, i d'Omnium se'n reben
300.000, d'una Caixa 150.000, i d'un Col·legi Professional
potser 400.000). No tindríem inconvenient a traspassar
totalment aquesta activitat, com hem fet amb d'altres,
però no hi ha ningú que s'atreveixi a pagar les 100.000 pes¬
setes mensuals que nosaltres abonem.

L'últim punt i dolorós de tot això és l'econòmic. Hem
de trobar cada any a fons perdut més de sis milions de
pessetes. I com pots comprendre no és gens fàcil. Per
això em veig obligat a venir-te a veure i demanar-te ajut.

Et prego que donis una ullada a tot això, i després
m'agradarà poder-ho comentar.

Cordialment,

(Seguia una explicació detallada de les diverses acti¬
vitats que havíem impulsat, cadascuna d'elles amb el seu
dossier. Tot plegat resultaria massa llarg i potser polè¬
mic, perquè en el cas d'iniciatives que avui encara duren
alguns dels seus responsables actuals no apreciarien que
els en fos recordat l'origen, i algunes de les que ja han pé¬
riclitât podrien també ser polèmiques. Em limito, per
tant, a enumerar breument les principals actuacions del
C.I.R.P., algunes d'elles acompanyades d'un breu comen¬
tari.)
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• Rosa Sensat, responent a la idea de crear una Esco¬
la Normal de signe català i renovador.

• E.I.S.A., o Estudis i Investigacions, S. A. Fou un

intent, que va fracassar força ràpidament, de crear una
mena de nous Estudis Universitaris Catalans.

• L'Institut d'Història Social, que va finançar diver¬
sos treballs d'investigació i va fer algunes publicacions
de consulta bàsica, la principal de les quais fou la Biblio¬
grafia dels Moviments Socials.

• El Centre d'Estudis i Planificació.
• Algunes obres fonamentals d'infrastructura cultu¬

ral, com diccionaris —el català-francès i el català-ale-
many—, que més endavant foren traspassats a Enciclo¬
pèdia Catalana, o el de sinònims (en col·laboració amb
en Rahola), o alguns estudis de base com —entre d'al¬
tres— el dedicat a la lectura del català a Barcelona.

• Altres aportacions de tipus universitaris, com
—entre d'altres— l'organització i el manteniment —fins
que se'n féu càrrec la Fundació Jaume Bofill— d'un sis¬
tema de beques per a estudiants catalans a l'estranger, o
com el suport de tota mena que durant els primers
anys es va donar a la Universitat Autònoma de Bellaterra
en general, i més concretament també al seu I.C.E., o
com l'ajut a determinades investigacions en el camp de
la Matemàtica i de la Física en un intent d'obrir joc en
un sentit no massa humanista ni literari.

• l'Institut Català d'Immigració, que no va acabar
de rutllar probablement perquè no vam tenir prou pa¬
ciència, perquè potser el problema ens sobrepassava —i
també per manca de recursos—, si bé durant tres anys
féu un bon treball de sensibilització —que va quedar plas¬
mat en publicacions de l'època—, i també tot i el bon
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treball que van fer-hi sobretot en Joaquim Ferrer i la
Maria Rosa Domènech. L'escrit fundacional de l'Institut
Català d'Immigració situa molt bé les nostres línies bà¬
siques d'interès i de preocupació pels volts del 1965 i
el 1966. Està datat el mes de novembre de 1965 i comença
així:

«L'Institut Català d'Immigració que proposem fer
forma part d'un pla més general de creació d'institucions
a partir de les quals es puguin atacar els problemes bàsics
que Catalunya té plantejats. Alguns d'aquests proble¬
mes són

— La necessitat de tenir un ensenyament de qualitat,
capaç, per tant, de donar una bona formació, i a més amb
una clara intenció d'afirmació catalana i de justícia.

— La necessitat de facilitar l'organització i l'enforti¬
ment del món obrer català.

— La necessitat d'integrar una immigració massiva
que amenaça desfer definitivament el nostre poble.

— L'enfortiment i el reforçament del caràcter autòc¬
ton de les nostres institucions econòmiques.»

• Intents d'ajudar tota activitat sindical que ens per¬
metés de creure que havia de desembocar en iniciatives
0 organitzacions serioses. Concretament, durant l'any 1969
es van fer algunes contribucions, d'índole diversa, molt
importants.

• Fundació i impulsió —juntament amb en Josep
Benet, l'Albert Manent, en Romà Planas i l'Àngel Casta-
nyé— de les Edicions Catalanes de París.

• Campanyes concretes que requerien una infrastruc¬
tura que en aquells anys no era freqüent tenir o no se'n
podia disposar lliurement: les campanyes Pompeu Fabra
1 Català a l'Escola, després recollides i continuades —so-

254



bretot la primera— per Òmnium Cultural, la de Català a

l'Església, etc.
• Suport —gairebé sempre sense tenir-ne la propie¬

tat— a les revistes catalanes de l'època i algunes actua¬
cions en el camp de la premsa, de la qual personalment
no vaig quedar satisfet, però que van constituir aporta¬
cions importants de signe catalanista i democràtic en una

època difícil en la qual no hi havia encara gaires pre¬
cedents en aquest sentit. Intent —fallit al cap d'un parell
d'anys—, de potenciar l'Escola de Periodisme del C.I.C.F.

• Llançament i suport de diverses iniciatives per a
facilitar la projecció catalana a l'estranger. En van que¬
dar —a part dels diccionaris abans esmentats— algunes
traduccions d'autors catalans, articles de divulgació a la
premsa estrangera —a «Le Monde», a «Lettres Françai¬
ses», a la premsa escandinava, etc.—, tandes de confe¬
rències, el patrocini durant uns anys de la candidatura de
l'Espriu per al Nobel, etc.

La llista era més llarga, però em vull referir només per
acabar a quatre activitats de les quals l'any 1971, tot i ser
importants, vaig parlar només de passada, perquè en
aquell moment no em va semblar oportú fer-ho extensa¬
ment. Transcric literalment el que en deia l'any 1971.

«Suport a diverses iniciatives de participació a elec¬
cions municipals i a procuradors. Iniciativa molt discuti¬
da, però al nostre entendre de resultat positiu, perquè ha
permès introduir la política en àmbits als quals no arriba
l'acció clandestina dels partits i perquè ha permès una
acció sostinguda i pública a més de quinze poblacions
catalanes importants, com Gavà, Badalona, Igualada, Sant

255



Feliu de Codines, Terrassa (on aquesta acció ja existia
abans), etc.

»Un terreny en el qual en un moment donat el C.I.R.P.
va creure que havia de jugar fou el de l'orientació a donar
al Barça. Això fou molt discutit fins i tot per persones del
C.I.R.P., al meu entendre poc conscients del que el Barça
representa a Catalunya. Jo crec, per exemple, que un
Barça esportivament triomfant, societàriament fort i por¬
tat per gent amb intenció seria el fet més positiu de cara
a la integració d'immigrants que podem tenir. I sobretot
en aquest moment el Barça pot ajudar a donar força i in¬
tencionalitat al sentiment catalanista, en un nivell popu¬
lar i no poc o molt elitista com encara és. El cert és que
del C.I.R.P. va sortir l'aportació d'homes i de feina més
important que en Montai va rebre quan es va presentar a
l'elecció del desembre del 1969. I avui continua operant
positivament dintre del club i de la seva projecció a tot
Catalunya (1).

»En tota aquesta explicació manquen dos temes molt
importants. L'un és la seva actuació econòmica i bancà¬
ria. L'altre és l'afer de l'Enciclopèdia, que indubtablement
ha representat per a mi un gran desgast i sobre el qual
algun dia potser diré quelcom Però el que ara he de fer

(1) A partir de 1975-1976 personalment el meu criteri va ser
que calia treure càrrega extrasportiva al Barça. S'obrien noves
perspectives, el país podia ja respirar i actuar per altres con¬
ductes. I si bé el Barça sempre tindrà a Catalunya un significat
que va més enllà de l'esport, el club patia, al meu entendre, de
l'excessiu pes de subsidiaritat que havia d'aguantar. Això està
explicat amb detall en un llarg article publicat a «Mundo Diario»
el 27 d'abril de 1978. Tot el que s'ha dit durant els darrers dos
o tres anys referent a actuacions meves o de Convergència en
una línia de politització del Barça o és erroni o és interessat.
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sobre aquest punt concret de l'Enciclopèdia no és, em
sembla, donar explicacions, sinó veure si l'obra por ser

represa. Si ho aconsegueixo no sé si em trauré de so¬
bre els atacs que m'han estat fets —i que, tot i un es¬
forç d'objectivitat, considero com a injustos i d'inspiració
negativa—, però hauré salvat una obra molt important
d'infrastructura cultural catalana. Ho dic en termes molt
personals, perquè crec que és així mateix, afegint —això
sí— que el gran inspirador inicial i, diguem-ne "genera¬
dor" de l'Enciclopèdia ha estat en Max Cahner.

»Pel que fa a la Banca he de dir que el que de 1960
ençà ha estat fet pel grup de B.C. en aquest camp cons¬
titueix un fet polític de gran transcendència. Un fet que
no sé si entre tots —m'hi poso el primer— sabem aprofi¬
tar i endegar prou bé, ni evitar-ne tots els riscos que
també comporta. Sobre això, naturalment, tinc molt a
dir. Però ho deixaré per a un altre dia.»
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Anàlisi 1965



 



De 1966 a 1970 vaig redactar i fer circular en els nos¬
tres ambients del C.I.R.P. uns quants escrits. Però el seu
coneixement avui no té massa interès a part del docu¬
mental. Eren escrits poc o molt conjunturals. Per això
en aquest llibre incloc només una part del titulat «Anàlisi
1965» i unes poques pàgines d'«Una política per Cata¬
lunya, avui» (1968), dedicades al nacionalisme perso¬
nalista.
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ANÀLISI 1965

Aquesta anàlisi se centra en les idees que l'any 1965 ens
van portar, uns quants, a dur a terme una acció sistemà¬
tica de construcció de país. Una acció, entenguem-nos, mo¬
desta i fràgil perquè no podia ser d'altra manera i també
perquè potser no en sabíem prou, però de construcció
de país en la seva intenció i en les seves realitzacions.

L'escrit tenia una primera part que analitzava la si¬
tuació i les seves perspectives i arribava a la conclusió
que per raons polítiques, econòmiques i de conjuntura in¬
ternacional el règim franquista probablement duraria en¬
cara un temps llarg. És una anàlisi que els fets van de¬
mostrar que era encertada, però que avui no té cap inte¬
rès. Per això ara la suprimeixo i passo a la segona part,
que era la més operativa.

Les necessitats urgents de Catalunya

Mentrestant, el país s'escola. És cert que els pobles
tenen molta més capacitat de resistència del que a voltes
sembla. També és cert que, després de la gran desfeta
del 1939, Catalunya ha tornat a posar de manifest les
seves grans virtuts de fidelitat a la seva manera de ser.
Però això no treu que menem el nostre combat per a la
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supervivència com a poble en condicions dramàtiques i
que correm el gréu perill de perdre la nostra identitat
nacional i d'esdevenir una mena d'aglomeració desfibrada
d'homes mancats de dimensió col·lectiva i de manera

d'ésser definida.
Castella pot esperar que els anys vagin passant i que

algun dia les coses canviïn, perquè la situació actual no
la lesiona en res d'essencial ni permanent. És més, com a

poble, com a mentalitat i com a estil de viure Castella va

guanyar la guerra, i el Règim franquista respon molt bé
als seus interessos. En canvi, Catalunya la va perdre i la
conclusió lògica que s'hauria de treure és que Catalunya
hauria de fer un esforç molt més gros que Castella per
enderrocar el Règim. És discutible que ho hagi fet; en
canvi, el que es pot dit és que Catalunya ha fet i fa un

gran esforç per assegurar la seva supervivència en el que
el país té de més essencial. Aquest esforç és il·lustrat per
fets com són la defensa de la llengua, el paper especial de
Montserrat i d'una bona part de l'Església catalana, les
iniciatives en el camp de l'ensenyament, de l'edició, de
la cançó, de l'art i també el to particular de la vida polí¬
tica i econòmica de Catalunya. Tot això no justifica unes

greus mancances polítiques, però confirma que almenys
en determinats camps d'acció la voluntat d'afirmació ac¬
tua amb força i fins i tot amb eficàcia.

La conclusió de tot això és que Catalunya no pot espe¬
rar que en Franco plegui o es mori, ni tampoc que es
faci (així dit impersonalment) la Revolució, ni que es
doni una nova conjuntura més favorable. Ara es mou
en condicions difícils, però és ara que s'ha de salvar. És
ara que cal actuar políticament i és ara que cal refer el
cos nacional.
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Un fet que agreuja molt el perill de la situació actual
és la immigració, i el context políticament desfavorable
a la seva integració en què es produeix. No és només des
d'un punt de vista polític i cultural que Catalunya està
amenaçada —i ho està a curt termini— de desnacionali¬
zado i de desdibuixament, sinó també des del més ele¬
mental i decisiu de tots, és a dir, el de la mateixa població.

Catalunya, país a construir

Podem resumir els principals punts precedents dient
que Catalunya és un país en perill greu de pèrdua de la
seva identitat; que la situació hostil a Catalunya —i alhora
a la democràcia política i social— està molt sòlidament
implantada; que l'oposició política i social no està en con¬
dicions de modificar aquesta situació, en part per causa
de la dictadura, en part per les anàlisis que fa, molt des¬
plaçades de la nostra realitat; que tot això té efectes
molt negatius no solament contra Catalunya en tant que
poble, sinó contra els homes concrets de Catalunya, con¬
tra tots els que hi viuen i hi treballen i que la senten com
el seu país.

Arribats en aquest punt, la conseqüència lògica és que

aprofitant totes les possibilitats que hi hagi cal posar-se
a fer país, a crear una realitat de país capaç no solament
d'assegurar la supervivència, sinó també el desenvolupa¬
ment i la promoció de Catalunya i de tots els catalans.
Construir és més important que destruir.
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Forces sobre les quals basar una acció de construcció
catalana

Entenem que a Catalunya hi ha bàsicament dues for¬
ces amb les quals cal comptar a l'hora de construir país:
la petita i la mitjana burgesia, i la classe obrera. Cal
comptar també —com a grup especial, tot i que de fet
socialment és burgès— amb l'estament intel·lectual. Final¬
ment, s'ha de tenir en compte i definir el paper de l'alta
burgesia.

El component més viu, dinàmic i creador, del cos so¬
cial català és la petita i la mitjana burgesia. Això és lògic
donat el caràcter occidental i desenvolupat de la societat
catalana. De fet, així és des de la segona meitat del se¬

gle xiii, i sobretot des de la segona meitat del xvin. Avui
el caràcter central i decisiu d'aquesta classe social és en¬
cara més marcat donada la manca d'instruments d'acció
sindical i política del món obrer, ja que si bé és cert que
tot el poble català pateix les conseqüències de la derrota
i que la classe mitjana catalana ha estat objecte de dis¬
criminació econòmica, d'anul·lació política i a voltes fins
i tot de vexació, també ho és que amb el temps ha recupe¬
rat un cert grau de poder econòmic, molt insuficient per
a dur a terme no solament una acció política, sinó fins i
tot una actuació econòmica ambiciosa, però que li assegu¬
ra un mínim d'autonomia i de disponibilitaats de tot
ordre. La conjunció de l'estructura bàsica de la societat
catalana i de la conjuntura especialment crítica de la
classe obrera, reforçada del fenomen —que es dóna a tots
els països desenvolupats— de la pèrdua de força dels
vells plantejaments obreristes, dóna un caràcter absoluta-
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ment decisiu a l'acció de la burgesia catalana, i li confe¬
reix, naturalment, una gran responsabilitat.

Aquesta responsabilitat té un doble vessant. Respon¬
sabilitat en el sentit que és aquesta burgesia la classe so¬
cial que —dintre els límits en què es mou donat el caràc¬
ter de vençut del poble català i, per tant, de la seva bur¬
gesia— més pot contribuir a reconstruir el país. I respon¬
sabilitat també en el sentit que la seva possibilitat més
gran dintre el conjunt català d'assolir un relatiu grau
de poder i de llibertat de moviment l'obliga a actuar res¬

pecte a les altres classes socials i, en general, respecte a
tot el poble català amb esperit de servei i amb voluntat
de subsidiaritat.

Una primera conclusió important d'això fou que aques¬
ta doble responsabilitat només pot ser assumida per una
burgesia amb forta consciència nacional, perquè només
una forta consciència nacional pot fer possible que una
classe social —o un sector d'ella— actuï en termes de

país i d'interès general.
Però un poble i la seva construcció o són obra dels

seus estaments més populars o queden a mig fer. Cata¬
lunya necessita, en la seva construcció i en el seu govern,
les masses populars. Son del tot necessàries per a do¬
nar un sentit a la nostra realitat de poble. Són elles
també les que més necessitat tenen de disposar d'aquest
instrument bàsic de personalització i de formació dels
homes que és un poble.

Podem, doncs, comparar la nostra situació actual a la
dels constructors d'un pont que disposen d'un primer
pilastre a una banda del riu (la petita i la mitjana burge¬
sia amb consciència nacional), però que necessiten que
n'hi hagi un altre a l'altra banda del riu per a poder
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llançar l'arcada, per a poder fer que hi hagi pont. Aquest
segon pilastre és la classe obrera —una classe obrera or¬
ganitzada, operant i capaç de fer-se càrrec de la comuni¬
tat—. Malauradament, aquest segon pilastre no existeix i
és, per tant, un objectiu primordial de tota política nacio¬
nal fer tot el que calgui i perquè existeixi. És per això que
els intents de constituir sindicats clandestins, o de crear

editorials de signe obrerista, o de fundar centres d'acció
i de formació socials, o de promocionar cooperatives d'au¬
tèntica arrel obrera, o d'enfortir partits d'inspiració obre¬
rista han de ser ajudats pel nacionalisme català.

En l'ordre polític i ideològic tot això requereix aconse¬
guir —com hem dit a «Construir Catalunya», que «les
aspiracions nacionals del nostre poble i les reivindicacions
socials, econòmiques i en el fons de promoció humana
de la classe treballadora i en general dels sectors més
perjudicats de la nostra societat es fonguin en un mateix
impuls». Requereix que la tasca de construcció nacional
es defineixi i es realitzi en termes realment comunitaris i
que no es caigui en la il·lusió de creure que hi pot haver
un moviment obrer fort i una societat justa i ben edifi¬
cada en un poble desfet. No es tracta d'aconseguir la con¬
fluència tàctica del moviment nacional i del moviment
social, sinó de cercar el que en profunditat tenen de comú
i de fer-hi lleva.

Dues altres forces que cal tenir en compte són el món
intel·lectual i l'alta burgesia. Són dos estaments d'un vo¬
lum molt inferior a la petita i la mitjana burgesia i a la
classe obrera, però d una evident influència.

És clar el paper que com a sensibilitzador polític, na-
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cional i social, ha de jugar la intel·lectualitat. Pot con¬
tribuir decisivament a la defensa i al desenvolupament
del nostre patrimoni nacional i ha de fer-ho en termes
integrals —és a dir, no en un sentit cultural limitat—.
ha de fer entrar a les masses de la nostra classe mit¬

jana i de la nostra classe obrera idees i ambicions no¬
ves, i les ha de salvar del conformisme, a través del qual
es malmetria la possibilitat del nostre redreçament na¬
cional i de la nostra promoció humana. Exigències com la
necessitat de trobar una formulació doctrinal al dia de la
nostra problemàtica en tant que país, i simplement de
posar la nostra gent en contacte amb les idees, les tècni¬
ques i els horitzons del món modern, o bé de definir d'una
manera operativa i real el lligam entre fet nacional i fet
social, no podran ser satisfetes sense la contribució dels
nostres intel·lectuals. Coses i objectius que en termes
d'anàlisi de realitat haurien d'ésser qualificats d'inac¬
cessibles podran ser realitat si els nostres intel·lectuals
tenen voluntat de servei al poble i troben la manera de
realitzar aquest servei d'una manera autèntica.

Pel que fa a l'alta burgesia cal dir només que és indis¬
pensable per a determinades accions, que són del tot
necessàries perquè si no es fan lleven possibilitats al pre¬
sent i comprometen greument el futur. Moltes d'aques¬
tes coses i d'aquestes accions —encara que no totes— te¬
nen arrels econòmiques, però incideixen d'una manera
important en tot el nostre viure col·lectiu.

Això no treu que òbviament les opcions d'aquest esta¬
ment no són clares des d'un punt de vista nacional —mal¬
grat el revulsiu de la repressió d'un cert catalanisme eco-

269



nòmic— ni des d'un punt de vista polític i social. Però
constitueix una realitat que des de la perspectiva de país
global no seria bo ignorar, com tampoc no s'han de
menysprear les possibilitats positives que de cara a deter¬
minades accions té aquest estament o, com a mínim, al¬
gun dels seus sectors.

Intent de creació d'un terreny central: estratègia d'una
política de construcció de país

Aquesta voluntat de construir un país vàlid per a tots
els catalans, i de començar-lo a construir en la realitat
d'avui, tan limitada i tan contradictòria, però que no pot
ser defugida perquè la tasca de construir Catalunya com
abans hem dit és inajornable, no es podrà fer a hores
d'ara si només s'actua des de les posicions concretes i
tallants dels partits polítics o de les escoles ideològiques.
No és pas que els partits i les ideologies no hagin d'exis¬
tir, ben al contrari.

Creiem que l'estratègia vàlida avui és la que hem definit
com la de creació d'un terreny central on molts homes
d'ideologies diferents, procedents de camps d'acció molt
diversos (cultural, econòmic, social, etc.), puguin coinci¬
dir i col·laborar en iniciatives positives per a la totalitat
del nostre poble. Cal que hi hagi un nucli d'homes, l'objec-
tiu dels quals no sigui fer obra de partit o de sindicat
o d'Església o de grup econòmic o d'editorial o de res

concret, sinó fer tot el possible perquè en un terreny
que sigui de tothom —en un terreny que en diríem cen¬
tral— sorgeixin una sèrie d'institucions bàsiques, d'insti¬
tucions d'infrastructura al servei de tots els homes que,
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en cadascun dels camps concrets, facin obra positiva. Una
acció d'aquest tipus requereix que la facin homes d'ideo¬
logies diverses, i sobretot, homes disposats a actuar en
cada cas no d'acord amb la pròpia ideologia, sinó d'acord
amb l'interès general. Requereix també que aquests homes
tinguin una visió de conjunt de la realitat catalana, de les
seves necessitats i de les seves possibilitats. Requereix —i
això ho resumeix tot— que tinguin mentalitat de govern.
Mentalitat de govern no vol dir, evidentment, realitat de
govern ni tampoc pretensió de govern. Tenir mentalitat
de govern entenem que vol dir tenir una concepció glo¬
bal i una visió de futur del nostre país, i d'acord amb ella
definir què convé en cada moment i mirar com i per qui
es pot fer. I cal, també, que aquesta tasca de construc¬
ció catalana que només la participació d'homes d'ideolo¬
gies diverses faria realment fructífera, arrenqués d'un
consens molt elemental, però fort i autèntic, que es basés
en unes quantes idees i en unes quantes actituds, poques
però clares i operants: clara afirmació nacional, exigència
de justícia en l'ordre social i econòmic, organització de¬
mocràtica de tota la vida social.

La construcció concreta de Catalunya

De tot el que precedeix es desprèn la ineludible neces¬
sitat de passar de les formulacions més o menys teòri¬
ques a l'actuació pràctica. De cara a dur a terme aquesta
actuació pràctica cal, d'acord amb aquella mentalitat de
govern abans definida, recollir suggeriments, estudiar ne¬
cessitats a cobrir de caràcter general —és a dir, no neces¬
sitats particulars i molt concretes, sinó necessitats de
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base, infrastructurals— i cercar solucions a aquestes ne¬
cessitats en l'ordre tècnic, en el de les persones i en l'eco¬
nòmic—. A través d'aquesta acció han de sorgir una sèrie
de realitats que siguin patrimoni col·lectiu, punt de con¬
fluència, instrument de col·laboració. Això, més l'accepta¬
ció d'aquelles poques idees abans esmentades que poden
ser acceptades per tothom, més —i això és potser el més
essencial de tot— una voluntat clara de joc net, tot això
ha d'arribar a crear una realitat de terreny central, és a

dir, una realitat vertebradora del nostre ésser col·lectiu,
integradora de les nostres energies, cohesionadora de la
nostra inevitable i, d'altra banda, sana diversitat.

(Seguia una tercera part de projectes concrets, molts
dels quals figuren a la relació de coses fetes pel C.I.R.P.
a la pàgina 256.)
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NOTES SOBRE EL NACIONALISME
PERSONALISTA (1)

Amb insistència i amb una certa angúnia molts recla¬
men que se'ls digui què ha de ser, avui, una política a
Catalunya i per a Catalunya. És una pregunta a la qual
hi ha gent que de fa temps ha donat i continua donant
una resposta precisa: «Construir Catalunya».

Construir Catalunya és el resum, breu i entenedor, de
tot un programa, d'un conjunt de línies d'acció centrades
per una idea i una voluntat bàsiques, que són la necessitat
que els catalans disposem d'un país propi al més sòlid i
al més operatiu possible, i la decisió que aquesta neces¬
sitat sigui satisfeta per a bé i profit de tots els homes que
viuen i treballen a Catalunya. És a dir, «Construir Cata¬
lunya» és un eslògan, però és un eslògan que respon a un
programa i que disposa d'una doctrina d'acció.

Encara cal aclarir un altre punt. Construir Catalunya
pretén ser una política per a Catalunya. És a dir, no res¬
pon a un plantejament utòpic ni romàntic ni nostàlgic,
sinó a un plantejament polític. Construir Catalunya no és
folklore, és política. Tampoc no és literatura o pura acció
cultural, sinó política. Per a construir Catalunya la re¬
cerca i la formulació ideològiques són necessàries; també
calen la investigació històrica i la consideració del passat
i la tradició; el mateix val per a la literatura que per a

(1) Fragment d'Una política per Catalunya avui (1968).
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l'acció cultural, i fins i tot per al mateix folklore, quan és
viu i és realment sentit pel poble català d'avui. Però, a més,
calen una intenció i una mentalitat polítiques. Per tant,
de «Construir Catalunya» en queda exclòs el «si no fos
que...», en queda exclòs el «s'hauria de fer tal cosa...»
—és a dir, el condicional impersonal— en queda exclòs
l'almogaverisme —és a dir, no en queda exclosa la his¬
tòria, però sí la nostàlgica recordança històrica—, en
queda exclòs l'ideologisme —és a dir, no en queden ex¬
closes les ideologies, però sí les actituds esquemàtiques i
apriorístiques, sovint sectàries.

«Construir Catalunya» és un programa polític. És una

política per a la Catalunya d'avui.

És un programa polític que aspira per damunt de tot
a fer que els catalans siguin, que siguin tant com es pugui,
en l'ordre individual i en l'ordre col·lectiu. Que aspira que
els catalans disposin del màxim possible d'instruments
per a desenvolupar-se. I com que l'instrument bàsic de
desenvolupament humà és disposar, en l'ordre individual
i en el col·lectiu, d'una manera de ser, d'una personalitat
definida i operant, la política per a Catalunya resumida
en l'eslògan de «Construir Catalunya» comença fent una
clara i enèrgica afirmació nacional. Construir Catalunya
és una política nacional.

Fóra bo que als catalans no ens calgués declarar-nos
nacionalistes ni actuar com a tais. Fóra bo per diversos
motius, entre ells un de cabdal: la postura nacionalista
ens és imposada per la situació de crisi permanent en
què es debat el nostre poble. Els holandesos o els búlgars
—que són pobles amb els seus drets nacionals recone-
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guts— poden ser nacionalistes sense dir-ho i fins i tot no
actuar com a nacionalistes llevat dels moments de crisi.
Per a nosaltres, en canvi, que estem amenaçats de pèrdua
del sentit de la cohesió i de la identitat profunda indivi¬
dual i col·lectiva, que estem sotmesos a una situació aliena-
dora en tant que poble i, consegüentment, en tant que

persones, per a nosaltres ser nacionalistes és una absoluta
necessitat. Perquè abans que res el que cal és ser i vo¬
ler ser.

Precisem què entenem per nacionalisme. El naciona¬
lisme que defensem és el que hem qualificat de persona¬
lista. El punt de partida del nacionalisme personalista és
la constatació que l'home, és a dir, l'home concret, no pot
arribar a produir-se plenament si no és dintre una comu¬
nitat nacional, la qual actua com un element de forma¬
ció i de definició dels homes. A través de tota una sèrie
d'elements de creació de l'estructura personal de l'home,
el poble exerceix una funció d'educació, entenent per edu¬
cació aquella acció que imprimeix uns hàbits, que fa
arrelar unes conviccions, que dóna una mentalitat, és a

dir, que porta a la conquesta de la seva personalitat bà¬
sica. Aquesta conquesta de la personalitat bàsica és per
als homes, per als homes concrets, una absoluta, una
imperiosa necessitat. Ens trobem, per tant, amb que,
d'una banda, l'home necessita disposar d'una estructura
interior que el vertebri i que aquesta estructura no sigui
ell sol a tenir-la, és a dir, que no el tanqui en la seva
estricta persona. De l'altra, hi ha el fet que aquesta es¬
tructura en bona part és el fruit de l'acció que damunt
d'ell, d'una manera profunda —que vol dir d'una manera
espontània, natural i no només intel·lectual—, exerceix la
comunitat nacional. Són aquests dos punts els que con-
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fereixen un valor al fet nacional, que el fan imprescindi¬
ble i obliguen a fer-ne la defensa. I aquesta defensa ja és
nacionalisme.

Aquest mateix plantejament nacionalista es pot fer
des de posicions marxistes. D'acord amb aquests criteris,
l'home que pertany a un poble dominat, pel mateix fet,
essencial en tot home, de voler participar a la vida de la
societat, es troba negat com a membre de la comunitat,
com a membre de la pròpia comunitat. «L'individu es
troba obligat a acceptar com a pròpia la mateixa comu¬
nitat que el nega com a ésser comunitari, com a ésser
social. Es troba obligat a acceptar com a valors comu¬
nitaris propis, els valors comunitaris estranys, com a
cultura pròpia, la cultura estranya, com a història pròpia,
la història estranya, com a forma de vida i mentalitat prò¬
pies, la forma de vida i la mentalitat estranyes, com a
missió col·lectiva pròpia, la missió col·lectiva estranya, etc.
Ben entès que l'acceptació de tots aquests factors d'inte¬
gració en la comunitat estranya equival a una negació dels
mateixos factors d'integració en la comunitat pròpia, en
la qual l'individu, malgrat tot, continua inserit. En aques¬
ta situació, la pressió d'integració realitzada per la comu¬
nitat majoritària o dominant sobre els individus de la
comunitat minoritària, porta a aquests a considerar com
a necessària la negació de la pròpia comunitat (com a
tal comunitat diferenciada) en benefici de l'existència
d'una comunitat més gran, que en realitat no és altra
cosa que la nació dominant que absorbeix la dominada.
La suposada "unitat en la diversitat" que s'imposa com a
ideologia als individus de la nació dominada no és altra
cosa en realitat que una unitat en l'absorció, una unitat
en la negació de la nació dominada, una identificació en
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els valors de la nació dominant: una forma perfecta d'im¬
perialisme, més radical i més profunda que l'imperialis¬
me que reconeix la situació colonial de les nacions domi¬
nades. Es tracta d'un imperialisme total, perquè intenta
arribar, i arriba, a la dominació dels individus, a la domi¬
nació de les intel·ligències i les voluntats». I la lluita con¬
tra aquest imperialisme total, és a dir, la defensa del dret
a l'existència i al desenvolupament de la pròpia comu¬
nitat nacional en igualtat de drets i en col·laboració amb
els altres pobles, és també ja, nacionalisme.

I tot això es pot resumir en una formulació conden¬
sada del nacionalisme personalista català: Ser en tant
que poble perquè puguin ser els homes del nostre poble.

De tot això es desprèn tota una sèrie de conseqüències
indefugibles, que ara no tractarem amb detall, però que
cal esmentar i subratllar-ne amb força no ja el seu pes
i la seva importància, sinó el seu caràcter d'inherent i
d'essencial a un plantejament nacionalista com aquest.
Esmentem les tres més importants.

1. Donat un nacionalisme que es defineix com un
conjunt d'actituds i de fets la finalitat dels quals és donar
a l'home la possibilitat del seu desenvolupament i de la
seva promoció integrals, és evident que entre aquestes
actituds i aquests fets ha de figurar la voluntat de crear
un marc econòmic i social idoni perquè aquest desenvo¬
lupament i aquesta promoció siguin possibles. És a dir,
la possessió d'una personalitat bàsica ben definida és es¬
sencial al desenvolupament de l'home, i de fet prèvia a
tot. Però difícilment un home podrà assolir aquesta per-
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sonalitat si a més de tota una sèrie d'instruments de for¬
mació de base i essencials, com són la consciència de
comunitat, la llengua, la cultura, una determinada escala
de valors, uns hàbits, unes visions històriques, no disposa
també d'unes autèntiques possibilitats econòmiques i d'un
status social i polític que no en facin un home marginat.
Per tant, el nacionalisme personalista per lògica interna
ha d'aspirar a establir un tipus de societat que faci pos¬
sible l'accés al poder real de tots els components de la
nació.

Quant a les característiques concretes d'aquest tipus
de societat, són difícils d'establir a priori. Condiciona¬
ments de tota mena fan que en cada cas concret les es¬

tructures siguin diferents. Algèria intenta esdevenir ple¬
nament una nació, aplicant un model distint del que apli¬
ca Tunísia, país veí. Cuba i Israel són dos exemples clars
i acceptats de pobles nacionalment sòlids i operatius, però
amb programes que en molts punts divergeixen. El nacio¬
nalisme vietnamés ha pres una orientació molt més radi¬
calment socialista que la que està prenent el del Quebec.
I Finlàndia ha salvat la seva llibertat i la dels seus homes,
perquè ha estat capaç de rebutjar la temptació o la pres¬
sió del socialisme soviètic. En tots aquests casos el na¬
cionalisme ha fet i està fent un positiu servei als homes.
Cap d'ells no té res a veure amb un nacionalisme impe¬
rialista i opressiu. Cap d'ells no defensa posicions reac¬
cionàries o socialment opressores. Però tots ells són dife¬
rents.

2. En el cas concret de Catalunya, la posició naciona¬
lista personalista comporta una actitud d'acceptació gene¬
rosa i d'obertura envers el fet de la immigració. La defi¬
nició que «català és tot home que viu i treballa a Cata-

280



lunya», tan mancada de tota mena de rellents, ètnic, histo-
ricista o abstractista, fou proposada ja fa anys precisa¬
ment per gent netament nacionalista. I és lògic que fos
així, és més, probablement només podia ser així. Per
lògica interna el nacionalisme personalista ha de tenir,
davant el fet immigratori, una actitud d'acolliment, de
servei i d'integració. És a dir, ve obligada a mirar de
proporcionar als homes que s'incorporen a Catalunya tots
els mitjans possibles de promoció i de definició. Entre
aquests mitjans hi ha l'habitatge, la sanitat, un nivell de
vida correcte i d'altres situats en la, diguem-ne, línia es¬
trictament socioeconómica. Però hi ha també tota la sèrie
de valors, tots els fets de cultura, hi ha la presa de cons¬
ciència de poble, hi ha tot allò sense la qual cosa no hi
ha personalitat col·lectiva i com a conseqüència no hi ha
tampoc una definida i eficaç personalitat individual
bàsica.

Si Catalunya és prou forta per a vèncer alhora les
pròpies febleses i els greus obstacles que li obstaculitzen
l'acció, la immigració trobarà aquí no solament un nivell
de vida i un estil de vida honorables, sinó un poble.

Però, a part aquest motiu —el de l'interès dels cata¬
lans immigrats—, hi ha un altre fet que fa necessària la
catalanitat de la nostra comunitat nacional: el dret dels
catalans no immigrats. Uns i altres —immigrats i no im¬
migrats— necessitem crear una comunitat, que no serà
la nostra tradicional, però que no pot ser híbrida. És per
això que la integració de la immigració és una necessitat
i un dret de Catalunya i de tots els homes que viuen i
treballen a Catalunya.

3. Finalment, el nacionalisme personalista comporta
d'una manera obligada situar l'home i situar la nació en

281



un pla més ample, en un terreny més universal. L'home
per a realitzar-se necessita la nació, però també necessita
poder-ne sobrepassar els límits, no quedar-ne presoner.
La nació dóna a l'home un element bàsic de cara al seu

ésser, que és el sentit de comunicació amb altres homes,
però això no és suficient: això sol amputaria l'home. Cal
que li doni una possibilitat de projecció, d'obertura cap
a horitzons més llunyans. Cal que li doni de primer, una
definició clara, forta i ben defensada de la pròpia iden¬
titat nacional i que, després, l'ajudi a projectar-se. Tots
dos vessants —definició i projecció— són essencials.

El nacionalisme personalista està al servei de l'home,
no d'una abstracció. I l'home ha de tenir una vocació
universalista. Per aixp el nacionalisme personalista com¬
prèn les pròpies limitacions i un cop defensat, aferrissa¬
dament, el seu dret a ser en tant que país i a ajudar a ser
els seus homes, els ha d'impulsar en un sentit universal.

Fins aquí hem parlat en termes teòrics i generals del
que ha de ser una comunitat nacional, del que ha de pro¬
porcionar als seus homes, de les exigències socials i eco¬
nòmiques d'aquest plantejament, del doble joc de defi¬
nició i de projecció. Però tot això ha de fer-se realitat. Un
poble no pot ser només una voluntat de ser, ni només
abstracció o teoria. Cal donar-li substància, cos, realitat
social. Juga aquí una doble interacció, una doble neces¬
sitat mútua. El poble, per a ser realment l'instrument de
formació, d'aglutinament i de projecció que els seus ho¬
mes necessiten, ha de crear realitats concretes, elements
concrets de treball, de promoció, de desenvolupament.
I, d'altra banda, sense un sentit de poble, sense una visió
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de globalitat, fins i tot sense un mínim d'abstracció; sense
un sentit de la història, sense un aprofitament de la tra¬
dició; sense una vocació de col·lectivitat, sense això, no hi
arribarà mai a haver realitat i instruments concrets, i si
alguns arriben a brotar no quallaran en un tot ben travat
i operatiu. I només el tot, només el conjunt d'idees, d'ele¬
ments d'expressió i de comunió, d'institucions, d'ins¬
truments de tota mena, és capaç d'educar i de promocio-
nar. Només el tot confereix personalitat i caràcter. Només
el tot és operatiu.

Per tant, «Construir Catalunya» no vol dir afirmar-se
nacionalment, i prou. «Construir Catalunya» vol dir afir¬
mar el caràcter nacional de Catalunya i crear la realitat
social catalana. Vol dir, per tant, actuar amb voluntat de
construcció i creació en el camp cultural, en el de l'en¬
senyament, en l'econòmic, en el de la infrastructura de
tot ordre. Vol dir actuar de cara a tot el que pugui repre¬
sentar una definició, una promoció i una operativitat dels
homes, a tot el que els pugui ajudar a trobar-se, a col·la¬
borar, a entendre's, a progressar. Per això «Construir
Catalunya» vol dir també treballar en el camp de l'edu¬
cació política, vol dir treballar en el camp dels agrupa¬
ments o partits polítics, i també en el sindicalisme.

Tot això és vague? Tot això és abstracte? No, no ho
és. Tot això té unes traduccions pràctiques, precises i ben
concretes. Unes traduccions que provenen d'orígens i plan¬
tejaments polítics diversos, però que sempre responen a
una clara intenció nacional. Unes traduccions concretes,
que ara no és oportú explicar per escrit. Unes traduc¬
cions que per causa de les circumstàncies són modestes,
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però precises i que fan un servei concret. Avui, l'abstrac-
cionisme no és precisament en el camp del nacionalisme
personalista on es dóna. Cal anar-lo a cercar a altres in¬
drets.

Per al nacionalisme l'esforç de construcció al servei
de l'home concret del nostre país és una necessitat in¬
trínseca : no hi pot renunciar sense trair-se. Per això, entre
la inoperància més o menys ben vestida de plany nostàl¬
gic, o de culturalisme, i la dialèctica de les contradiccions
que imposa la voluntat d'actuar creadorament sobre la
realitat, el nacionalisme tria el segon camí. Per això ma¬
teix la praxi nacionalista produeix fets i situacions que
encaixen poc amb les etiquetes i desconcerten els amants
de les classificacions. El nacionalisme pretén impulsar i
enfortir la vida d'un poble, i no hi ha res tan poc abs¬
tracte, o tan poc esquemàtic, o tan poc amic d'elegia com
la vida d'un poble.

Aquest plantejament porta a formular un objectiu
molt primordial, que és el poder. Això és elemental en
tota actuació política, però els catalans vivim tan al mar¬
ge del poder, que hem arribat a no pensar-hi. I, tanmateix,
aquest és l'objectiu bàsic: el poder per a Catalunya. El
poder a l'abast i al servei dels catalans. El poder per a
construir Catalunya.

A hores d'ara sembla llunyana l'hora de la plenitud
del poder a Catalunya. Però continua essent un objectiu
primordial.

Que quedi entès: un objectiu instrumental, és a
dir, que s'encalça per a anar, a partir d'ell, a la construc-
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ció de Catalunya. Però cap formulació política no té sentit
si per angelisme, o per intellectualisme o pel que sigui no
es planteja seriosament el problema del poder. De la ple¬
nitud del poder de demà, i de les parcel·les de poder
d'avui.
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La política que en dèiem del terreny central havia
comportat no diré una vaguetat des d'un punt de vista
polític i ideològic, però sí un no posar l'accent en el que
ens diferenciava dels altres. Això podria crear confusions
respecte a la meva pròpia i personal manera de pensar.
Per això a partir del 1971 produeixo alguns papers que
tenen per objecte explicar la meva posició personal.

Crec que hi ha una gran continuïtat entre l'escrit que
segueix, que és del 1971, i les idees bàsiques ja de tretze
o catorze anys abans, de l'època del C.C. i de «Fer poble,
fer Catalunya». Aquesta mateixa continuïtat crec que es
dóna en els postulats polítics que tres anys després vaig
començar a defensar en el camp estrictament polític a trou¬
vés de Convergència Democràtica de Catalunya.

No sé si la continuïtat és una virtut o un defecte en

política. No ho sé. No sé si és bo o és dolent demostrar
que s'ha dit al mateix i s'ha defensat el mateix a l'època
del franquisme florit i triomfant que a l'època del fran¬
quisme decadent i ja en reculada que en temps de dema¬
gògies fàcils o, ara ja, amb una democràcia que es va
asserenant.

Si de cas, posats a explicar qui sóc i què faig i què he
fet crec que és bo que quedi clar que sempre he defensat
el mateix i he fet el mateix i que sempre la meva acció
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ha respost als mateixos mòbils. Que això ha estat així
durant molts anys, i que ho continuaré fent si Déu em
dóna temps i salut en el grau que el poble català m'ator¬
gui la seva confiança i en el lloc petit o gros que m'as¬
signi.
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DEFINICIÓ PERSONAL

Durant aquests últims anys la meva actuació ha estat
molt centrada en els punts següents: construcció de país,
terreny central, obertura cap als diversos sectors socials.
Això m'ha portat no solament a acceptar de cara els meus
plantejaments i col·laboracions un gran ventall de posi¬
cions, sinó fins i tot molts cops a fer una certa renúncia
de les meves pròpies idees. Sempre he procurat donar
prioritat, en tots els ordres, al que en cada cas concret
semblava més convenient per a la construcció del país.

Això, de fet, ha comportat la renúncia a la formació
d'una força pròpia i d'uns militants propis. Potser no
era una conseqüència ineludible dels plantejaments, però
així fou.

Tot això requeria un consens mínim i una actitud de
respecte dels homes, de les idees i de les situacions de
cadascú. Aquest consens i aquest respecte van fallar a
partir d'un moment determinat.

L'experiència diu que una política de terreny central
no es pot aguantar sense força pròpia i sense contingut
propi explicitat i condicionant. No hi pot haver aglutina-
ment només amb bona voluntat, sobretot si, a més, falla
el consens general, tant en algunes idees bàsiques com en
els criteris ètics i l'escala de valors.

És possible que el plantejament de terreny central que
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vam fer fa uns anys fos un error. Si de cas, és segur que
avui no és vàlid ni operatiu. Cal, per tant, cancel·lar-lo.

En canvi, ara, després d'aquests anys d'obertura —fins
i tot de protagonisme en la política d'obertura que hi ha
hagut a Catalunya—, el que sento és una gran necessitat
de definició.

Vaig a definir la meva posició política. Després d'anys
de silenci sobre aquest punt concret, pel fet de creure

que així podria servir més bé la política del terreny cen¬
tral que ha estat la meva durant molt de temps, crec que
ha arribat el moment de dir què penso, sense que això
signifiqui que a partir d'ara hagi de no estar obert a con¬
tactes i col·laboracions amb altra gent i amb altres idees.

El que rebutjo

Començo dient el que ja és prou sabut, és a dir, que

rebutjo la situació política en què ens trobem. També
rebutjo, naturalment, altres possibles situacions d'ins¬
piració similar o pitjor, per exemple, una situació a la
grega. I és a partir d'aquest rebuig i de l'anàlisi de les
alternatives que la situació present pot tenir que em
definiré.

Primera alternativa: el comunisme (per alguns anomenat
socialisme)

Només hi veig dos punts positius importants. El pri-
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mer és el seu caràcter molt més igualitari que la majoria
d'altres sistemes. El segon és el fet que els comunistes
són capaços de construir una societat. Com tot seguit
diré, crec que la societat comunista no és gens desitjable,
però és viable i els comunistes són capaços de construir-
la. A part d'això, ara i aquí, els comunistes representen
en alguns aspectes una força positiva (posició oficial del
P.S.U.C. envers el problema català, oposició clara i ope¬
rant i ensems políticament intel·ligent, i algun altre). Però,
dit això, crec que la resta del balanç és molt negatiu. En
tots els ordres —no solament en el polític, sinó també en
el social, i més encara en l'intel·lectual i, en general, en el
de la vida de l'esperit— el comunisme és un sistema
faraònic i opressor. Ho és fins i tot en un camp com el de
l'estructura de l'empresa. D'altra banda, el sistema sem¬
bla que s'adapta amb dificultat a una economia desen¬
volupada; en tot cas, és segur que a la que se surt dels
plantejaments de pur creixement quantitatiu el sistema
comunista perd aquella capacitat potenciadora del desen¬
volupament econòmic pròpia d'alguns sistemes totalitaris,
no necessàriament comunistes ni marxistes. Per acabar
de subratllar alguns inconvenients, segons el meu parer
decisius del comunisme, vull fer notar que hi ha una
cosa amb la qual no es pot jugar (ni fer brometa com a
vegades es fa a casa nostra), que són les llibertats for¬
mals, per les quals els models comunistes establerts no
tenen cap mena de respecte. No oblidem que fins i tot en
un règim d'origen feixista com és el d'en Franco els opo-
sants són encara enviats a la presó i no als manicomis,
cosa molt més greu i que és el que es fa a la Unió Soviè¬
tica. Un altre punt que jo no puc silenciar és el caràcter
materialista de la filosofia marxista i l'orientació antireli-
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giosa que continuen tenint —avui, l'any 1971— la ideolo¬
gia i l'actuació dels estats comunistes. Finalment, la dic¬
tadura política, l'opressió intel·lectual i el caràcter deter¬
minista i mecanicista de la versió soviètica de la filosofia
marxista condueixen a l'ofegament de l'esperit creador
en el camp de l'esperit, tant el literari com el filosòfic
com el de les arts plàstiques, etc. És un sistema eixorc.

Hi ha un punt molt clau, que és dels que més obliga
no solament a rebutjar el model comunista, sinó a tractar
amb molta prudència amb els comunistes, i és que, com a

lògica conseqüència de tot el que acabem de dir, una vic¬
tòria comunista crea una situació irreversible: el comu¬

nisme no ofereix als seus oposants cap possibilitat d'al-
ternativa.

És cert que els comunistes occidentals ofereixen uns

projectes i una imatge una mica diferents. També és cert
que la pressió del clima de llibertat que hi ha en els
països occidentals pot fer modificar —i probablement
una mica ho ha fet— el plantejament d'aquests altres
comunismes. És cert fins i tot que en algun cas concret
—i Catalunya potser n'és un— els elements positius del
partit comunista —voluntat de resistència a una dicta¬
dura d'encuny feixista, reforçament tàctic de forces autèn¬
ticament democràtiques, defensa dels drets nacionals de
les minories nacionals o d'altres sectors oprimits, etc.—
poden prendre un relleu especialment important que cal
tenir en compte. Però els models als quals es refereixen
continuen essent els de sempre : els d'un sistema totalitari
en el més ple sentit del mot.
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Segona alternativa: les solucions marxistes de model no
soviètic

Totes elles es mouen en el terreny de la formulació o
de la utopia. Vull dir que cap d'elles no té un model al
qual referir-se. Tenen un gran atractiu entre la gent jove,
sovint són intel·lectualment i sentimentalment engresca¬

dores, responen molts cops a un moviment de genero¬
sitat i d'il·lusió. Fins aquí els avantatges que jo hi veig,
que certament no són polítics ni donen cap garantia
d'eficàcia ni de serietat.

Els seus inconvenients són el radicalisme conflicti-
vista, la poca o nul·la capacitat constructiva que contrasta
amb un gran rebentisme, en molts casos l'anticatalanis-
me i el lerrouxisme, en general un esperit antidemocrà¬
tic i en el cas concret dels cristians sovint un integrisme
d'esquerra. Els seus models —teòrics, ja he dit que no
es poden referir a cap model aplicat— són fumosos i
idealistes.

No nego que tot això pot tenir valor en tant que fer¬
ment o actitud profètica. És més, a través de grups
d'aquesta orientació —i també d'alguns grups no gens
marxistes, com, per exemple, per segons què els mateixos
hippies— s'han introduït i han actuat eficaçment en el
pensament i fins i tot ja en el fer de la civilització indus¬
trial algunes idees i algunes actituds que sens dubte
són positives i que difícilment haurien penetrat a través
de les formulacions més polítiques i en tots sentits més
vertebrades i integrades.

Però ara parlo en tant que persona que intenta veure
com pot contribuir més bé a la construcció de Catalunya
i a la superació d'una situació políticament i socialment
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opressiva. En aquest sentit totes aquestes formulacions
que s'autoanomenen socialistes, molt idealistes, fruit d'un
pensament marxista d'inspiració no soviètica, revolucio-
naristes a ultrança, resulten políticament inconsistents,
nacionalment hostils i objectivament reaccionàries. Tot
això fa molt difícil de fer feina en qualsevol sentit si es
té al costat gaire gent d'aquesta línia. En el fons quelcom
de semblant van ser els «poumistes» i els anarquistes dels
anys 1936-1937. Però no cal anar tan lluny ni agafar exem¬

ples tan transcendents. Avui costa molt de tirar endavant
una escola, una cooperativa, una editorial o un centre
social si aquestes posicions hi tenen massa força.

Els comunistes són fàcils de criticar, perquè els seus
models són reals i han resultat negatius. El problema
d'aquests altres plantejaments és que no han arribat a
quallar mai en res i que, per tant, per segons qui són
sempre una esperança. Però, de fet, es redueixen —polí¬
ticament parlant— a una fumera que obnubila i que no
crea. És poc seriós. Això a part que en les seves formula¬
cions aquest anomenat socialisme no soviètic és —repe-
tim-ho— conflictivista per sistema, anticatalà i antidemo¬
cràtic.

Un aspecte especialment negatiu de tot aquest plante¬
jament ultraradical i idealista és que ràpidament porta
a la frustració de molta gent jove, i també, en una bona
proporció, a un cert cinisme molt primerenc. És un

plantejament que crema ràpidament els joves. Els pares
i els pedagogs que amb una certa inconsciència llancen
els adolescents per aquesta línia cometen una greu im¬
prudència des de tots els punts de vista.
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Potser qui més profit pot treure de tot aquest desori
—a part dels partidaris de l'ordre establert que recullen
els cínics i alguns frustrats i sobretot molt cansats— són
els comunistes. La seva ortodòxia i la seva serietat esde¬
venen port de salvament d'alguns nàufrags del vaixell
de la utopia, del rebentisme i de la incoherència.

Tercera alternativa: solucions d'inspiració democràtica
occidental

Les solucions vàlides

Crec que tota millora de les condicions polítiques, so¬
cials i de reconeixement nacional de Catalunya passa per
un règim d'aquest tipus, el qual serà més o menys socia¬
lista, més o menys liberal, més o menys laic, més o menys
centralista, més o menys Eire o més o menys Suècia, se¬
gons quines siguin la base social i humana, i les tradi¬
cions del país i els condicionaments de tota mena, però
sempre obert a la discussió, a la crítica, a la possibilitat
d'alternativa, a l'acció de la llibertat i a l'exigència de
justícia. Crec que Churchill tenia raó: «La democràcia és
la pitjor forma de govern, després de totes les altres». Cal
dir sense cap mena de complex, que almenys per als
països desenvolupats el més bon sistema de govern és
encara aquest.

Les altres formes de govern ja hem repassat quines
eren: totes les variacions del feixisme —corporativista,
retrògrad i antidemocràtic—, el comunisme —amb la seva
enorme càrrega d'opressió en tots els camps—, determi-
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nades formulacions utopístiques i revolucionaristes del
socialisme —impotents, intégristes i generadores de frus¬
tració i de contrarevolució.

Però ara la pregunta a fer és aquesta: ¿què cal fer
perquè de la democràcia en surti més una Suècia que no
pas un Eire?

Respondre aquesta pregunta equival a situar-se dins
el marc d'una democràcia. La resposta no pot ser —al¬
menys la meva no ho serà— estrictament política, sinó
que ha d'abastar tota una sèrie de camps. Concretament
contestaré en el terreny de l'actitud bàsica enfront de la
cosa pública, en el de la ideologia, en el religiós, en el
de l'ensenyament, en el polític (i en aquest van inclosos
l'econòmic i el social), en el nacional.

Actitud davant la cosa pública

En el terreny de l'actitud hi ha d'haver una voluntat
de construir més que no de destruir. A part del partit de
les dretes i les esquerres, del dels marxistes, dels cris¬
tians i dels liberals, del dels revolucionaris i dels refor¬
mistes, hi ha el partit dels qui construeixen i el dels qui
destrueixen. Personalment pertanyo al dels qui desitgen
construir.

És un fet que en una situació com la nostra no es pot
renunciar a la crítica, a la destrucció o al lent rosegar
de determinades posicions difícils d'atacar. Som gent
d'oposició, és a dir, gent que està en contra del que és
establert, de tot o de bona part del que és establert. I això
fa trenta-dos anys que dura, trenta-dos anys que se'ns
mira de destruir i d'ofegar. El nostre no és un enemic
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que practica el fairplay, sinó un enemic habituat a l'abús
de poder i l'objectiu del qual és la nostra destrucció. Ens
cal, per tant, un enduriment i un estil de lluita que a vol¬
tes poden venir condicionats pel joc brut de l'adversari i
per la seva voluntat d'anihilar-nos. Però ens cal també,
i encara més, que aquesta oposició sigui feta en nom d'uns
ideals i d'uns objectius positius, que sigui feta amb ànim
de construir allò que nosaltres volem que sigui i subs¬
titueixi el que ara hi ha. Si no és així l'exercici de l'opo¬
sició, de la crítica i de l'enfrontament amb l'establert
acabaran fent-nos més mal a nosaltres que al que pre¬
tenem combatre. Si no és així, abans ens destruirem nos¬
altres mateixos que no els nostres enemics.

Considero de gran importància aquesta actitud, per¬
què a hores d'ara crec que entre la nostra gent domina
massa el ressentiment, l'amargor i el rebentisme. No s'hi
val a dir que és molt comprensible que així sigui; el cas
és que aquesta actitud ens fa molt més mal que bé. Con¬
dueix molta de la nostra gent a la frustració quan no al
cinisme. Obre la porta a un radicalisme que sovint arriba
a ser nihilista. És una postura que no respon a l'interès
d'un poble com el nostre que el que, d'una banda, neces¬
sita és ser i sobreviure i, de l'altra banda, aprendre a cons¬
truir i a treballar en comú. Perquè aquest nihilisme i
aquesta ràbia no es dirigeixen contra el poder de l'Estat
espanyol ni contra la dictadura franquista ni contra les
institucions més fortes i representatives del règim polític
i econòmic que ens oprimeix. Tot això és massa fort per
a les forces de la nostra oposició, i massa perillós si no
per a tots almenys per a molts dels qui hi militen. I inca¬
paços d'atacar els autèntics enemics, perquè són de mal
envestir i anorrear i perquè fan por, ataquen el poc o molt
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de construït i establert que tenen a mà i que alhora sigui
—això sí— vulnerable i no tant de témer en les seves

reaccions. Però això que ataquen és justament el que és
nostre, el que ens aguanta, el que hem construït o hem
conservat amb un immens esforç. Però no s'atura aquí
aquest procés: no s'atura en la destrucció de coses, ins¬
titucions, obres, iniciatives de signe català i de signe de¬
mocràtic, sinó que continua i acaba en una autèntica auto-
destrucció dels homes i dels moviments que s'han deixat
arrossegar en aquest remolí.

Tenim quelcom a defensar

Hem d'entendre una cosa, i és que, malgrat tot, nos¬
altres tenim quelcom a defensar. Tenim, sobretot, un país
a defensar que existeix, que viu i ens dóna vida. No som

gent que no té res a perdre, ni som gent invertebrada i,
per tant, incapaç de fer res de positiu. Tenim una histò¬
ria i una tradició que ens conformen i ens vertebren, te¬
nim una manera de ser gràcies a la qual actuem amb una
eficàcia potser insuficient, però evident, tenim un estil
de vida no solament a practicar i a defensar sinó a oferir
a d'altres, tenim una potencialitat en part no utilitzada,
però latent i que cal salvar. Tot això no ho podem tirar
per la finestra en nom de res, i menys encara en nom
del ressentiment i del nihilisme aliats a la facilitat i a la
manipulació.

Cert que tot això té un perill: el d'un cert conserva¬
dorisme. Però és que realment nosaltres no podem renun¬
ciar a un cert conservadorisme, perquè és que tenim
coses a conservar. Tenim, sobretot, la nostra realitat com
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a país, sense la qual no seríem res en cap terreny. Tenim
també que aquest nostre país i fins i tot aquesta nostra
societat van fent coses, van creant, van construint : esco¬

les, cooperatives, corporacions econòmiques, empreses de
tota classe, diaris i revistes, moviments de tota mena,

institucions que cobreixen un ample ventall d'activitats,
etc. To això forma una realitat social, de la qual vivim
i que ens permet actuar. És una trama social en bona part
heterogènia, com lògicament ha de ser-ho cobrint com
cobreix una part molt extensa del nostre cos social, però
hi ha un fet que li dóna cohesió, I és que és una trama
social catalana. I aquí torna a fer-se evident el que abans
he dit: la tasca de construcció i l'actitud de construcció
a casa nostra responen, en un elevadíssim percentatge, a
un plantejament de signe nacional.

Ara, enfront de tota aquesta realitat hi ha l'actitud
purament instrumentalitzadora, és a dir, la que no hi veu
més que instruments de cara a uns objectius —general¬
ment, en la línia comunista o en la del socialisme romàn¬
tic i sovint anticatalà— que evidentment no són els que
van motivar i continuen motivant la seva creació i el seu

manteniment, i a la qual no preocupa que aquesta instru-
mentalització pugui provocar la seva destrucció. I hi ha
l'actitud, que per força ha de ser poc o molt conserva¬
dora, que aspira, a través de totes aquestes institucions,
publicacions, corporacions, etc., a servir en tot el que
pugui un programa de construcció de país. Hi ha encara
una tercera postura, molt sovint íntimament lligada a la
de signe instrumentalitzador del sector socialista no co¬
munista, que es caracteritza per aquella crítica agra,
desesperançadora i ressentida a la qual he al·ludit abans.

Ja és clar quina és l'actitud que jo defenso: la que en
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principi —i dic en principi, perquè, certament, a vegades
hi ha coses que hem creat que amb el temps deixen de
tenir sentit— hem de conservar i potenciar el que fem.
No ho hem de conservar perquè el que hem fet sigui un
fi en ell mateix: els instruments que creem han de servir
per a construir. Però hem de trobar un punt d'equilibri
entre la utilització i la defensa de la institució, entre
l'audàcia i l'exigència de conservació. És un equilibri no
fàcil, que pot degenerar en un confondre el mitjà, en un
instal·lar-se a mig camí, en un enamorar-se de l'obra per¬
sonal i concreta. Però només aquest equilibri ens salvarà
de la destrucció dels de fora, que espiritualment i política¬
ment ens van arrasar i ens volen mantenir en una situa¬
ció de mancança d'instruments propis, i de la destruc¬
ció dels de dintre empesos per un rebentisme i un nihilis¬
me que ho pot arrossegar tot.

L'aspecte ideològic

En el camp ideològic el primer que he d'afirmar és
que no accepto un plantejament basat en la lluita de
classes, i això per diverses raons:

a) Perquè duu a situacions dictatorials.
b) Perquè és un mite científic, que entre altres falles

té les —per a mi importants— de no donar resposta ni a
la fe religiosa ni al nacionalisme.

c) Perquè simplifica apriorísticament i per partit pres
ideològic la realitat social, i perquè aquesta simplificació
només es pot traduir en fets a base de coaccionar aquesta
realitat social amb violència institucionalitzada.
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d) Perquè és filla d'una filosofia mecanicista i poc
creativa, el marxisme.

Crec que només el paper d'opositor en un clima de
llibertat com és el de les democràcies occidentals permet
al marxisme mantenir el miratge d'una ideologia pro¬

gressista. Crec que en la realitat el marxisme és una filo¬
sofia trista i poc potenciadora de la llibertat i de la capa¬
citat de creació. Ben entès, amb això no vull dir que el
marxisme no hagi aportat res al pensament humà. Ben
al contrari: conceptes i idees com la gran influència del
fet econòmic en el devenir històric, o bé la importància
de la història, i d'altres han estat descoberts o simple¬
ment —i ja és molt— explicats i sistematitzats pel mar¬
xisme, el qual forma part del patrimoni intel·lectual de la
Humanitat. És a dir, tots som una mica marxistes, com
tothom és poc o molt —en sigui o no conscientment i vo¬
luntàriament— aristotèlic, cristià, fill de la Revolució
francesa. També admeto com a possible que el marxisme
hagi estat útil o sigui útil encara en alguns països del
Tercer Món enfrontats amb els problemes propis de la
descolonització. Però crec que avui, i en el nostre context,
el marxisme, de força creadora, en té poca i que molt pro¬
bablement el seu moment ha passat. No és una ideologia
personalista ni creadora, perquè no és una ideologia de
llibertat.

Un avantatge té, però, el marxisme, que és la seva
coherència intel·lectual, el seu caràcter de sistema tancat
que ho explica tot i ho resol tot. En té d'altres —sempre,
naturalment, en els països democràtics i, per tant, no
sotmesos a dictadura comunista—, com és la mística que
encara conserva, si bé últimament sembla que va de
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baixa. Però em refereixo especialment a la seva perfecció
intel·lectual —empro el mot «perfecció» en el sentit de
sistema clos en el qual totes les peces encaixen, siguin
falses o no—, perquè és cert que en bona part això es
troba a faltar en algunes de les alternatives al marxisme,
i concretament en la que jo defenso. I cal, per tant, d'an¬
tuvi, denunciar el que en aquesta perfecció intel·lectual hi
ha de fal·laciós i de perillós. La perfecció intel·lectual és
pròpia de les ideologies i dels sistemes totalitaris, i, per
tant, no és per ella mateixa una característica reconfor¬
tant, sinó més aviat al contrari.

El pluralisme

També vull subratllar la meva defensa del pluralisme,
i això en tots els terrenys. Pluralisme és una manera més
genèrica, més vasta i més profunda de dir democràcia.
Pluralisme vol dir dret de ser el que hom és i, per tant,
de realitzar-se. I pluralisme vol dir també —i això és
ple de conseqüències de tot ordre— que aquest dret a
realizar-se pugui ser plenament exercit, vol dir que es
donin les necessàries condicions de tota mena —econòmi¬
ques i socials, polítiques i nacionals...— per a aquesta
realització tant individual com col·lectiva. Però crec conve¬
nient subratllar que si bé el pluralisme té a veure —i
molt— amb la justícia, té sobretot a veure amb la lliber¬
tat. Des de les posicions poc o molt collectivistes que
ara són moda. Hi ha una forta tendència avui —cons¬

cient en alguns, inconscient en d'altres— a destruir el
pluralisme —i a destruir de fet la democràcia malgrat

304



les frenètiques declaracions a favor seu, a través de doc¬
trines salvadores.

Nacionalisme personalista

Ja queda clar que no considero bo cap sistema totali¬
tari, és a dir, basat en el fet de sobreposar quelcom —el
que sigui— a l'home. Cuito a dir que això no és tan senzill
com a primera vista sembla pel fet que l'home necessita
per a realitzar-se un marc, una escala de valors, unes es¬
tructures, unes formes culturals, etc., i que, per tant, la de¬
fensa de l'home passa molt sovint per la prèvia defensa
d'aquestes realitats més socials. La meva postura naciona¬
lista és una il·lustració del que acabo de dir.

Dic això per a matisar suficientment la meva afirma¬
ció del predomini que la persona ha de tenir en tota for¬
mulació ideològica vàlida, i per a no caure en cap mena
d'angelisme ni d'anarquisme, que a la curta o a la llarga
—per ells mateixos o per la reacció que inevitablement
provoquen— són destructors de l'home i de la seva lli¬
bertat.

Humanisme cristià

Tot això condueix, en el meu cas particular, al que en

podríem dir un humanisme cristià.
És possible que entre el que jo entenc per humanisme

cristià i el que d'altres anomenen un humanisme socia¬
lista hi hagi poca diferència. Això s'hauria de veure en
la pràctica, però és possible que siguin dues posicions
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espiritualment molt properes l'una de l'altra, perquè totes
dues són personalistes, i també políticament, perquè crec
que totes dues desemboquen en projectes i models socials
de tall social-demòcrata.

El meu humanisme cristià en el terreny pràctic s'ha
de traduir en unes quantes coses bàsiques: el màxim pos¬
sible de llibertat en tots els nivells i en tots els camps del
viure i del fer de l'home i de la societat; la seguretat eco¬
nòmica i social; la possibilitat de promoció personal, que
al seu torn requereix indefectiblement el màxim possible
d'igualtat de possibilitats; el dret a construir, a perfec-
cionar-se. és a dir, a realitzar-se; la possibilitat per a
tothom d'exercir responsabilitats. Cal afegir una cosa:
la nostra problemàtica nacional, que és col·lectiva, però
que incideix en el ser i en el fer de tots i cadascun dels
catalans, i que ha de ser resolta en termes de ple reco¬
neixement de la nostra personalitat.

Donar aquest paper central a la persona no té sentit
sense una visió molt global de l'home, és a dir, una visió
que englobi totes les seves dimensions: econòmica, de
relació social i de convivència, cultural, religiosa, etc.
L'home no pot i no ha de ser mutilat. Però no crec que
sobre això calgui, estendre's gaire, perquè és un principi
fàcil d'enunciar i difícil d'aplicar. És en la traducció con¬
creta de tot el que estic dient on s'ha de veure si l'home
és o no és respectat, on s'ha de veure si en l'intent d'acon¬
seguir un difícil equilibri entre persona i col·lectivitat,
autoritat i llibertat, progrés econòmic i progrés social i
moral, l'home no queda esclafat malgrat tots els bons
desigs. Per això considero essencial que en el projecte
polític que ara estic definint hi ha d'haver una incitació
constant a la vigilància enfront de tot abús, de tota ins-
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trumentalització. Aquesta vigilància requereix un òrgan
de control polític i econòmic, però també un esperit i una
actitud liberals, és a dir, un esperit i una actitud de res¬

pecte de les persones, de les seves idees, dels seus drets
i de la seva manra de ser. Les lleis soles no garanteixen
el respecte de l'home.

De tota manera, vull subratllar que em declaro huma¬
nista cristià i no humanista socialista. El que per a mi sig¬
nifica l'humanisme cristià es pot veure bastant clar a tra¬
vés de tot el que explico en aquests fulls. A Europa —que
és l'únic punt de referència geogràfica vàlid per a mi—
crec descobrir aquest humanisme cristià en moltes realit¬
zacions polítiques de la postguerra, força d'elles amb eti¬
queta demòcrata cristiana, algunes socialista, d'altres fi¬
nalment reformistes. Brandt, Kreisky, la social-democrà-
cia escandinava estan al meu entendre dins aquesta línia,
entre molts d'altres —ho repeteixo— que no s'anomenen
socialistes. Jo concretament m'he negat sempre a definir-
me com a socialista, perquè a hores d'ara el terme el
trobo molt confusionari, apte per a tota mena d'interpre¬
tacions i manipulacions. Crec que és un mot que cal no
emprar si no va acompanyat d'una explicació precisa del
que hom entén per socialisme, cosa que, en canvi, no passa
—per exemple— amb la paraula social-democràcia, que
segons el meu parer no es presta a confusions.

L'aspecte polític

En el terreny estrictament polític considero essencial
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el respecte del que a hores d'ara en to crític i despectiu
alguns en diuen les llibertats formals: d'expressió, d'as¬
sociació, de premsa, etc. Amb això no s'hi pot fer gens
ni mica de broma.

Considero també necessari el control social dels sec¬

tors clau de l'economia, però sobre això vull fer dues
precisions. La primera és que control social no vol dir
necessàriament control estatal; pot ser municipal i re¬

gional o nacional (en un Estat plurinacional). La segona

precisió és que aquest control, fins i tot en sectors clau
no comporta la desaparició de la iniciativa privada, ben
al contrari. El cas de la Banca, de la siderúrgia o de les
assegurances, a Suècia i a Israel, per exemple, il·lustren
el que vull dir. Es tracta d'empreses totalment o predo¬
minantment privades, però sotmeses a una molt estricta
vigilància pública.

El que he dit sobre el control social de l'economia
subratlla la necessitat de respectar la democràcia polí¬
tica, és a dir, les llibertats formals. Sense elles el control
social vol dir omnipotènci? de l'Estat.

Ja es desprèn del que acabo de dir que al costat
d'aquest control social dels sectors clau de l'economia i
en realitat, a través d'ells, de tota l'economia, crec neces¬
sari no solament la conservació, sinó també l'estímul de
la iniciativa privada, i això no solament ni principalment
per raons econòmiques, sinó polítiques. La iniciativa pri¬
vada constitueix un element de defensa contra el mono-

litisme burocràtic i en darrer terme contra l'opressió.
Crec que convé que hi hagi un sector d'economia mixt,

és a dir, de col·laboració pública i privada.
També sóc partidari que hi hagi un sector autoges-

tionat, per al qual cal crear un marc legal favorable; serà
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amb tota seguretat un sector molt reduït. No crec que el
sistema d'autogestió pugui ser aplicat, almenys en el mo¬
ment present, ni a grans sectors econòmics ni a tota mena

d'empreses. Però l'existència d'un sector així crec que
tindria efectes molt favorables de cara a la promoció de
tot el món obrer. El mateix efecte positiu tindria a parer
meu l'existència d'un sector econòmic de propietat sin¬
dical.

Tot això, naturalment hauria de moure's en unes coor¬

denades de política econòmica i social capaces de con¬
formar en un sentit progressiu i de justícia l'activitat i
l'estructura econòmica general.

La política fiscal hauria de ser progressiva i tan ele¬
vada com permeti el necessari creixement econòmic gene¬
ral. Generalment, hom diu que la fiscalitat ha de ser pro¬

gressiva i alta, però jo introdueixo aquest matís referent
a les possibilitats del país, perquè parlar d'alta fiscalitat
sense calibrar fins on es pot arribar és una de les lleuge¬
reses més clàssiques i sovintejades.

Amb tot, queda clar que ha de ser molt més forta que
l'actual a Espanya, més transparent i eficaç i d'una dis¬
tribució més justa, és a dir, amb més accent sobre els
econòmicament forts. Per acabar de definir el que penso
en aquest terreny em cal introduir un darrer element, i és
que al meu entendre la fiscalitat ha de discriminar a favor
de les entitats econòmiques creadores i en contra de les
passives o més destinades al consum. Vull dir, per exem¬

ple, que s'han de gravar molt més les herències que no
les empreses, més els beneficis personals que els de les
societats mercantils, ja sia privades o públiques.

En el camp social veig quatre línies de treball. La pri¬
mera és purament quantitativa: sous, nivell de vida, as-
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segurances socials, etc. Cal que dintre de la renda general
la part destinada a rendes de treball sigui al més alta
possible. La segona línia d'actuació és la de la inversió
social individual i col·lectiva (allotjament, sanitat, es¬
barjo, etc.).

La tercera —també definible, igual que l'anterior, com
a inversió social— és ja plenament de caràcter qualita¬
tiu, i fa referència a l'ensenyament, i en general a la for¬
mació de tot ordre, que ha de ser generalitzat, «igualit-
zant» i, evidentment, gratuït. Ha d'haver-hi, per tant, un
ensenyament oficial eficaç i amb motivació democràtica,
però entenc que també hi ha de poder haver un ensenya¬
ment privat que, si compleix determinades condicions, ha
de ser subvencionat. Crec que la possibilitat d'aquest en¬
senyament privat —que, en realitat, vol dir la possibilitat
que les grans famílies espirituals del país puguin tenir
centres d'ensenyament propis— es desprèn amb tota lò¬
gica de l'afirmació pluralista que és bàsica en tota aquesta
meva presa de posició. Finalment, una quarta línia d'ac¬
tuació social hauria de ser la democràcia a l'empresa,
però he de confessar que si bé aquest objectiu crec que
deu ser almenys parcialment assolible, no veig ben bé
com s'hi pot arribar. Crec que és un punt molt essencial
de democràcia, i al mateix temps molt difícil i delicat,
sobre el qual personalment em caldria reflexionar i in-
formar-me.

L'aspecte religiós

En el camp religiós, personalment tinc més història
que present; vull dir que anys enrera vaig ser molt actiu
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en aquest terreny, i que ara no ho sóc gaire. De tota ma¬
nera, les meves idees actuals són molt iguals que les que,
activament, he confessat i defensat sempre. Amb poques
paraules les resumiria dient que miro d'adoptar una acti¬
tud conciliar sense complexos i que defenso el pluralisme
cristià en l'ordre temporal. Em declaro enemic de tot
integrisme, tant de dreta com d'esquerra, així com de
tot intent d'instrumentalització de l'Església, també en

aquest cas tant si ve de la dreta com si ve de l'esquerra.
He d'afegir —i això és conseqüència lògica del que

acabo de dir— que el que és temporal, i per tant la polí¬
tica, ha de tenir una gran autonomia enfront de l'auto¬
ritat religiosa, i més encara —és clar— enfront dels nous
i múltiples magisteris particulars —sovint molt secta¬
ris— que darrerament pul·lulen. Fins i tot per als qui es
confessen cristians —i jo sóc un d'aquests— la política no
ha de ser afer de confessionari.

Setembre 1971
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JORDI PUJOL 1 SOLEY, va néixer el 9 de juny
de 1930 a Barcelona, al barri dels Josepets.
Va viure fins a nou anys a Premià de Dalt.
Va estudiar medicina i treballà en la indústria
farmacèutica. Resideix a Barcelona. Casat i amb
set fills. Milità inicialment en moviments
catòlics de joventut. Nacionalista català des de
molt jove. És detingut el 1960 arran dels fets del
Palau de la Música. Jutjat per un sumaríssim
el 13 de juny, li Imposen una condemna
de set anys. Compleix dos anys i vuit mesos
beneficiat per diversos indults.
S'instal·là a Girona durant el període que va tenir
de llibertat provisional, 1963. Ja abans d'entrar
a la presó la seva actuació havia estat
inspirada pel lema de «fer país» i en aquest
sentit, abans i després de 1960, fou promotor
de diverses iniciatives en el camp de
l'ensenyament, de la cultura I dels estudis
socials, etc. I en aquest mateix sentit, i
preocupat per la problemàtica dels instruments
econòmics de Catalunya, es llença en el sector
econòmic a Iniciar la creació d'un banc català.
Alt directiu de Banca Catalana, des d'on Impulsa
diverses activitats econòmiques I també
culturals, periodístiques, pedagògiques, etc.
Abandona el 1975 tota la seva activitat empresarial
per a dedicar el seu temps íntegrament a la
política. És Secretari General de
Convergència Democràtica de Catalunya.
Autodefinlció política: «Sóc un nacionalista català
que creu en un model de democràcia
europea occidental i socialment avançada».

Publicacions:
Una política per Catalunya, avui, abril 1976:
La immigració, problema I esperança de Catalunya,
desembre 1976;
Enntre l'acció i l'esperança/1: Des dels turons a l'altra
banda del riu, Ed. Pòrtic, octubre 1978. Entre l'acció
i l'esperança/2: Construir Catalunya, Ed. Pòrtic,
desembre 1979


