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PRÒLEG

L'any passat vaig pronunciar unes quantes confe¬
rències polítiques i m'ha semblat bo recollir-les en
un llibre —si no totes, quasi bé totes.

Havia estat molts anys sense donar conferències
polítiques. Com és sabut, he treballat, des de 1963-64,
en aquesta línia que n'hem dit de «fer país», i ho he
fet d'una manera molt silenciosa. Hi ha escrits meus
d'aquesta època, i molts d'ells polítics, no només sobre
economia o política cultural. Per força havia de parlar
i escriure sobre política, perquè per a «fer país» calia
moure's dins d'unes coordenades polítiques, calia tenir
un criteri sobre l'estat general —per tant també polí¬
tic— del país. Però amb l'excepció del recull d'articles
titulat «Construir Catalunya», escrit i donat a conèixer
l'any 1965, la resta van ser poca cosa més que ele¬
ments orientadors de la nostra acció de «fer país».
Realment no és fins a finals de 1973 que vaig tornar
a produir un paper polític destinat a tenir més difusió.
I l'estiu de 1974 vaig fer dues xerrades privades a un
conjunt —entre totes dues— d'un centenar de persones
—de fet el nucli, en un sentit bastant ampli, de la
gent que havíem estat treballant en la línia de «fer
país»— amb l'única finalitat de demanar-los que pas¬
sessin al camp de la política. La conferència d'Esade
no fou res més que la presentació pública i més tre¬
ballada d'aquest donar la consigna d'actuació política
que havia fet en les dues xerrades de l'estiu abans.
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Com he dit vaig estar treballant, fins a 1974-75, d'una
manera silenciosa, almenys tot el silenciosa que vaig
poder. Vaig creure que el que feia, i la manera com ho
feia, era el millor servei que jo podia fer. I només vaig
canviar de manera de fer perquè em vaig convèncer,
durant l'any 1974, que no em podia limitar a dir a la
gent del meu entorn que havien de fer política sense
fer-ne jo, sinó que havia de trompetejar aquesta crida
a l'acció i el compromís polítics —i al compromís
polític concret— i que no podia fer de capità-aranya,
encara que fos per a seguir «fent país» amb la bona
voluntat i la passió que hi havia posat fins aleshores.
He de confessar que donar aquest pas em va costar,
i que el vaig fer contra l'opinió d'alguns amics i col-
laboradors meus i acceptant, aleshores, el risc de ser
considerat com no prou responsable. El vaig donar,
com vaig dir a Esade, perquè em sentia «amb l'obli¬
gació moral de dir unes determinades coses».

A dir una part d'aquestes «determinades coses» han
estat dedicades les restants conferències meves de
l'any passat. Hi ha temes importants que encara no
he tocat, per exemple, el de la immigració que justa¬
ment jo havia tractat molts anys enrera, o bé el de
l'estructura interna, territorial, de Catalunya, i espe¬
cialment el problema comarcal. Sobre aquest darrer
tema tenia el projecte de llançar una mena de mani¬
fest, i justament com a preparació d'això havia fet
sortir a «El Correo Catalán» una sèrie dominical sobre
les comarques. Però mentrestant un altre grup de
persones, moltes d'elles relacionades amb mi, estaven
treballant en el mateix sentit, en fase més avançada i,
sobretot, amb un grau d'organització superior. Em
refereixo concretament al Secod, que va publicar un
manifest comarcal el dia 29 d'abril, i que des d'ales¬
hores està realitzant una acció sistemàtica de signe
comarcalista. D'aquí ve que cancel·lés la meva inicia-

8



tiva. De tota manera no he resistit la temptació d'in¬
cloure en aquest volum el text que, a tall de manifest,
«El Correo Catalán» hauria publicat a mitjan any
passat.

Una de les conferències fou pronunciada en el
Congrés que la «Junior Chamber International Confe¬
rence» va celebrar a Kellarney, Irlanda, a finals de
juny. El públic al qual anava destinada era una barreja
de nòrdics, anglosaxons, germànics i llatins mediter¬
ranis, en general molt desconeixedors de la nostra
qüestió nacional i fins i tot, en un cert sentit, de la
problemàtica general de la política espanyola, tot i
ser gent culta i d'un cert pes en els seus països. La
conferència, per tant, havia de moure's a un nivell
molt elemental, poc interessant, per tant, per a un
públic català. Tanmateix la incloc en aquest volum
com a crit d'atenció respecte a la necessitat, i alhora
a la dificultat, de fer conèixer a l'estranger el nostre
problema nacional. La conferència de Kellarney fou
una modesta aportació en aquest sentit, com ho fou
també —i molt més important— el suplement especial
que «The Financial Times» del 18 d'abril de l'any
passat va dedicar a Catalunya i del qual, sincerament,
em sento molt més satisfet, per la qualitat i la difu¬
sió que tingué.

* * *

A l'hora d'escriure aquestes notes introductòries
em dol no haver inclòs en aquest llibre una conferèn¬
cia que vaig donar a l'Escola de Disseny Tèxtil, el 3
de juliol de 1975. Era dedicada al tema, aparentment
poc polític, de la «innovació». Com que jo no escric
mai les conferències, sinó que les pronuncio sobre la
base d'un guió, em trobo, ara, que, amb les presses de
l'editor perquè el llibre surti en la data prevista, no
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tinc temps de redactar-la. És llàstima, realment, per¬
què la capacitat d'innovació és un tema que considero
vital per a Catalunya. Vaig acceptar de parlar-ne per¬
què em va seduir. Jo sóc un tradicionalista en el sentit
de defensar tot allò que en bona part ens ve del passat,
que fa que siguem el que som. Però en canvi crec que
només en l'acceptació del futur podem trobar la nostra
salvació. A la meva conferència de «les terceres vies»
em vaig referir a la nostra capacitat d'innovació, i a que
si la perdéssim la nostra viabilitat com a poble es
veuria amenaçada. Perquè «Catalunya no és un país
arrapat dalt d'una serralada, o encofurnat al fons
d'unes valls, o enganxat a una costa abrupta i de rera-
país difícil. Catalunya és un país de marca, un país
de pas. És un país obert a tots els vents. És un país, per
tant, al qual no serveixen les actituds defensives.
Per tant, davant de qualsevol desafiament nosaltres
hem de reforçar-nos tot el que poguem, hem de palpar-
nos bé, hem de fer-nos i de fer tots els advertiments
que calgui i prendre totes les precaucions. Però un
cop fet això ens cal fer recurs a la imaginació i a
l'audàcia, que són virtuts que tenim, i anar endavant».
Per dir-ho en forma més concisa, «hem de ser fidels
i alhora innovadors». Som un poble de gran perma¬
nència, però que la manté a través d'un canvi constant,
que només la pot mantenir a través d'un canviar
constant, d'un renovar-se constant, d'un posar al dia
constant de les nostres formes de vida. Això és així
en tot, àdhuc la demografia i els moviments de pobla¬
ció ens obliguen a fer del nostre ésser col·lectiu quel¬
com de molt obert i receptiu, de molt innovador, i
alhora —perquè altrament ens dissoldríem— de molt
dotat de voluntat de permanència.

* * *
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Com és sabut jo sóc, des de fa un temps, el que mai
no havia estat: sóc home de partit. He de confessar
que no em resulta fàcil, perquè realment no tinc més
anhel que el servei a dos ideals que són la democràcia,
amb totes les seves connotacions, i Catalunya. Dos
ideals que fàcilment transcendeixen aquest partit o
l'altre o el de més enllà. Però ha arribat un moment
que he hagut d'analitzar quina era la forma concreta
millor, segons el meu parer, de servir la democràcia
i de servir Catalunya. En algunes de les conferències
d'aquest recull hi ha anàlisis que ajuden a entendre
com he anat arribant a determinades conclusions polí¬
tiques molt concretes, i més específicament, com he
acabat contribuint a la creació de «Convergència De¬
mocràtica de Catalunya». Tot i que continuo essent i
sentint-me, per damunt de tot, un demòcrata i un
servidor —i si es vol, per què no?, un enamorat de
Catalunya—, i tot i que sóc conscient, després de més
d'un any de viure la política de partit, que mai —i no
dic que sigui bo, només ho constato— no acabaré de
tenir del tot una mentalitat d'home de partit, tot i això
em sembla que no seria correcte ni honest —ni amb
els lectors ni amb Convergència Democràtica de Cata¬
lunya— si silenciés la meva pertinença —militant i
jeràrquicament important— a Convergència Democrà¬
tica. Per això aquest recull acaba amb el text d'una
conferència-tipus, és a dir, d'una d'aquestes tantes
conferències que al llarg de 1975 he fet. No cal dir que
em farà feliç que la lectura d'aquesta xerrada faci que
alguns, o molts, s'apuntin a Convergència Democrà¬
tica, que és la forma més idònia, des del meu punt
de vista, de servir al nostre país i de servir la de¬
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mocràcia. Però també me'n farà que —pels camins
i les opcions que cadascú triï, per més que a voltes
no coincideixin ben bé amb els meus— aquestes con¬
ferències siguin una aportació a l'adveniment de la
democràcia i al reconeixement de la personalitat nacio¬
nal de Catalunya.
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EL MOMENT ACTUAL *

Una obligado moral

He de fer dues observacions prèvies. Com que hi
ha gent que de vegades va a sentir segons quines con¬
ferències amb un estat d'ànim semblant al de certs
espectadors de circ que volen que el funambulista passi
una corda molt alta, sense xarxa i fent més cabrioles
que les necessàries, i com que és de bon funambulista
no deixar-se arrossegar per un ambient així, per expec¬
tant i exigent que sigui, perquè el funambulista ha
d'actuar encara en moltes altres sessions i ha de fer
moltes més coses, i perquè si un dia cau i li passa una
desgràcia el públic ho sent durant vint-i-quatre hores,
però després se n'oblida, jo, per si hi ha algú a la sala
que participa d'aquest estat d'ànim he de dir que
aquesta nit passaré una corda a un nivell just i que
em limitaré a passar. Aquesta és la primera. La segona
observació és que el que vaig a dir probablement pot
tenir un interès general, però especialment va dirigit
a un determinat sector del país, que, això sí, crec que
és molt extens. Això fa que el contingut i l'enfocament
de la conferència —que responen a un objectiu con¬
cret, el qual pot molt bé ser diferent del de bona part
de la sala— poden no ser, potser, els esperats. En tot

* Conferència pronunciada a ESADE, el 21 de gener de 1975.
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cas ja dic per endavant que l'acte d'aquesta nit no
serà ni la presentació d'un programa polític ni cap
míting fundacional de res. Això —i la limitació que he
dit abans del funambulista— poden fer que aquesta
nit, potser, decebi algú, però jo no estic aquí en tant
que creador d'emocions fortes i potser incontrolades,
ni tampoc no vinc a buscar aplaudiments de ningú ni
tinc la pretensió de voler estar d'acord amb tothom.
Estic aquí com a persona que té l'obligació, que sent
que té l'obligació —estic aquí, perquè sento que tinc
aquesta obligació— de dir, ara, unes determinades co¬
ses. Fins i tot he de dir, i no em reca el dir-ho, que fer
aquesta conferència em costa, que àdhuc en un cert
sentit la faig a contracor i que la faig contra l'opinió
de molts amics meus. Si la faig és perquè crec que el
silenci seria culpable. Si la faig és perquè em sento
amb l'obligació moral de dir unes determinades coses.

El que cal dir

Això que crec del tot necessari dir —a un públic
que són vostès, però que d'una manera més precisa
és un determinat sector polític i social de Catalunya—
és que a Catalunya hi ha hagut molts cops —històri¬
cament— i hi ha ara, un dèficit polític greu, que és
especialment sensible en aquests sectors als quals jo
ara específicament em vull dirigir. I que aquest dèficit
cal cobrir-lo. Amb això ja està dit tot de la confe¬
rència d'aquesta nit. La resta només serà explanació
d'aquestes primeres afirmacions.
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Fer país i fer política

Hi ha hagut a Catalunya tota una part del país
—que, si he de jutjar per la meva experiència perso¬
nal i pel coneixement general que tinc d'aquest fet,
comprèn amplis sectors de petita i mitjana burgesia,
determinats sectors obrers no majoritaris però impor¬
tants, gran part del món dels quadres i de les profes¬
sions liberals, el món comarcal —notòriament més
unitari i estructurat que el de la ciutat—, força sec¬
tors d'inspiració cristiana, una part considerable de la
intel·lectualitat, tot plegat amplis sectors populars —si
per popular s'entén el poble i no només abusivament
una classe social o una part d'una classe social— que
durant molts anys ha dut a terme una actuació més del
que en podríem dir construcció de país que pròpia¬
ment, en el sentit estricte del mot, política. Jo mateix
he treballat en aquesta línia; és més, n'he estat un
exponent i fins i tot, amb d'altres un definidor. Si
ara ho dic —vull dir si dic que he estat un exponent
d'aquesta línia i fins i tot un dels seus definidors—
no és pas per a subratllar el meu paper, que pot ésser
diversament jutjat, però que en algun cas ha estat
evidentment important dintre d'aquesta línia de cons¬
trucció de país, sinó per a donar èmfasi a la meva
afirmació que el dèficit polític a hores d'ara és greu
i que cal mirar de cobrir-lo.

Entenem-nos bé: no hi ha ni hi ha hagut contra¬
posició entre fer país i fer política. La política és un
dels components essencials del ser i del fer d'un poble
i per altra banda no es pot fer política —vull dir polí¬
tica de signe català— si no hi ha una realitat de país
—realitat demogràfica, realitat cultural i lingüística,
realitat social i econòmica, realitat de consciència i de
sentiment col·lectiu. No hi ha contraposició, al contrari
hi ha i hi ha hagut —hi ha d'haver— mutu potencia-
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ment, però l'accent pot estar posat en un punt o en un
altre. I el que dic és que un sector català important
durant molts anys ha posat l'accent en el fer país.

1939: un país desorientat, disminüit i desfet

Crec que serà bo que faci un breu recordatori d'uns
fets i d'una situació ja llunyans, però aclaridors. Serà
una mica de digressió, però crec que serà útil. Durant
els anys quaranta immediatament després de la guerra,
hi hagueren alguns sectors que van viure uns anys
en una sensació d'eufòria, de falsa eufòria. En van

participar força sectors, però no pas tots, conservadors
del país. Dic no pas tots, perquè en Cambó va morir
a Buenos Aires l'any 1947. A punt de tornar, però a
Buenos Aires i l'any 47. També va participar d'aquesta
eufòria —eufòria falsa— una bona part del món catò¬
lic, traumatitzat pels fets del període 1936-39, però
tampoc no pas tot el món catòlic. El Cardenal Vidal i
Barraquer morí a l'exili, el fejocisme fou suprimit i
l'escoltisme confessional fou clandestí durant molts
anys, i en realitat no fou autoritzat fins gairebé l'any
1960. Com els deia, aquesta eufòria en la qual va viure
un temps una part del país, era enganyosa. Enganyosa
econòmicament, perquè no responia a cap progrés de
l'economia catalana, i ni tan sols a cap enfortiment
econòmic real de la classe social que sentia aquesta
eufòria. Enganyosa políticament, perquè políticament
Catalunya estava anorreada, però també la mateixa
classe social submergida en aquesta falsa eufòria polí¬
ticament no comptava. I enganyosa moralment, perquè
no responia a cap reacció de la fibra moral del país, i
menys encara, evidentment, de la part dels estaments
socials especialment afectats per aquest estat d'ànim.
Però a part d'aquests sectors submergits en una falsa
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euforia, en el gruix del país, en la majoria del país el
que hi havia era una gran frustració, una gran pros¬
tració, que es traduïen o bé en un retraïment o en una
actitud nostàlgica, que en algun es manifestava per
allò que després se'n va dir la mentalitat del parèntesi.
És a dir, la idea de molts de que tot no era més que
un malson i que un bon dia es despertarien i es tro¬
barien que tot tornava a ser com abans, en tot. Hi
havia aquella frase que es va emprar durant tants
i tants d'anys —«d'abans de la guerra», o bé «com
abans de la guerra»—, aquella frase que s'aplicava des
del «pa blanc i els llonguets d'abans de la guerra»,
fins el terreny de la convivència i de la realitat pública
de Catalunya. Ja aleshores, perquè sempre és així quan
les coses ens van malament, es va produir el retorn al
treball de cada dia, aquest últim refugi dels catalans.
El retorn al fer de formigueta, al «gra de sorra», al
maó que es posa cada dia. I en tots els terrenys es
vàren fer coses, potser petites, però importants, per¬
què eren fruit de la fe i de la fidelitat i perquè eren
llavor de futur. Però és sobretot a partir dels anys
cinquanta, quan els imperatius de la realitat obliguen
a superar la mentalitat del parèntesi, quan la fibra
moral col·lectiva permet superar l'abandonisme de la
nostàlgia i quan, perquè també això es va donar i
també en aquest camp hi va començar a haver canvis
amb profunditat, la falsa eufòria d'uns quants es va
revelar com això, el que realment era, és a dir, com una
falsa eufòria, és aleshores que s'inicia una acció col-
lectiva més o menys conscient, però real i àmplia, i
sobretot cada cop més àmplia, cada dia una mica més
àmplia, presidida per la idea de la reconstrucció. Per
la idea de que calia reconstruir no pas un país físi¬
cament arrasat, però sí econòmicament disminuït i
políticament anihilat, culturalment perseguit i con¬
finat al ghetto, al que lingüísticament es negava el pa
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i la sal, un país desorientat i també desmoralitzat,
amb clara sensació d'ésser un país vençut. Un país, a
més decapitat, sense líders, degut a la desaparició de
molts d'ells —els uns per exili, o bé per mort, d'altres
per ostracisme. Líders sobretot d'esquerres, però tam¬
bé de dretes, líders intel·lectuals i religiosos, polítics i
socials.

La reconstrucció

La idea fou que calia reconstruir aquest país, i el
camí va semblar —va semblar a molts, no pas a tots—
que no era tant el de l'acció política pròpiament dita,
sinó el de la lenta recuperació de la moral, el de la
lenta transformació de les mentalitats, el de la recons¬

trucció, dia a dia, del cos col·lectiu català. Això va com¬

portar, tot i que mai no fou negada a la política la
decisiva importància que té ni als homes que en feien
—i que fent-ne vàren fer un gran servei— el seu mèrit
i el respecte, que en la pràctica es produís una certa
preterició de l'acció política.

En què ha consistit fer país?

En què ha consistit durant tots aquests anys per a
uns sectors considerables de catalans, això de fer país?

Ha consistit, entre altres coses, en treballar:
En el camp de la llengua, de la seva defensa primer,

del seu enfortiment i de la seva expansió després. La
llengua és un fet de decisiva importància per Catalunya.
La llengua no és negociable. Amb ningú. No ho és
amb els qui ens han imposat, durant anys, una molt
greu i molt perillosa situació de persecució i de dis¬
criminació, ara, encara existent, si bé més mitigada.

18



I no és negociable, tampoc, amb els qui, més recent¬
ment, des de posicions d'extrema esquerra anticata¬
lana i lerrouxista han tornat a atacar-la. La llengua no
és negociable.

Ha consistit en treballar en el camp cultural, en
totes les seves manifestacions autèntiques, des dels
castellers fins els llibres d'alta matemàtica.

En treballar en el camp de les editorials, en el qual
ja sé que hi ha hagut fracassos, però el resultat global
del qual és altament positiu.

I en el camp de les revistes, i de les publicacions
de tota mena.

I en el de l'ensenyament, on, en tots els seus graus,
s'ha fet una formidable mobilització d'energies, no
solament, per exemple, fent escoles, sinó també mi¬
rant d'introduir a través d'elles pedagogia nova i una
diferent manera de ser i fent-ne alhora instrument de
defensa de la catalanitat.

S'ha treballat en el camp dels moviments educacio-
nals, religiosos o no.

S'han creat serveis d'estudis econòmics, d'estudis
socials, etc.

S'ha actuat en el terreny dels centres esportius.
Dels centres socials.
De les cooperatives.
Dels Col·legis Professionals.
De les corporacions públiques —econòmiques, cultu¬

rals, ciutadanes...
S'ha fet feina en infrastructures —en la infrastruc¬

tura econòmica, la industrial, la cultural...
I s'ha treballat en el camp de l'economia. Després

de l'atonia dels anys quaranta i part dels cinquanta, i
coincidint amb l'entrada en joc de noves generacions
i, també, d'una política més favorable, més d'acord amb
la nostra mentalitat econòmica per part de l'Adminis-
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tració espanyola, s'ha produït una gran represa de
pols de l'economia catalana.

L'handicap català

Ja sé que es diu que tot està per fer, i és cert que
ens movem en una societat, la nostra societat, que és
molt però molt insuficient, i que tot el que s'ha fet
queda curt. Sé també que ens movem en una societat
injusta. Però també és cert —i no és bo que això sigui
silenciat, negat o distorsionat— que hi ha hagut un
formidable esforç, i que aquest esforç s'ha fet en con¬
dicions difícils, per molts motius, però sobretot per
manca de poder polític, que és el que fa que Catalunya
actuï sempre amb un gros handicap. I aquest handicap
es manifesta en tots els terrenys, no només en l'eco¬
nòmic, camp en el qual aquest fet ha estat demostrat
per una pila de treballs d'especialistes competents. No
es tracta de fer el ploramiques, ni de caure en el vici,
que els catalans certament de vegades tenim, de refu¬
giar-nos en aquest handicap per a justificar les nostres
pròpies falles, però no es tracta tampoc d'ignorar la
realitat. I la realitat és que Catalunya és un país que
corre a peu coix. És com un atleta que es mor de ganes
de córrer una cursa, perquè sent la imperiosa neces¬
sitat de córrer, però que l'ha de córrer a peu coix. I ell,
mig per imprudència i mig perquè córrer és la seva
raó de ser, accepta la condició. És difícil en aquestes
condicions arribar primer. Però pot passar més, i és
que els altres corredors i el públic, fingint ignorar el
seu handicap, el vulguin convèncer que no arriba pri¬
mer, o simplement que no fa un bon paper, perquè
no en sap, perquè està negat per córrer. I encara pot
passar més, i passa: i és que amb el temps, i amb la
frustració que deriva de l'acumulació de derrotes, o
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de mitges victòries, fins i tot aquells d'entre el públic
que haurien de ser o que són els seus partidaris, arriben
a creure que aquest handicap és un fet normal i per¬
den de vista el seu caràcter discriminatori, i el blas¬
men i l'ataquen amb ràbia, amb ràbia, perquè a través
seu tots ells se senten frustrats, perquè en ell tots són
derrotats. I li diuen que no serveix, que és una des¬
gràcia, i ell acaba creient-s'ho. I és aleshores que defini¬
tivament es consumarà la pròpia destrucció: quan ell
arribi a creure que és que de debò no en sap.

Això és una cosa que ara a casa nostra, de vegades,
passa.

Exigències de fer país

Aquesta política —tota aquesta política de cons¬
trucció del país— que derivava i deriva, no cal dir-ho,
d'una visió nacional de Catalunya, comportava —i com¬
porta— algunes exigències. Una d'elles ha de ser espe¬
cialment recordada, perquè és positiva i perquè s'haurà
de seguir tenint-la molt en compte. Una política de cons¬
trucció de país forçosament ha d'intentar ser global en
els temes —de la literatura a l'economia, de l'ensenya¬
ment a l'esport, de l'esbarjo a la religió, etc.— i global
en els sectors de població (en principi ha d'aspirar a
ser no solament acceptada, sinó protagonitzada pel mà¬
xim possible de gent i de grups socials). Fer país vol dir
fer un país fort i viable, però també acceptat —i accep¬
tat vol dir acceptable. Això, aparentment tan simple,
que pot semblar només un joc de paraules, ha estat,
està i estarà ple de conseqüències: conseqüències so¬
cials, econòmiques, d'estructures... Per definició, per
íntim i essencial exigència, no per tàctica, una política
de fer país és una política integradora. I una política
integradora ha de basar-se en la justícia.
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I ara, en parlar de política integradora, no em re¬
fereixo —com poden pensar alguns que coneguin el
meu historial— al problema de la immigració. Em re¬
fereixo a una política de consensus al més general pos¬
sible, i em refereixo a les condicions que s'han de
complir si es vol aconseguir aquest consensus. De tota
manera —ja que hem tocat el tema d'esquitllentes— he
de dir que, com és molt lògic, la línia aquesta de cons¬
trucció de país ha donat sempre, i dóna, una importàn¬
cia de primer grau —perquè realment la té, perquè
realment en un cert sentit aquest és, com a poble, el
problema més greu que tenim plantejat— a la qüestió
de la immigració. No és cap casualitat que els primers
treballs, les primeres aproximacions a aquest tema els
fessin homes i grups molt representatius d'aquesta
línia pels volts de 1957, i que fossin ells els que poses¬
sin les bases —o almenys que tornessin a posar-les
després de molts anys d'oblit— d'una nova doctrina
catalana d'immigració. No és cap casualitat que aquests
sectors llancessin aleshores la definició, avui, ja accep¬
tada crec jo per tothom, però que aleshores no era
tan òbvia, de que català és tot home que viu i treballa
a Catalunya. Em permetran que en aquest punt con¬
cret em manifesti amb immodèstia pel fet d'haver par¬
ticipat —i d'haver-hi participat d'una manera impor¬
tant— en tota aquella acció que no solament es va
plantejar i va actuar en el camp de la immigració, sinó
que es va proposar definir i imposar —enfront de les
definicions culturalistes o pretesament ètniques o me¬
rament historicistes— un concepte global, obert al fu¬
tur, voluntarista i generós de l'home català i de Cata¬
lunya. Català és tot home que viu i treballa a Catalu¬
nya i, evidentment, que no ve, cosa que de vegades es
dóna, amb mentalitat ocupant, amb mentalitat conque¬
ridora. Perquè en aquest cas, l'única resposta vàlida
per part de tots els catalans —dels que en són d'ençà
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de fa no sé quantes generacions, i dels que en són de
fa poc per voluntat— és l'hostilitat i el rebuig.

Però com he dit, jo no em referia a això, sinó a
la voluntat d'entesa amb el màxim possible de gent,
a la voluntat de fer que el país pugui ser el país de
tothom, a la voluntat d'obrir sobretot cap aquells sec¬
tors que poden donar substantivitat humana, i no
només econòmica i política a la tasca de fer Catalunya.
Recordo el que em deia fa anys un home, estimat, i
que després ens ha fet molta falta, el professor Vicens
i Vives. Un poble és com un joc de cartes amb les car¬
tes no exactament coincidents, no del tot ben posades
l'una sobre l'altra —cosa només possible, i encara
aparentment, a través d'una dictadura— sinó poc o
molt escampades, poc o molt dispersades. El poble
tindrà cohesió i tindrà eficàcia i serà útil a la seva
gent, si aconsegueix que entre totes aquestes cartes hi
hagi prou punts en contacte, prou punts en comú, prou
punts d'interès comú i de sensibilitat comú, perquè a
través d'aquests punts una agulla, un eix, unes idees,
i uns sentiments-força integradors assegurin la unitat
en el que és essencial. Tota política de construcció de
país i en general tota política nacional té com a objec¬
tiu, en el respecte de tothom i sobretot en el respecte
del que és just, no pas superposar les cartes, sinó a
través d'aquests punts aconseguir aquest enfilall. És la
necessitat d'aquest enfilall el que ha fet que històrica¬
ment i el que fa avui mateix, a través de fets i situa¬
cions ben actuals, que els partits pels quals la cons¬
trucció de Catalunya ha estat un objectiu primordial,
han accedit a anar més enllà, en les qüestions socials,
del que la seva filosofia política els hauria exigit situats
en un altre indret, en una altra geografia, en una altra
circumstància política. Buscar els punts comuns ha
estat sempre, i ha de continuar essent un nostre objec-
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tiu bàsic. I per això caldrà pagar un preu, el preu que
costi.

M'ha semblat oportú recordar aquesta exigència
que ha actuat en el passat, però que sobretot actuarà
en el futur.

La política, clau de volta

Però ara no és el moment d'analitzar aquests fets,
sinó de reafirmar que aquesta actuació, protagonitzada
per un ampli ventall de capes socials catalanes, hi ha
estat, que s'ha de seguir, que és molt i molt important,
però que no és suficient, i que si es continua fent això i
prou, no solament serà com fer, políticament parlant,
el jaç a d'altres pels quals Catalunya no és un fet essen¬
cial, sinó que el procés de reconstrucció catalana res¬
tarà inacabat i de fet refluirá, perquè si bé la cultura
i l'economia i les organitzacions socials, etc., són pilas¬
tres d'un país, només la política el pot definitivament
acabar, li pot posar la clau de volta.

Mèrits i fallades del què ha estat fet

De tota manera, abans d'anar endavant encara vull
fer un últim comentari més sobre aquesta acció que
s'ha fet i el tipus d'home que l'ha fet. Tot això —aques¬
ta acció i el tipus d'home que l'ha realitzada— és sus¬
ceptible de crítica. Abans ja m'hi he referit, quan par¬
lava de tot allò de l'home coix. Les insuficiències del
què ha estat fet i les imperfeccions i les fallades, i fins i
tot si volen les mesquineses que hi poden haver hagut,
són prou importants perquè la crítica es pugui fer i
perquè sigui vàlida. Per altra banda, el clima de crítica
és prou fort —a voltes fins i tot prou crispat— perquè
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res no sigui respectat i sobretot perquè no ho siguin
les coses que tenim a l'abast. Jo no crec que hagi de
demanar més discerniment, més objectivitat a la crítica
que per altra banda compleix un paper essencial. La
crítica hi ha de ser i jo no em crec amb dret de dema¬
nar-li res. En canvi, pel que sí que em considero fa¬
cultat és per a dir, a tots els homes i a tots els sectors
que han fet coses, que han construït país, que en con¬
junt, digui el que digui qui sigui, han fet un bon treball.
Que hem fet un bon treball. Tothom té els seus mèrits
i els seus errors, i és veritat que no s'ha de caure en
triomfalismes, que per altra banda en bona part serien
falsos. Perquè d'això no en quedi cap dubte, jo mateix
els diré alguns dels defectes; algunes de les falles del
nostre poble, i més específicament encara, d'aquests
sectors dels quals estic parlant i als quals jo pertanyo.
Puc parlar, per exemple, d'aquests típics defectes petit-
burgesos tan clàssics a casa nostra. És veritat que de
vegades tenim un esperit petit i encongit. És veritat
que de vegades ens deixem dur per l'esteticisme. És
veritat que a voltes ens manca el coratge de les grans
decisions o que ens manca generositat. O que ens man¬
ca magnanimitat, que vol dir ambició. És veritat tam¬
bé que de vegades pequem d'intellectualisme, que vol
dir pretendre resoldre les coses només en el terreny
de les idees, mirant-se les coses una mica de lluny,
sense acceptar el risc que tota acció comporta i en
darrer terme sense pagar amb la pròpia persona. I de
fet si jo sóc aquí aquesta nit, malgrat el que els he
dit al començament, malgrat els inconvenients que per
a mi té aquesta conferència, si sóc aquí aquesta nit
és justament per això: per a parar la galta, per a donar
testimoni personal del que dic, del que penso i del que
sóc. Es pot dir tot això, i molt més, però després de
dir-ho continuarà sent certa una cosa, i és que si avui
Catalunya existeix en tant que realitat cultural i lin-
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güística, en tant que realitat social, econòmica i polí¬
tica, és en una part important gràcies a la fidelitat i
a les iniciatives d'aquests sectors socials i polítics.

Confiança en els propis plantejaments

I continuarà sent cert, també, que aquests sectors
constitueixen un element nuclear, una mena de pal de
paller a Catalunya. Això ha de quedar clar. Sobretot és
important que quedi clar per als propis protagonistes
d'aquesta acció, per als propis components d'aquest
món, que no han d'abandonar-se a cap triomfalisme,
que seria injustificat, i que ni tan solament cal que
senti cap mena de legítim orgull, però que sí que ha
de tenir —i el seu historial ho justifica— plena con¬
fiança en ell mateix, plena confiança en les pròpies
idees i en els propis plantejaments, confiança en el
propi dret a fer-se respectar per tothom que li vulgui
treure pes moral i pes polític. És molt important que
aquesta confiança se salvi, perquè aquesta gent és una
peça decisiva per al futur de Catalunya. I per això ma¬
teix és molt important que en tots sentits aquesta gent,
en el grau que hagi estat erosionada, recuperi la prò¬
pia identitat. Després m'explicaré sobre això de la iden¬
titat.

Però tota aquesta acció anava dirigida i va dirigida
a la supervivència, a la viabilitat de Catalunya —una
viabilitat que no és només un fet d'economia o de
cultura, sinó també de capacitat de convivència, de
democràcia, de consensus. Però avui amb això ja no
n'hi ha prou. La supervivència només serà possible si
aspirem a quelcom de més. Aquest quelcom de més
passa per l'acció política.
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El perill del dèficit polític

Pot tornar a passar el que tantes vegades ha passat
a casa nostra, i és que un cop salvat allò que pot ser
salvat amb només fidelitat i el treball de cada dia, amb
només tenacitat i voluntat de ser el que s'és, i quan
s'imposa una nova passa cap a la consolidació a través
de l'organització col·lectiva, de la institucionalització i
en darrer terme de l'exercici del poder que són, tot,
actes polítics, el país deixa de funcionar i torna a
jugar el tradicional —i si vostès volen comprensible,
donada la nostra història— dèficit polític. Pot tornar-se
a imposar aquella mentalitat, negativa, que es despre¬
nia del que un cop em deia un eminent professional de
gran anomenada, però que no en diré el nom, catala¬
nista, liberal, demòcrata, d'esquerres, tot el que vul¬
guin, però que em deia: «Quan la República les coses
no podien anar bé, perquè la gent com jo (se sobre¬
entenia la "gent seriosa") ens vàrem dedicar a perfec¬
cionar els nostres estudis, a anar a l'estranger, a fer
feina, i no a perdre el temps en aldarulls públics.» Avui
això és un greu perill. Contra això caldrà que a Cata¬
lunya —que és un país, com hem dit, amb un dèficit
polític tradicional— reaccionem amb una altra men¬
talitat, la que es desprèn del que un dia, mig en broma
mig de debò, em deia un notable periodista català, del
qual sí que puc dir el nom, l'Ibàfiez Escofet. Deia que
així com abans hi havia famílies catalanes que desti¬
naven un dels seus fills a l'Església, d'ara endavant
n'havien de destinar un a la política. Tot això dit, si
volen, una mica en broma, perquè entre altres coses
vostès ja saben que no seria pas fàcil avui determinar,
mig per decret, el que ha de fer un nostre fill. Però
vostès ja entenen el sentit del que vull dir.

No és que no hi hagi hagut en determinats sectors
de Catalunya gent que ha fet política, i que ha fet bona
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feina fent política. No voldria de cap manera fer la
sensació que, això, no ho valoro. Sóc jo el que avui
m'alineo sobre posicions d'altres, i que demano als qui
em dirigeixo que s'alineïn també. Ja he dit que l'opció
diguem-ne no política de molts de nosaltres tenia la
seva raó de ser, i que aquesta nostra línia de treball ha
estat molt profitosa. Però avui sóc jo, repeteixo, el
que m'alineo i el que em presento, per tant, amb humi¬
litat, amb el cap descobert.

Els que han fet i fan política

Hi ha hagut i hi ha gent que fa política. N'hi ha en
els diguem-ne sectors oficials o en els lligats a la situa¬
ció política present, i dintre d'aquests sectors hi ha
avui, sense dubte, homes que miren de tenir present
en la seva acció i des de la seva formulació política
personal l'interès català. I també ells constaten com
Catalunya es mou amb un handicap. En algun moment
ha semblat que potser entorn d'alguns homes d'aquest
món podria formar-se un nucli d'un cert pes polític,
com una alternativa moderada poc o molt entroncada
amb el Sistema, però aquesta possibilitat crec que ara
no existeix i crec que avui de Catalunya no en pot
sortir en aquest sentit cap resposta política d'un cert
pes, és a dir, amb volum, representativitat i incidència
social. Per altra banda hi ha tot un món subterrani, però
que a hores d'ara sovint aflora i que certament ha
guanyat molt de pes, de força i d'acceptació ciutadana,
que el comença a fer aparèixer als ulls de la gent, del
comú de la gent, tot ell o part d'ell com una alternativa
real per al futur.
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Els que també tt'han de fer

Hi ha finalment molts ambients, moltes entitats for¬
tament polititzades. Però tot això no treu, a parer meu,
que sense la incorporació a la tasca política d'una ma¬
nera organitzada i d'acord amb els propis criteris,
d'aquests sectors catalans als quals especialment avui
em dirigeixo, el món polític català, i de fet Catalunya,
restaran orfes d'unes forces polítiques absolutament
indispensables degut a la seva voluntat constructiva,
a la seva vinculació molt profunda i real, i que vé de
lluny, a la realitat viva de Catalunya que li fa rebutjar
tota mena de plantejament abstracte idealista, a la seva
vocació i alhora capacitat d'ocupar una posició molt
central en el joc polític i en la creació de realitat social,
al seu sentit de globalitat catalana que els empeny a
actuar més com a element de cohesió i d'integració que
no només amb esperit de facció i per tant els empeny
a intentar la incorporació de nous grups socials. Sense
abandonar el que s'està fent —és a dir, sense deixar
de fer coses, de crear realitats, de construir país— cal
que tot aquest món que he descrit s'incorpori a l'acció
pròpiament política. Aquest món que o no n'ha fet (per
mor de la seva opció) o, quan treu el nas en la política
ho fa massa sovint acomplexat, sense idees pròpies i
sense ofici, i és fàcilment manipulable. La no mobilit¬
zació i el no enquadrament —a través de les formu¬
lacions polítiques que siguin del cas i que no em per¬
toca a mi presentar i menys fer-ne propaganda, però
en tot cas a través d'organitzacions fortes— seria gra¬
víssim per al nostre país, perquè aquesta gent consti¬
tueix un element essencial de vertebració social i de
vertebració catalana.

Crec que això és urgent. I no pas perquè pensi que
en un termini molt breu han de passar coses molt trans¬
cendentals, que no ho sé. És urgent per la pròpia dinà-

29



mica del que s'ha estat fent fins ara. Fins ara s'ha fet,
jo crec que s'ha fet molt, sense suport o sense cober¬
tura política, sense cobertura política de cap mena.
Així ja no es pot fer més en quasi cap terreny. És ur¬
gent també, perquè l'expectació del país, l'expectació
dels catalans ja no és, o almenys ja no és només, la
cultura, la llengua, l'economia, l'ordenació territorial
0 fins i tot la problemàtica social estrictament conside¬
rada; l'expectació dels catalans és política. I podria ser
urgent, també, perquè podria ser que passessin coses.
Si aquesta gent que amb un profund sentit de país du¬
rant anys s'ha mobilitzat en la línia de construir reali¬
tat catalana, ara no es mobilitzen de cara a l'acció
política, i no ho fa d'una manera coherent, amb fide¬
litat a ella mateixa, sense complexes ni temors de cap
mena, quedarem a mercè o bé del predomini molt fort
de sectors polítics —respectables i importants i amb
els quals pot escaure la col·laboració i el diàleg—, però
no vertebradors degut a la seva col·locació dintre del
ventall polític i degut a que Catalunya no és per ells
un objectiu fonamental, o a mercè de reaccions pouja-
distes o qualunquistes, és a dir, a mercè de la demagò¬
gia de signe petit-burgès, o a mercè del sucursalisme
madrileny. Podem posar noms i cognoms o bé anagra¬
mes, a qualsevulla d'aquestes possibilitats. O pot pas¬
sar també —i per això insisteixo en la necessària cohe¬
rència i conseqüència d'aquesta mobilització i d'aques¬
ta presa de posició— que aquest sector es posi en mo¬
viment anàrquicament, dominat pel romanticisme i
l'utopisme, i que allò que havia de ser un pal de paller
esdevingui un factor de desori i de desintegració. Tam¬
bé a això es poden posar noms i cognoms, anagrames
1 símbols.

30



La propia identitat política

He dit abans —i he dit que hi tornaria— que per a
fer política aquest món ha de recuperar plenament la
pròpia identitat. Són gent que ha fet coses i sense la
qual el país seria ara molt més pobre, però molts d'ells
—no dic pas tots— han deixat que d'altres pensessin
per ells i fessin política per ells. Els sectors de bur¬
gesia catalana, és un exemple, que ara fa anys varen
seguir, amb engrescament, les directrius de la tecno¬
cràcia madrilenya i en varen paladejar amb fruïció
provinciana la més petita manifestació, havien renun¬
ciat al protagonisme polític i social, i quasi a l'econò¬
mic. Els cal refer el propi pensament i definir els pro¬
pis objectius, sense interferències, ni dels ideòlegs que
pretenen assegurar-los la tranquil·litat des de posicions
de dreta radical —que no són les pròpies d'una bur¬
gesia industrial desenvolupada—, ni d'una tecnocràcia
aparentment molt lúcida, i potser realment lúcida, però
que no té res darrera, mentre que la nostra burgesia sí
que representa realitats vives. És per això que és tant
important que apareixin homes —i em permetran que
no digui noms— capaços de donar contingut propi,
capaços de refer la identitat d'aquest sector social.

La gent a la que més em dirigeixo i que ha de contribuir
a crear una plataforma política de centre-esquerra

Però no és aquest sector de burgesia i la seva formu¬
lació política, tot i que són importants, el que més
preocupa, perquè crec que no constitueix un factor ver-
tebrador bàsic —políticament i socialment— de Cata¬
lunya. Preocupa més tot aquell món, que és al que més
em dirigeixo, de capes mitges i populars, de gent demò¬
crata i constructiva i per la qual Catalunya és un valor
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fonamental, i que corre el perill —per manca d'orien¬
tacions, d'idees, d'eines de treball (d'eines de treball
polític, no de les altres) i sembla de vegades que per
manca de fe en ella mateixa— que corre el perill, dic,
de no jugar el paper que li pertoca, que és, sí, el de
construir Catalunya, però també el de contribuir —dic
contribuir, perquè ja he dit que n'hi ha d'altres que
treballen en aquesta línia, i que hi han treballat— a
crear la plataforma política que crec que podria ser
0 majoritària o almenys absolutament decisiva, i que és
una plataforma política de centre-esquerra. Per això
he parlat tant del que ha fet i ho he reivindicat enfront
de la desorientació i de la sensació d'orfandat que té,
especialment d'orfandat política, i enfront també de
la lleugeresa amb què de vegades és atacada. És un
món que es pot enorgullir del que ha fet. Ha fet coses,
ha estat constructiu, ha actuat amb sentit de globalitat
1 d'apertura i ha buscat —com ja he dit— allò que pot
donar substantivitat humana a la seva acció i a la so¬
cietat catalana que aspira a construir. Per això és greu
que alguns, dintre d'aquest món, s'avergonyeixin del
que han fet i del que són, i que s'avergonyeixin del que
són les seves naturals i lògiques opcions polítiques. És
greu que tants homes que lògicament —i pel bé del
país— haurien de ser, per exemple, social-demòcrates,
trobin que han de despotricar de Willy Brandt, o que
d'altres considerin de bon to sobretot si hi ha gent al
davant, lamentar-se amargament de que l'any passat
els demòcrates cristians guanyessin les eleccions bel¬
gues, o fins i tot que creguin del cas de fer escarafalls
enfront dels comunistes perquè algú els ha fet creure
que ara són de dretes. I és greu que tanta gent de la
família liberal o de la catòlica es cregui que s'ha de
proclamar marxista. Això és greu a més per una altra
cosa: perquè, amb les excepcions que sempre hi ha,
i que en aquest cas també es donen, això que diuen no

32



és veritat. Entenem-nos: no dic que no s'expressin amb
bona fe. Vull dir que el que diuen no respon la gran
majoria de les vegades ni a cap coneixement sòlid ni
a cap autenticitat. Tot això pot produir agitació, agita¬
ció brillant i diguem-ne intel·ligent, però no una força
constructiva i eficaç. Pot produir en alguns casos tran¬
quil·litat moral d'aquesta que abans alguns trobaven
en fórmules fetes i en els confessors. Però el que venim
obligats a mirar de donar és ni agitació brillant ni
tranquil·litat moral, sinó eficàcia política al servei de
Catalunya i dels homes de Catalunya: aquesta és la
nostra responsabilitat. I complir això és el que pot
donar dret a la tranquil·litat moral.

No em correspon entrar, o almenys jo no m'ho pro¬
poso aquesta nit, en el detall de les formulacions polí¬
tiques de tot aquest sector, el qual pot produir més
d'una resposta política concreta (tot i que seria dolent
que en donés massa). Crec que a Europa aquesta
gent, a la qual jo avui insto a que entri en el joc polític,
militaria o bé en partits demòcrates cristians o bé en
partits social demòcrates (o de socialistes democràtics,
si prefereixin que m'expressi així), o bé en partits de¬
mòcrates populars o bé en partits d'esquerra refor¬
mista, és a dir, militarien en partits de centre esquerra,
que vol dir en partits que per entendre'ns en poques
paraules aspiren a crear una societat similar, per exem¬
ple, a la sueca. Ja sé que la latitud i la història i la
circumstància nostres són molt diferents de les de
Suècia, i que per tant l'exemple té un punt d'ambigüi¬
tat i fins i tot, si volen, de superficialitat. Però em sem¬
bla que resumeix prou bé el que vull dir, i que serveix
per a fer-me entendre sense necessitat d'aprofundir
més.

És possible que algunes de les persones a les quals
m'adreço estiguin més a la dreta, i d'altres potser més
a l'esquerra. Però en tot cas crec que la posició polí-
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tica de tots aquests sectors que són fondament demò¬
crates, orientats cap a canvis socials i polítics, és a dir
cap el desplaçament del poder envers zones més popu¬
lars que les dels que tradicionalment el detenten, i que
són catalanistes, no està en el camp del món conser¬
vador i instal·lat —no està en el camp dels partidaris
de l'estatuo-quo i menys, evidentment, en el dels que
poden tenir com a model una dictadura de dretes més
o menys ben presentada— i no està tampoc en els que
poden tenir com a bandera la utopia revolucionarista,
potser vàlida com a ferment, però no vàlida com a solu¬
ció política, ni tampoc en el dels que tenen com a ob¬
jectiu social el model soviètic de societat, més o menys
ben presentat.

Quatre precisions abans d'acabar

Anar més enllà equivaldria per a mi fer aquella part
del programa que, com ja els he dit al començament,
no tinc previst per avui. Significaria anar més enllà
del que crec que avui he de dir, almenys en la confe¬
rència. Però hi ha quatre punts concrets, molt breus,
i algun d'ells repetitiu sobre els quals sí que he de fer
una precisió.

Les associacions

El primer, les associacions. Sobre aquest punt vull
donar una resposta articulada. Primer, personalment
no penso participar en cap associació. Segon, crec que
són molt minses pel que Espanya o el poble espanyol
necessiten, desitgen i es mereixen. Això no ho dic jo sol.
Avui mateix els diaris publiquen el resultat d'una en¬
questa sobre aquest tema, segons el qual el 69 % dels
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espanyols considera insuficient la Llei d'associacions.
El mateix criteri ha estat expressat per molta gent del
propi Règim, i fins i tot pel President del Govern. Ter¬
cer, és cert que en el clima polític espanyol s'ha produït
una sensible liberalització, i és d'esperar i de desitjar
que aquesta línia no es talli. Però el llenguatge i les
regles del joc pròpies de la lletra i de l'esperit de la
Llei d'associacions són encara un llenguatge diferent
del que Catalunya pot i sap parlar, i unes regles que
encara queden lluny del que nosaltres podem sentir
com a nostre. Continuem estant fora de les coordenades
polítiques oficials del moment present. Quart, el temps
i els homes, i potser les circumstàncies, diran si és veri¬
tat o no que això, com diu i espera el President Arias,
és un començament o si això és tot, en quin cas serà
un fracàs. És possible que a la sala hi hagi qui cregui
que ha d'acceptar la invitació associacionista i que vul¬
gui acceptar per tant el risc i la tasca de mirar d'eixam¬
plar aquesta escletxa que ara és tan petita. És una opció
que podria semblar que encaixa amb tot el que he dit
aquesta nit. Després de tot hi ha altres institucions típi¬
cament del Règim que són aprofitades, a fons, per tot¬
hom, fins i tot a voltes pels sectors polítics no afins
al Règim. Enguany, per exemple, hi haurà eleccions
sindicals, i tornarem a veure un cas d'aquests. Però
crec que els sectors socials i polítics als quals m'he
estant dirigint durant tota la conferència en la seva
globalitat i per tant, naturalment, amb les excepcions
de sempre, no encaixen, avui amb el joc plantejat per
la Llei d'associacions.

El no sucursalisme

El segon punt que vull precisar és que en tot cas,
i sigui quina sigui l'opció, Catalunya ha de tenir forces
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polítiques pròpies, i això per dos motius: perquè res¬
pon al que són les coses, és a dir a la nostra realitat
de poble, i perquè si ens fonem en forces polítiques
generals espanyoles no tindrem cap mena de poder
negociador. Això és vàlid en tota circumstància, és a
dir, tant si les ofertes venen de sectors de dretes com

d'esquerres, de dintre o de fora. Això no treu que els
catalans —i concretament les nostres organitzacions
polítiques— no haguem de tenir programes a escala
espanyola. Això no vol dir que ens haguem de desen¬
tendre de la política espanyola. Vol dir només que hi
hem d'intervenir, també positivament i també cons¬
tructivament, però amb criteris propis. Vol dir que
hem de pactar, i amb pactes permanents, és a dir, no
merament conjunturals, amb les forces polítiques de
tota Espanya. Però que no podem dependre del que
determinin uns comitès centrals a Madrid pels quals,
fins i tot quan els seus homes estan plens de bona vo¬
luntat, per imperatiu de les pròpies exigències políti¬
ques Catalunya ha estat sempre, i tornarà a ser, un
pes que es posa a la balança, de les seves lluites polí¬
tiques del poder.

Una política social

El tercer punt, i aquest ja és repetitiu, és que con¬
tinua essent veritat allò que una política catalana
ha de ser una política social. Això alguns —i d'aquests
a la sala n'hi ha— s'ho han de rumiar ben rumiat. Dic

que alguns s'ho han de rumiar, perquè això significa
més fiscalitat, més control públic de l'economia, sindi¬
cats forts, menys especulació, etc. S'ho han de rumiar
però un cop s'ho hagin ben rumiat crec que ho han d'ac¬
ceptar. I insisteixo que una política catalana ha de ser
una política social no només per filosofia política o per
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tàctica política —i sobretot no ho ha de ser perquè esti¬
gui de moda—, sinó per exigència intrínseca del plan¬
tejament català. Fer política —fer política de signe
nacional— significa continuar fent país, i un país no es
fa si no el fa el poble.

Catalunya

I el quart quasi que no cal. I és que encara que es
faci política hi ha una cosa més important que la polí¬
tica, que és Catalunya.
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LA RESPOSTA DEMOCRÀTICA*

Quan l'Institut Catòlic d'Estudis Socials em va
demanar que participés en aquest cicle de conferències
—el qual, almenys pel que s'ha dit fins ara, ha estat
una contribució molt positiva al diàleg democràtic i a
la construcció democràtica de Catalunya—, d'entrada
m'hi vaig resistir, per diverses raons que ara no fan
al cas, però especialment per una: perquè em va sem¬
blar que els cinc conferenciants que m'han precedit
cobririen molt bé el ventall polític català fonamental,
és a dir, el ventall de les principals posicions polítiques,
d'aquelles la manca d'una de les quals representaria
un greu buit a Catalunya. I, efectivament, trobo que
aquestes posicions principals han quedat molt ben co¬
bertes. No m'estranya, perquè últimament aquestes for¬
mulacions fonamentals s'han anat configurant cada
cop més nítidament. Crec que això és bo per a Cata¬
lunya, i també trobo bo que la presentació d'aquestes
posicions s'hagi anat fent, almenys fins ara —potser
més endavant caldrà que hi hagi altres persones que
també les presentin—, d'una forma molt estricta i molt
cenyida, a través d'unes poques persones, que les han
definides bé, sense personalismes i sense exuberàncies.
I també trobo positiu que, d'aquesta forma, qui real¬
ment hagi presentat públicament aquestes formula¬
cions hagin estat unes poques organitzacions, virtuals,

* A ICESB —Barcelona—, el 27 de maig de 1975.
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però qualificades, i que potencialment són capaces
d'una audiència certa, és a dir, que per definició, d'en¬
trada, no són minoritàries, sinó que estan posseïdes
d'una voluntat majoritària i d'una voluntat de govern.

D'altra banda, els qui m'han precedit en l'ús de la
paraula tots ells pertanyen, potencialment, a alguna de
les grans internacionals polítiques europees i tots ells
—o gairebé tots— es poden reclamar d'una molt con¬
creta i precisa i antiga filiació política. Jo, en canvi,
procedeixo d'aquest món políticament menys definit,
d'aquest món que n'hem dit de «fer país», que ha estat
també —no ens enganyem— una manera de fer polí¬
tica, però més general, més imprecisa i també més
oberta, que no pas la de les organitzacions polítiques
genuïnes, a totes les tendències. Tendències incloses
sempre —això sí— dintre del camp del nacionalisme.

I, de fet, jo hauria pogut fer una aportació a aquest
cicle, una aportació que encara no s'ha fet i que ja no
es farà, que és la del nacionalisme. Bé és cert que, poc
0 molt, totes les posicions que s'han exposat fins ara
són nacionalistes o accepten el nacionalisme català,
1 que totes, poc o molt, han postulat fórmules de reco¬
neixement polític del fet nacional català. Tot i així,
potser sí que jo hauria pogut tocar aquest tema a fons,
no solament perquè hauria encaixat bé amb la meva
manera de pensar i amb la meva història, sinó també
perquè hauria encaixat amb l'objectiu i amb el lema
del curset, que encara que es digui «de les terceres
vies», realment ha estat la presentació de les principals
formulacions o opcions polítiques europees. I dic això,
perquè avui a Europa hi ha una problemàtica nacional
molt generalitzada que produeix una resposta de signe
nacionalista. Aquesta resposta avui no es presenta com
a l'època, ja llunyana, de Mazzini, o la més propera
del Tractat de Versalles, centrada en el principi de les
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nacionalitats. No és que aquest principi ja no sigui
vàlid, que ho és; però és cert que no constitueix el
nervi central de la formulació nacionalista actual. Avui,
aquestes respostes de signe nacional són més una ma¬
nifestació de la tendència general cap a la democra¬
tització. I així veiem com en un país tan jacobí com
França, fins i tot les ètnies més disminuïdes per l'agres¬
sió secular, virulent, de vegades intel·ligent, del centra¬
lisme, aixequen el cap, i ho fan no pas amb arguments
tradicionalistes i de passat, sinó amb arguments de
futur i de democràcia política, social i econòmica. I una
cosa semblant passa a Itàlia, i, quan ja ningú no s'ho
esperava, a la Gran Bretanya assistim a un renaixe¬
ment de signe nacional de Gal·les i d'Escòcia. I veiem
com en països tan ben establerts com Bèlgica i Suïssa,
també el problema nacional actua constantment com
una realitat de fons. L'única cosa que ha pogut sotra-
guejar la llegendària tranquil·litat suïssa durant aquests
darrers deu-quinze anys ha estat justament una qüestió
de llengües, un problema nacional: el del Jura francès.
I no cal insistir gaire, per prou conegut, en el que està
passant a Xipre i a l'Ulster. També s'observa la mani¬
festació puixant i afortunadament pacífica, avui per
avui, dels fets nacionals a Iugoslàvia. I concretament
a Espanya, ja és ben evident el replantejament, a fons,
dels fets nacionals més destacats i tradicionals, el nos¬
tre concretament, i el del País Basc. I crec que també
tots estarem d'acord a preveure —perquè n'hi ha indi¬
cis— que assistirem a l'aparició d'una forta voluntat
d'afirmació per part d'aquelles personalitats no prò¬
piament nacionals que de cara a la seva promoció cul¬
tural, política i social senten la necessitat de recuperar
la pròpia identitat i amb la pròpia identitat, el prota-
gonisme.

Estic parlant de nacionalisme en el sentit persona¬
lista, no abstracte, que li hem donat molts homes de
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la meva generació. Per a molts de nosaltres el naciona¬
lisme, concretament el nacionalisme català, s'ha confós
amb la defensa —i amb el perfeccionament i el desen¬
volupament— d'allò que és capaç de donar-nos —col-
lectivament com a poble i individualment com a per¬
sones— una definida, positiva i operant manera de ser.
Creiem que no hi pot haver plenitud dels homes si no
podem disposar d'un instrument col·lectiu de caràcter
general, és a dir, no sectorial ni de classe ni només
cultural o només econòmic, és a dir, no limitat a una

parcel·la de la persona, que d'una manera natural ajudi
a conformar la nostra manera de ser. La possessió
d'una identitat col·lectiva —i la pertinença a una iden¬
titat col·lectiva— constitueix, per a tothom, més enllà
de les diferències polítiques, religioses, socials..., un
factor essencial per a l'ésser de les persones —és a dir,
per a la seva íntima i imprescindible contextura— i per
al seu fer —és a dir, per a la seva realització, per a la
seva projecció i per a la seva capacitat de creació. És
per això que, en darrer terme, nacionalisme equival
—ha equivalgut per a nosaltres— a una desesperada
voluntat de ser. I, com diu —amb una simpatia que li
agraeixo— en Solé Barberà, el que hem intentat, a
través d'una acció que animava aquest esperit nacional,
ha estat traslladar al terreny de les més concretes reali¬
tats de tot ordre el lema de l'Espriu: «salvar el sentit
de les paraules», és a dir, salvar allò que, més enllà de
tantes i tan legítimes i a voltes, amb visió històrica,
tan accessòries divergències, ens continua fent capaços
de definir-nos, d'afirmar-nos, de projectar-nos, de donar
un missatge, en una paraula, de «ser», en el sentit més
ple de la paraula, més entranyable i més projectat en
el temps.

Per a tots els qui el nacionalisme és això —salvar la
possibilitat de tenir una personalitat col·lectiva que
com a poble i com a persones ens potenciï—, el nacio-
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nalisme és una resposta democràtica i una resposta
europea. La construcció d'Europa i de la democràcia
hauran de complir certes condicions —sense les quals
no serà possible—, i una d'elles és la recuperació, quan
calgui, de les identitats col·lectives i, sempre, la seva
utilització creadora. Si acceptem —i jo ho accepto—
que ens cal una gran unitat política —Europa— i si
acceptem —i jo també ho accepto— que ens cal una
intervenció dels poders públics en la vida social; si
acceptem això, que són coses bones i és per això que
les defensem, però que malgrat els seus aspectes posi¬
tius porten el perill intrínsec del gegantisme, del buro-
cratisme i del mecanicisme; si acceptem això, repe¬
teixo, ens cal fer un esforç per a retrobar les fonts de
la vida i per a situar els centres de decisió, que vol dir
els centres de sobirania, en els nivells de la realitat
popular, d'aquesta realitat feta d'història i de cultura
i de mentalitat, però també de voluntat política, de
voluntat de projecció i de promoció col·lectives. I això
no passa de cap manera per la continuïtat de les tradi¬
cionals polítiques dels grans estats europeus plurina-
cionals. No tindria sentit que en una època dominada
per tendències democràtiques personalistes i autoges-
tionàries, les nacionalitats minoritàries continuessin no
essent respectades.

Hauria tingut cabuda, per tant, en un cicle així, la
presentació de les respostes nacionalistes europees. Tot
i que com a català jo hauria hagut de precisar una
cosa, i és la següent: que dintre d'aquest desvetllament
de les personalitats ètniques i nacionals europees, Ca¬
talunya és un cas molt particular. És particular en el
sentit que la nostra personalitat nacional és molt més
forta i definida i sobretot operant —vull dir que és
molt més capaç de conformar la personalitat dels ho¬
mes que integren el nostre poble— que no pas les altres,
o quasi bé totes les altres. Per tant, els nostres plante-
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jaments poden i han de tenir una radicalitat molt supe¬
rior. I en parlar de radicalitat no em refereixo a cap
fórmula concreta, sinó a allò que en Prat en deia la
voluntat ferma de conformar amb tota plenitud tot el
que constitueix el cos nacional català.

* * #

Però no parlaré d'això, tot i que crec que sobre
aquest tema dec una explicació a uns sectors del país.
Ja ho faré un altre dia. I tampoc no parlaré, com han
fet els qui m'han precedit, del meu programa polític.
Si dic que em sento representat pel programa que va
exposar en Cañellas, i també a prop del que va dir en
Pallach, espero que ja en tindran prou per a situar-me.
Només em caldrà afegir —i em crec en l'obligació de
fer-ho— que dintre de tot aquest context actual de
reagrupaments i de convergències, jo estic identificat
amb la línia de Convergència Democràtica. Però més
enllà de l'anàlisi o de la presentació del programa de
Convergència Democràtica, jo el que vull és celebrar
que a hores d'ara hi hagi aquest moviment de reagru¬
paments i de convergències, perquè crec que respon
a l'expectació de grans masses populars, que potser no
del tot conscientment, però realment, esperen que esti¬
guin disponibles els grans instruments col·lectius d'en¬
quadrament i d'acció política. I crec que respon també
a la consciència de la imminència de canvi i a la immi¬
nència d'un nou tipus d'acció. I per tant, a la urgent
necessitat de poder disposar de nous instruments d'ac¬
ció. Ja no és hora dels partits estètics, ètics o profètics
ni de les actituds independents, ni de les anomenades
personalitats que creuen que poden anar soles, ni de
llenguatges maximalistes pronunciats amb la certesa
que ningú, ni tampoc els fets, no poden agafar pel mot
el qui els pronuncia. És hora de preses de posició res-
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ponsables i organitzades. No nego que en una demo¬
cràcia pluralista hi ha d'haver cabuda, i que hi han de
ser, aquests partits i grups estètics, ètics i profètics,
perquè són ferment, són revulsiu i són obridor —al¬
guns cops, no sempre— de camins de futur. Però s'acos¬
ta un temps en què el primordial serà, insisteixo, fer
plantejaments dotats de capacitat, de gran capacitat
d'enquadrament i animats per una voluntat majorità¬
ria i una mentalitat de govern. És en aquest context
que cal situar les actuals invitacions a l'acció política
i concretament també la meva, feta dintre d'un espai
polític que és, em sembla, el propi de sectors catalans
molt extensos i que és, amb certesa, el propi dels sec¬
tors dominants en el països democràtics europeus. D'un
espai polític obert a tota mena de diàleg i de col·labo¬
ració, però que no és l'espai polític conservador, fins
i tot el que innegablement és democràtic, ni tampoc
el dels comunistes o el dels plantejaments revoluciona-
ristes propis de l'extrema esquerra més o menys gru-
puscular o d'algunes versions socialistes ultrarradica-
litzades.

A casa nostra, aquesta invitació, que, ho repeteixo,
va dirigida a tothom —si més no, com he dit, en l'ordre
del diàleg i de la col·laboració—, té, tanmateix, uns des¬
tinataris privilegiats. Ho he dit altres cops, ara ho re¬
peteixo.

Hi ha, a Catalunya, un món catalanista i democràtic
que aspira a un tipus de societat similar —en l'ordre
social, econòmic i de clima general— al de les demo¬
cràcies europees avançades. Són societats en les quals
el control social de l'economia, que de vegades com¬
porta la propietat pública (no sempre estatal) i en d'al¬
tres simplement una rigorosa i ben definida intervenció
pública, es fa compatible amb el respecte i la promoció
de la iniciativa privada en tot allò que l'interès general
ho permet. Són societats, també, en les quals són afa-
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vorides totes les formes d'organització social i de pro¬
pietat que permetin l'accés dels treballadors al poder
econòmic i en les quals, l'organització democràtica del
treball constitueix un objectiu principal. Són societats
en les quals s'ha procedit gradualment, i en les quals
es continua procedint a una redistribució de la riquesa,
de la cultura i del poder polític. Són societats, final¬
ment, que han consolidat la llibertat, l'ús de totes les
llibertats. Que justament tots aquests progressos els
han aconseguits a través de l'ús de la llibertat.

Crec que hi ha molts homes a Catalunya que aspi¬
ren a una societat així. Aquests homes tenen, a més,
una altra característica: solen ser gent que, per damunt
de tot, valoren les propostes positives de construcció
catalana i de consolidació democràtica. Són gent que
s'ha mogut i que es mou en el terreny de la crítica, com
correspon a gent políticament fora del sistema, però
que no s'hi vol instal·lar. Gent que creu que ni Cata¬
lunya ni la democràcia política, social i econòmica no
es construiran a base d'una sistemàtica destrucció —en

tots els terrenys, en tots els ordres i sempre— del que
sigui i sigui el que sigui, sinó dia a dia i reforma rera
reforma. Sempre, això sí, en una mateixa línia. Aquest
tipus d'home és el destinatari principal de la proposta
política de Convergència Democràtica.

Val la pena fer notar, subratllar, que a Catalunya,
de gent que aspira a això, n'hi ha molta. Potser no
tots estaran en una mateixa convergència o en un ma¬
teix reagrupament, per raons històriques o de matís,
sobretot mentre no arribi el moment de sortir al carrer
a demanar l'adhesió de les grans masses populars. Però
són molts, ho repeteixo, els que aspiren a aquest tipus
de societat i que senten la necessitat que se'ls facin
propostes constructives. Crec que són la clara majoria
dels catalans. Si aquest bloc d'homes partidaris de la
democràcia política, econòmica i social, i catalanistes,
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troba el seu llenguatge polític i la seva forma, o les
seves formes, d'organització i d'acció polítiques, Cata¬
lunya pot aspirar —per mica que l'evolució espanyola
no invalidi la nostra actuació, com fou ja el cas l'any
1936— a donar una resposta molt positiva a l'expec¬
tació del poble català i fins i tot, potser, a l'expectació
del poble espanyol. Només vull fer notar que, tot i
admetre que aquest bloc (que crec que a Catalunya,
com a tots els països democràtics europeus —i també
a Portugal, com s'acaba de demostrar—, és majoritari)
pot segregar més d'una formació política, no pot caure
en el fraccionament, en l'esmicolament. Si així fos, es
perdria aquesta força immensa i positiva pel seu vo¬
lum, i a més, perquè ocupa una posició central, una
posició de pas obligat. A més, aquest sector recull una
part molt important del que ha fet, sempre, que Cata¬
lunya tingués cohesió i capacitat d'iniciativa. Repe¬
teixo: si aquest món es fraccionés, s'esmicolés, tota
la seva potencialitat positiva es perdria. Seríem un
país sense eix i sense força, a mercè dels sucursalismes
de dreta i d'esquerra. Que, per cert, sigui dit de pas¬
sada, a Catalunya el sucursalisme ha ocupat sempre,
en tot el que va de segle, posicions extremes.

A aquest estadi de societat democràtica avançada,
els països europeus hi han arribat o hi estan arribant,
a través d'una formulació política, sempre basada en
l'exercici de la democràcia sense exclusives per a ningú,
que bàsicament ha consistit en el fet que el centre de
gravetat política ha radicat en les forces del centre
esquerra. Això, històricament, ha significat el predo¬
mini o dels demòcrata-cristians o dels socialistes (amb
la substitució, al nord d'Europa, dels demòcrata-cris¬
tians per altres partits, també de centre esquerra, com
els radicals, els agraris, etc.). Tots ells són partits d'in¬
negable, d'indubtable matriu democràtica. Aquests par-
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tits han fet l'Europa moderna, aquesta Europa que ha
consolidat la democràcia i l'ús de les llibertats, de
totes les llibertats, que ha fet pujar molt el nivell de
vida de tothom, que ha fet possible l'organització i l'en¬
fortiment de la classe obrera i el seu accés al poder,
que ha permès pair bé pèrdues importants i traumàti¬
ques de poder econòmic, militar i polític, conseqüència
d'una descolonització que hauria pogut tenir, segons
com, efectes molt negatius. Tot això configura un ba¬
lanç molt favorable, malgrat que hi ha algunes falles,
una d'elles greu, que és el fracàs —almenys relatiu—
del projecte d'unitat europea, i també malgrat la crítica
forta que darrerament des de diversos fronts polítics
i intel·lectuals, es fa de la societat europea. Però he de
dir que no veig que els models alternatius que ens ofe¬
reixen —l'americà, el soviètic, el tercermondista— si¬
guin millors. De cara a una societat més justa, més
equilibrada i més lliure tinc més fe, molta més fe en la
continuïtat, feta amb imaginació, de la línia que en
dic de democràcia avançada que no en qualsevol altra
fórmula.

* * •

Crec que, per tota una sèrie de raons, a Catalunya,
un dels protagonistes principals, un protagonista molt
principal d'aquesta política serà una convergència que
agrupi sectors demòcrata-cristians per una banda, els
quals a Catalunya sempre han representat una força
de progrés econòmic i social; sectors social-demòcra-
tes fins i tot en el cas que arribi a quallar un partit
socialista no revolucionari; sectors sindicals d'ideolo¬
gies no marxistes —i dic ideologies, en plural, perquè
n'hi ha més d'una, totes elles de base personalista,
com la cristiana i la llibertària—; sectors autogestio-
naris; homes procedents del nacionalisme en aquell
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sentit que he definit al començament, és a dir, homes
què el que volen és que el país funcioni i vagi endavant.
Crec que aquesta gent està en condicions de crear un
gran moviment democràtic català, d'orientació pro¬
gressista i de signe constructiu i cohesionador.

He de fer una precisió, ara, referent als demòcrata-
cristians. S'ha acabat, o s'està acabant, sembla, la col-
lateralitat entre organitzacions catòliques de massa i
enquadrament polític. S'està acabant, sembla, com a
conseqüència de l'evolució social i, més específicament,
de l'evolució de l'Església, amb la qual estem d'acord
no solament molts catòlics que no som demòcrata-
cristians, sinó també molts que sí que en són. S'està
veient que això no és un problema insalvable per als
partits demòcrata-cristians ja establerts, però en canvi
crec que podria ser un problema greu per al llançament
d'una democràcia cristiana nova. Naturalment, això a
mi em resulta més fàcil de dir, perquè no pertanyo
a aquest corrent, que no ho deu ser per als demòcrata-
cristians. Però ho veig així. Per això crec que la tra¬
dició i la mentalitat demócrata-cristiana catalana, que
tenen un pes, i que el tindran —un pes, per cert, de
signe molt positiu, del qual és garantia la seva histò¬
ria d'abans de la guerra, de durant la guerra i de des¬
prés de la guerra—, té la possibilitat, més que de cons¬
truir un partit estrictament demòcrata-cristià, d'apor¬
tar el seu capital polític a la constitució d'una gran
força vertebradora catalana, d'un gran moviment de¬
mocràtic català: la seva filosofia democràtica i perso¬
nalista, nacionalista i socialitzant encaixen perfecta¬
ment amb aquest plantejament.

Hi podria haver una altra variant. Seria una formu¬
lació centrada en l'existència d'un partit socialista fort
i coherent. Ja he dit que a Europa, en la construcció
del que he anomenat les democràcies avançades, han
jugat un paper important els socialistes, concretament
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els social-demòcrates. Això cal subratllar-ho ara que
resulta tan fàcil criticar la social democràcia. No han
estat les versions del socialisme utòpic, del verbalisme
revolucionari i de l'esquerranisme les que han col·labo¬
rat més eficaçment, i més directament, a la conforma¬
ció de í'Europa democràtica. Han estat els social-
demòcrates. Això és un fet, un fet incontrovertible,
perquè és real. I de fet, entorn d'això rau un dels inter¬
rogants del nostre futur democràtic, que és aquest:
els social-demòcrates, a través de la seva incorporació
a un gran bloc de convergència democràtica, o a tra¬
vés d'una afirmació a part, encara que necessàriament
feta en termes de col·laboració donat el nostre context

polític i social, ¿aconseguiran tenir pes en la vida polí¬
tica catalana? O el socialisme, a Catalunya, ¿serà majo¬
ritàriament maximalista, dominat per la dèria d'estar
sempre més a l'esquerra de qui sigui, és a dir, dominat
per aquell esquerranisme que Lenin qualificava d'in¬
fantil i de contrarrevolucionari?

Amb això no vull pas dir que la coherència —la
coherència política, la coherència en l'acció, no només
una certa falsa coherència intel·lectual— requereixi
dels socialistes un programa moderat. M'he pres la
molèstia de rellegir aquests dies els programes del
Partit Socialista francès, i d'un altre del qual es parla
molt poc, però que és molt interessant, i que és el
Partit Socialista holandès. I m'he tornat a llegir també,
naturalment, el programa actual del Partit Socialista
suec. Doncs bé, el que els puc dir és que no són progra¬
mes moderats. El que són és programes reformistes,
això sí, i accepten les servituds dels compromisos polí¬
tics i de les realitats socials sense complexos. No són
partits que volen i dolen, que quan són dins —del go¬
vern, s'entén— volen ser-ne fora i que quan en són fora
volen ser a dins, que no fan ni deixen fer, com en part
ha estat, per exemple, el Partit Socialista italià, i com
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és d'esperar que no sigui el socialisme ni a Catalunya
ni a Espanya, on les velles tensions entre l'ànima re¬
formista i l'ànima revolucionària, com diuen precisa¬
ment els italians, ja van minvar molt les possibilitats
del socialisme espanyol. De l'existència d'un partit so¬
cialista no revolucionarista i, per tant, democràtic, ca¬
paç de definir «una» línia —no una pila— i de cons¬
truir «políticament» en depèn molt el futur democràtic
espanyol.

* * *

Em sembla que hauré expressat amb prou claredat
quines són les meves preferències, fins i tot quin és
l'esquema polític sobre el qual crec que convé poder
muntar el futur democràtic català. Però cal comptar
amb altres possibilitats, i una d'elles és aquell compro¬
mís històric del qual ens van parlar fa unes setmanes.
És una proposta, una proposta comunista, que es dóna
a Itàlia i que es pot donar en algun altre país amb un
fort partit comunista i amb un socialisme poc definit
0 poc fort. És una proposta que, de fet, està sobre la
taula a Espanya i a Catalunya.

Què és el compromís històric? Ja ens ho van expli¬
car. És el pacte de les forces demòcrates i populars
per a evitar recaigudes en el feixisme —pensin que
aquesta proposta es fa a Itàlia— i per a fer possible
un govern eficient i un programa de reformes. És una
proposta moderada i reformista, almenys aparentment.
1 és una proposta democràtica.

Pràcticament, és l'oferta de pacte del Partit Comu¬
nista italià a la Democràcia Cristiana, que és una for¬
ça realment popular, numèricament la més important
d'Itàlia i, de fet, oberta a una política de reformes. No
és una oferta al Partit Socialista, és a dir, no és una

proposta diguem-ne frontista o frontpopulista. I això
per diverses raons, però sobretot perquè si bé és possi-
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ble que a través d'un plantejament frontista comunis¬
tes i socialistes arribessin a tenir la majoria, seria molt
justa, i en frase de Berlinguer, amb un 51 % no es pot
governar ni es poden fer reformes importants. Per tant,
d'entrada s'ha de fer, diuen els comunistes italians, un

plantejament que pugui assegurar una majoria abso¬
luta àmplia i segura.

Això suscita un comentari, que s'ha de fer, perquè
els silencis hipòcrites no duen enlloc —i després, a
aquest tema, hi tornaré—, i és que mentre Berlinguer
creu que el 51 % no és suficient per a manar, Cunhal
considera que ja n'hi ha prou amb el 12,5. Hi ha en
això una greu contradicció, i no pas capitalista, que
convé que s'aclareixi, perquè pot pesar negativament
en l'evolució política a casa nostra.

Però tornant a Itàlia, i en un cert sentit a Cata¬
lunya, em sembla interessant explicar que a Itàlia no
hi ha només una proposta de compromís històric, sinó
una altra proposta que des d'una perspectiva catalana
és molt significativa. Em refereixo a la proposta que,
en una part concreta d'Itàlia, a Sicília, el P.C.I. ha fet
a la D.C. —i a les forces autonomistes sicilianes— del
que en diuen el pacte autonomista. Durant molts anys
hi ha hagut a Sicília, com a tot Itàlia, un atac frontal
comunista contra les posicions demócrata-cristianes i
en general del centre esquerra, que va fracassar. Les ha
sacsejades i erosionades, i els ha fet més difícil l'exer¬
cici del poder, però, de fet, l'atac frontal va fracassar.
I ara fa uns quatre o cinc anys hi va haver un canvi
total de política. En unes declaracions fetes fa poc,
el secretari de la federació siciliana del P.C.I., Ochetto,
deia: «Estem fent una política nova, a base de no
mirar ja de provocar crisis dels governs regionals, sinó
al contrari, procurant garantir-ne l'estabilitat. A través
d'això busquem un acord entre totes les forces autono¬
mistes sicilianes (que són totes, fora dels feixistes i

52



dels liberals) que permeti una nova gestió del poder.»
A través d'aquest pacte autonomista —que defineix com
«un objectiu estratègic»—, el P.C. busca sortir de la
marginació en què havia quedat, i fer un assaig del
compromís històric. Sobre el primer punt, el de trencar
l'aïllament, és il·lustratiu el que diu el mateix Ochetto,
tot i admetre que la proposta de pacte no ha estat ben
bé acceptada. Diu: «Oggi con i comunisti si parla.»
«Avui amb els comunistes s'hi parla.» Sobre el segon,
el de l'assaig del compromís històric, un altre comu¬
nista sicilià, cap de la minoria del seu partit al parla¬
ment de Palerm, diu: «La nostra política legislativa
consisteix a posar-se d'acord [s'entén amb el govern
regional] sobre les línies principals per tal d'arribar
al pacte autonomista, és a dir [diu ell mateix], el com¬
promís històric.» Com em deia un periodista del
«Corriere», un dels grans periodistes italians actuals i
que milita en el partit republicà, el pacte autonomista
és «Berlinguer tradotto in siciliano». Berlinguer tra¬
duït al sicilià.

Com a català, això em sembla tant important com
el compromís històric, i ara no ofendré la intel·ligència
de tots vostès fent, perquè ja la deuen haver feta, la
traducció de tot això al català: Berlinguer traduït al
català.

De fet, a Catalunya, un cert compromís, un cert
pacte ja existeix. Però no és, com el compromís histò¬
ric, un pacte orientat cap a la gestió del poder, sinó
cap a la creació d'unes condicions polítiques noves.
A través d'aquest pacte s'ha produït la reinserció dels
comunistes en la vida política catalana, i també l'accep¬
tació del fet nacional català per part de tothom. Es pot
dir, per tant, que ha donat resultats positius.

Encara que ja sigui un fet, i un fet —ho repeteixo—
que judico positivament, com que tot això no està en
una situació estàtica i com que a escala catalana hi ha
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altres propostes, i fins i tot n'hi ha una a escala espa¬
nyola, convé que aprofundim una mica en alguns as¬
pectes de la política unitària catalana. Perquè a aques¬
tes propostes caldrà donar una resposta, i convé fer-ho
havent calibrat el perquè de les propostes unitàries
que hi ha hagut, i de les que ara hi ha.

Durant molts anys, a Catalunya —i a Espanya—, el
Partit Comunista va quedar fora de joc: per la guerra
freda —que era una causa general a tot Europa—, i
per dos altres motius més específics nostres: per la
propaganda i la persecució del Règim, i també perquè
acabada la guerra civil, per una sèrie de fets que ara
no fan el cas, el P.C., dintre del propi camp republicà,
va quedar arraconat. És lògic que l'objectiu comunista
fos trencar aquesta situació de ghetto. A Catalunya això
era més factible per una raó: perquè el nacionalisme,
almenys el català, tard o d'hora fa, sempre, planteja¬
ments globals, plantejaments que li permetin arribar a
tot el cos social, plantejaments encaminats a fer de
Catalunya un país per a tothom. Sobre si això, des d'un
punt de vista nacional, és bo o és dolent es pot discutir,
evidentment. És molt probable que un nacionalista
basc ens digués que no és encertat. Però a casa nostra
ha estat i és així, i jo mateix he de dir que personalment
aquesta ha estat també la meva línia, tant a l'hora de
fer país com en les meves fins fa poc escadusseres
incursions en el camp genuïnament polític.

Com els deia, aquest tema dels pactes a Catalunya
és actual i important. Existeixen uns organismes unita¬
ris catalans, amb una història relativament llarga i
en línies generals positiva. És un pacte, ja ho he dit,
orientat cap a la creació de noves condicions polítiques
en línia democràtica i catalana, més que no pas cap a
la gestió del poder. Això vol dir que un acord per a ges¬
tionar el poder, el dia que arribés el cas, podria fer-se
sobre bases similars a les actuals, o no. D'altra banda,
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les formulacions unitàries actuals semblen a alguns
sectors no del tot adaptades a la realitat present, justa¬
ment perquè creuen que les perspectives polítiques
immediates i l'entrada en joc cada cop de més gent i
més organitzada, cobrint —organitzadament, ho repe¬
teixo— nous sectors socials, fa necessari i també possi¬
ble, potser per primera vegada, un pacte més ampli,
un pacte nacional, l'objectiu institucional, del qual
lògicament hauria de ser un Consell Català, plantejat de
manera que s'hi poguessin adherir totes les forces polí¬
tiques del país. He de dir que, personalment, jo també
crec que en certs aspectes algun dels instruments uni¬
taris de la política catalana s'ha quedat curt i que re¬
quereix una formulació més àmplia, més democràtica
—per exemple, sense dret de veto— i que definitivament
representi l'òrgan interlocutor únic i total que Cata¬
lunya necessita.

Tot això és tan important que exigeix definir bé
les regles del joc. Els qui estem per la democràcia
sense exclusions i pel diàleg i la col·laboració amb to¬
tes les forces de signe català; repeteixo: els qui estem
per aquest diàleg i aquesta col·laboració i per la demo¬
cràcia sense exclusions —i tothom sap què vol dir
aquest eufemisme de la democràcia sense exclusions—
hem de ser molt exigents, quasi malfiats, precisament
perquè volem dialogar i volem col·laborar. Un tracte,
del tipus que sigui, s'orienta bé a partir del moment
en què els negociadors es dediquen no a donar-se peixet,
sinó a posar els punts sobre les is. Si no és, i això de
vegades també passa, que un dels dos sigui, realment,
totxo i s'ho deixi encolomar tot.

Per tant, jo ara prego als partidaris de la unitat a
tot preu —als partidaris ingenus de la unitat a tot preu
i als partidaris no tan ingenus de la unitat a tot preu—
que no es posin nerviosos, que no s'espantin pel que
vaig a dir ara. Que no s'espantin, perquè el final serà
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molt unitari, i perquè el capdavall els equívocs no
duen enlloc. He he dir, a més, que la unitat jo la desitjo,
i la necessito més que ningú, per raons polítiques i,
sobretot, per aquest aspecte, primordial en mi, que és
el fet nacional català.

El problema dels pactes passa per la qüestió de la
credibilitat comunista. És un tema ben simple, i fona¬
mental, però del qual només es parla a cau d'orella,
només es xiuxiueja. Més val que se'n parli obertament.
El diàleg democràtic és també això: parlar del que no
és clar i parlar-ne a la llum del dia. És aclarir els dub¬
tes, posar-se d'acord i, després, seguir endavant. Amb
normalitat hem d'introduir els grans temes polítics en
els debats públics. I aquest és un gran tema polític,
aquí i arreu del món.

Tots sabem que el Partit Comunista no és un partit
de matriu democràtica. No ho és ni per les seves afir¬
macions ni per les seves realitzacions en tant que partit
de govern: encara no hi ha ni un cas en el qual, dis¬
posant del poder, hagi respectat la democràcia. Això
no vol dir que sempre hagi de ser així. Jo, i això és
sabut perquè ho he dit molts cops, he sentit simpatia
pel Partit Comunista xilè, perquè em semblava que de
debò —enfront precisament d'alguns plantejaments
suïcides i provocadors d'una part dels socialistes, del
M.I.R., del M.A.P.U., de la Izquierda Cristiana, etc...—
jugava la carta no solament del realisme polític —que
és evident que la jugava—, sinó també de la democràcia.

Tant és així, que una vegada jo li deia a un comu¬
nista —que se'n reia, però crec que el que jo deia hauria
estat bo per a tothom—, li deia, a l'època de la Unitat
Popular, que el model ideal del que, a parer meu, con¬
venia que passés era que la coalició d'Unitat Popular
governés durant els sis anys que li corresponia, que
en les noves eleccions fos derrotada i que els partits
marxistes, amb els comunistes al davant, es reintegres-
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sin a l'oposició, com fan els partits democràtics. A pre¬
parar-se per, al cap de sis anys més, mirar de tornar a
guanyar. Hauria estat una passa endavant, molt impor¬
tant, de cara al problema de la credibilitat comunista.
Fou una llàstima que —i no per culpa dels comunistes
xilens— aquesta passa no es pogués donar.

Insisteixo: no podem negar que aquesta possibilitat
d'evolució existeix. La Història és plena d'evolucions
així. És més: nosaltres, per diversos motius —i sobre¬
tot per un que al final diré—, hem de jugar com si així
fos possible, i com si ja estigués passant, com si aquesta
evolució ja s'estigués produint. Però, al mateix temps,
per a poder actuar amb un mínim de seguretat, cal,
repeteixo, parlar clar i ensenyar-se les cartes abans de
començar. Els qui de debò volem jugar hem de saber
a quin joc es jugarà. I tenim el dret de veure amb qui¬
nes cartes juga tothom, i també l'obligació —natural¬
ment— d'ensenyar les nostres.

En aquest sentit —i més, dins d'un cicle dedicat a
respostes democràtiques europees—, encara que sigui
poc simpàtic, no podem no parlar de Portugal. Se'ns
ha parlat tant d'Itàlia que bé es pot parlar també de
Portugal. I sobre això no podem no dir als comunistes
que Portugal afecta greument, almenys per a molts de
nosaltres, la seva credibilitat. El mal és que ja com¬
prenc que la resposta convincent és difícil, perquè no¬
més pot donar-se des del poder. És a dir, les protestes
de fidelitat democràtica del Partit Comunista austríac,
o de l'italià o de l'espanyol, no són comparables als
fets realíssims i dolorosos de les dictadures comunistes
dels països de l'Est, ni a l'usurpació del poder —feta,
a més, molt cínicament— que entre militars portugue¬
sos i Partit Comunista estan fent a Portugal. Ja sé que
els comunistes diuen que en Carrillo juga una altra
carta, que va anar al Congrés d'en Soares i no al d'en
Cunhal, però fora bo que fessin ambdues coses per a
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ser més convincents, perquè, si no, entre el fet portu¬
guès, que és una realitat, i les explicacions dels comu¬
nistes que no estan en el poder i que no sembla que
puguin comptar amb un exèrcit propici, podríem caure
en la idea de pensar que les contradiccions entre en
Berlinguer i en Cunhal —i que per cert es donen molt
menys entre en Cunhal i en Marchais, que aprova la
política dels comunistes portuguesos— no són tot con¬
tradiccions, sinó només moments diferents d'una es¬

tratègia d'ocupació del poder: cauta, humanista i de¬
mocràtica mentre s'és minoria, i cínica, totalitària i
descarada quan s'arriba a ocupar el poder. Repeteixo:
una cosa són les explicacions i les promeses, sobretot
les de Berlinguer, que està embarcat en una campanya
electoral i en una proposta de compromís històric
—i que per cert és l'únic que les dóna, perquè la resta
de partits comunistes o aplaudeixen o callen—, i l'altra
uns fets que no són de l'any 17 o 45, sinó del 74 i del 75,
i que no passen en un país llunyà del Tercer Món,
sinó a Europa. Perquè hi ha una cosa de la qual, de
passada, vull assenyalar la falsedat, i és això que es
diu que les coses a Portugal van així perquè és un país
pobre, que, de fet, és com si no fos europeu. Això no és
cert: Portugal és pobre amb perspectiva europea, però
molt desenvolupat i ric amb perspectiva de Tercer Món.
I si, malgrat tot, realment, això fos un argument, és a
dir, si realment la renda per càpita portuguesa hagués
de justificar la política antidemocràtica dels militars
i dels comunistes portuguesos, ¿com es podria justi¬
ficar —ara i l'any 1948 i el 1968— la dictadura comu¬
nista en un país desenvolupat com Txecoslovàquia?
No, hi ha coses que no tenen defensa, i l'actuació comu¬
nista a Portugal no en té i reforça la malfiança que les
experiències de govern i la ideologia comunistes han
generat.

D'aquí ve, insisteixo, que sigui tant i tan important

58



que els comunistes a casa nostra facin dues coses. La
primera és que condemnin l'actitud del Partit Comu¬
nista portuguès, com van condemnar —i això s'ha de
dir— la invasió soviètica a Txecoslovàquia l'any 1968.
La segona és que extremin aquí entre nosaltres, la nete¬
dat en el joc democràtic. I ara vostès em poden dir que
no sóc ningú per a donar patents de democràcia, i
tindran tota la raó. Jo també, com tothom, he de ser

requerit a ensenyar les cartes. De tota manera, vostès
m'hauran d'admetre que no saben de cap partit demò-
crata-cristià que hagi pretès governar amb el 12 %
dels vots ni de cap partit socialista que hagi instaurat
una dictadura, ni de cap democràcia europea que hagi
insinuat que, fet i fet, allò que en diuen la doctrina
Breznev, que és el dret a intervenir militarment quan
un país comunista no fa prou bondat, podria ser apli¬
cat, amb una altra bandera, a Portugal.

Ja sé que el que estic dient —i que jo crec que
dir-ho, i per això ho faig, és un servei a Catalunya i a
la democràcia— pot ser que sigui presentat com un
monument d'anticomunisme sistemàtic i sectari. No és
veritat, però si algú ho vol presentar així, què hi farem.
Em sembla tan important reaccionar contra el terro¬
risme intel·lectual, la beatería i el llenguatge críptic
d'avui com contra els de fa vint anys, de signe ben
oposat. Tot plegat és massa seriós per a amagar el cap
sota l'ala.

A Catalunya, les propostes de pacte autonomista
són antigues, operants i jo personalment crec que han
estat positives. Tan positives, que doldria molt que no
solament no es mantinguessin, sinó que el que convé
és que progressin —ja ho he dit— cap a noves formu¬
lacions més completes, més en la línia d'un autèntic
i total Consell Nacional. I per això és tant i tan impor¬
tant que els punts fonamentals del pacte siguin res¬
pectats. Aquests punts fonamentals són dos: la demo-
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cràcia i Catalunya. I quan deia fa un moment que crec
que els comunistes difícilment podran donar-nos proves
definitivament convincents de la seva filiació demo¬
cràtica pensava que en canvi hi ha un punt en què està
més al seu abast afirmar la seva credibilitat, que és
Catalunya. I de fet, si en això la resposta fos franca,
jo crec que hauríem de pensar, per extrapolació, que
els comunistes catalans diuen també la veritat quan
parlen d'adhesió a la democràcia. En el tema català,
la credibilitat potser és més fàcil de demostrar, i per
això és tan important que d'una vegada desapareguin
les posicions ambivalents que a través de vetos, de
dobles llenguatges —un en el vèrtex, un altre en el
carrer— permeten pensar que realment el que inte¬
ressa als comunistes no són els instruments unitaris
catalans, els quals no haurien estat més que uns estris
per a forçar, amb predomini d'ells, la constitució d'ins¬
truments unitaris a escala espanyola. I aleshores po¬
dria ser que ara que sembla que tanta gent, fins i tot
de dretes, ja està convençuda que a Catalunya s'han de
fer plantejaments sucursalistes, la gran amenaça sucur-
salista a Catalunya vingués dels comunistes.

Considero que aquest és un bon camí per a enten¬
dre'ns, ja que crec que l'opció catalana dels comunistes
ha estat i és sincera. Sé que tampoc en això no dono
patents de res. Però trobo que plantejar això davant
de molta gent ja té un valor: el de convidar a un debat
clar, que desitjo que sigui convincent.

Els pactes unitaris, a Catalunya, responen, ja ho he
dit, a un doble objectiu: el reforçament de la democrà¬
cia i la defensa i el reconeixement de Catalunya. Si els
exemples que el comunisme ens anés donant continues¬
sin essent tan desoladors com el més recent i més im¬
portant —perquè tenen el poder—, que és el de Portu¬
gal, i si en el terreny català haguéssim, que no ho
espero, d'arribar a la conclusió que només té per als
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comunistes un valor instrumental, quin sentit tindrien
els organismes unitaris catalans?

Ara, dit això, deixeu-me afegir una cosa. Com que
aquests pactes unitaris realment els volem, i volem
una democràcia sense exclusives, i com que, d'altra
banda, en política els riscos mai no es poden evitar
del tot, i com que —ja ho he dit— l'interrogant que
acabo de plantejar difícilment podrà ser resolt, avui
per avui, d'una manera totalment i definitivament clara,
opino que per a poder continuar en la unitat, i en més
unitat, l'acció de creació d'una situació política favo¬
rable a la democràcia i a Catalunya, cal que s'intensi¬
fiqui l'esforç d'organització, de reclutament i d'acció
política per part dels sectors polítics democràtics.
Dels que siguin, a condició que siguin partidaris de la
democràcia política, econòmica i social i catalanistes.
El Partit Socialista francès ha pogut fer un pacte amb
els comunistes —o, si voleu, es pot dir d'una altra
manera: el funcionament a França d'un pacte entre el
Partit Socialista i el Partit Comunista ha estat possi¬
ble— a partir del moment en què els socialistes han
estat tan forts, o potser més, que els comunistes. No
abans. Més forts electoralment i menys en militància,
però molt més pel que fa a la seva posició estratègica
dins del marc polític francès. No abans. No hi ha
garantia millor que la pròpia força.

Hi ha altres raons, naturalment, que fan urgent la
mobilització, l'organització i l'enquadrament polític de
la gent demòcrata i catalanista. Altres raons que no
són només aquesta. Són les raons de sempre, les que
he dit i repetit al llarg d'aquesta conferència: restau¬
ració de la democràcia, reconeixement institucional de
la nacionalitat catalana, creació d'un sistema econòmic
i social just. I una última raó: els homes, política¬
ment, ja no podem anar sols.

Jo tinc una certa autoritat moral —per a això sí,
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que la tinc— per a dir que ja no podem anar sols,
perquè durant molts i molts anys he anat sol. M'ha
semblat —i ara no és hora d'escatir si era encertat o

no— que era com millor podia servir el país. Natural¬
ment, el que jo he pensat durant tants i tants anys
pot haver-hi gent que ho pensa ara. De tota manera,
insisteixo: no és hora d'anar sols.

No fa gaire em va venir a veure un bon amic meu,
a explicar-me la proposta que li havien fet perquè
s'apuntés, ell solet, a un organisme unitari a escala
espanyola, del qual ara en aquest moment no puc
recordar el nom. He de dir d'antuvi que no trobo bé
que un organisme unitari espanyol es dirigeixi a gent
catalana directament, perquè entenc que justament per
a això tenim organismes unitaris catalans, i així li ho
vaig dir. Però, a part d'això, li vaig preguntar: «Però
què hi faràs allà, tot solet, enmig de gent organitzada
fins al moll dels ossos?» I em va dir: «M'han dit que
hi podia anar sol, perquè sóc una personalitat.» La
meva resposta fou: «Tu no ets ningú. Tu sol, per més
important i més ramenacireres i més prepotent que et
pensis que ets, i que realment ets en segons què, tu
sol no ets ningú.» Aquest amic meu —que realment és
un home molt i molt important—, políticament, ell sol,
és a dir, si abans no busca la gent de la seva corda i
no s'hi enquadra, si no s'hi apunta, no és ningú. Només
algú que pot ser fàcilment manipulat. Durant anys,
això —el joc individual— ha tingut potser una justi¬
ficació, però ara ja hi ha opcions —com aquest cicle
ha demostrat, i aquest és el seu gran mèrit: opcions
clares, definides, públiques i organitzades. Ja ningú
no pot dir que no s'apunta perquè no sap on s'ha
d'apuntar.

M'ha semblat que si alguna cosa podia aportar jo
a aquest cicle és una gran independència i una total
claredat de llenguatge. Jo crec que s'ha de fer país,
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que s'ha de fer política, que la gent s'ha d'ajuntar, i
com que ho crec i ho dic, ho he de fer. I he cregut
que jo ho havia de fer en una línia de Convergència
Democràtica, perquè entenc que és com més puc ajudar
a enfortir el sector polític que aparentment pot ser
més decisivament important per al futur de Catalunya
i de la democràcia. Però és evident també que com

que faig això perquè penso que aquesta és una manera
imprescindible, ara, de construir Catalunya —més que
no pas per genuïna vocació política—, no em costa
gaire de dir allò que la prudència política, o la pura
tàctica d'un grup polític, em podrien aconsellar qui-
sap-lo. D'altra banda, si no parlem clar no ens enten¬
drem. No s'entendrà ningú, fins el dia que un vent de
llibertat esbandeixi les teranyines de la clandestinitat,
i els malentesos de la fraseologia, i cadascú aparegui
com el que és. Però no podem esperar tant, perquè
mentrestant, en la confusió, es poden crear situacions
perilloses per a Catalunya i per a la democràcia.

Però això mateix, aquesta mateixa posició oberta
al diàleg, però no fàcil —o, si volen, no fàcil, però
oberta al diàleg—, em permet dir ara, amb convicció
i amb energia, que hem de continuar treballant junts,
per Catalunya i per la democràcia. I que hem de con¬
tinuar acceptant els perills procedents del camp de
l'adversari, però també els riscos que nosaltres matei¬
xos, per nosaltres mateixos, els uns envers els altres,
puguem representar. I això per una raó molt simple,
que. és que Catalunya, com a país, només té una sor¬
tida: ha d'anar endavant. Només té la sortida, en el
sentit més exacte i positiu del mot, de l'aventura, la
de l'acceptació dels desafiaments de tot ordre que se li
presentin.

Per començar, acceptació del desafiament cultural,
i això en un doble sentit. En el que ens cal conservar,
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amb l'esforç que calgui, tot el nostre patrimoni, tot
allò que constitueix per a tots els catalans el punt
d'arrencada, que ens permet no engegar de zero, sinó
de posicions mentals, d'estructures espirituals, de reali¬
tats concretes i positives. I, segonament, en el sentit
de nova creació, d'obertura al món i al temps, i per
tant, d'acceptació del risc, de diluir-nos en un món
nou, en uns nous models culturals i socials que no
hem assimilat encara.

Acceptació del desafiament social, és a dir, situar-
nos amb actitud receptiva i creadora enfront dels can¬
vis profunds —d'estructura, de mentalitat, de valors,
de relacions interpersonals— que en el món i a casa
nostra es van produint, i que ens trasbalsen i que ens
trasbalsaran, però que hem de ser capaços de fer nos¬
tres i d'integrar no en les aparences de la nostra reali¬
tat, sinó en la seva profunditat, en allò que dura més
que els homes i les generacions, i que és justament el
que fa que puguem ser el que som, que puguem tenir
una definida i operant substantivitat.

Acceptació també del desafiament en el camp de la
població. Tot el que es fa a Catalunya és condicionat
pel fet que en un 35 o un 40 % la nostra població és,
de prop o de lluny, immigrada, i per tant, d'entrada,
no vinculada —no entranyablement vinculada— a la
catalanitat. I el desafiament, el challenge, és aquest: que
d'aquest país n'hem de fer un sol país vàlid per a tot¬
hom i entranyable i útil i operant per a tothom, i ope¬
rant en aquell sentit de formació de la personalitat
dels homes que deia al començament quan parlava del
nacionalisme català. I quan, com dic de vegades, que
per a això hem de pagar el preu que calgui, suposo
que ja s'entén què vull dir —ho dic perquè sempre hi
ha algú que fa veure que no ho entén—, que sobretot
l'hem de pagar els instal·lats, i més, com més instal·lats.

Acceptació del desafiament polític, que vol dir re-
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cerca de les fórmules i dels estils que ens ha de per¬
metre crear un model de societat lliure i justa malgrat
les tradicionals interferències, molt sovint negatives i
instrumentalitzadores, de la política general espanyola
i malgrat els nostres dèficits, també tradicionals, de
poder i d'instruments polítics. I també acceptació dels
nostres errors, de les nostres falles i, de vegades, del
nostre sostre baix. Aquesta acceptació dels desafia¬
ments que ens plantegen l'època i la geografia i la nos¬
tra composició humana i social i la nostra història, i
les nostres mesquineses i les nostres covardies i les
nostres visions curtes, l'acceptació d'aquests desafia¬
ments equival a l'acceptació d'uns riscos, en tots els
ordres. Que hem de fer.

Per això em sento tan lliure de parlar, com he fet,
d'alguns riscos —en aquest cas polítics—, perquè els
accepto. Però els hem d'acceptar després d'haver-los
assenyalat, després d'haver-los definit i mesurat, des¬
prés d'haver-nos palpat.

Catalunya no és un país arrapat dalt d'una serrala¬
da, o encofurnat al fons d'unes valls, o enganxat a
una costa abrupta i de rerapaís difícil. Catalunya és un
país de marca, un país de pas. És un país obert a
tots els vents. És un país, per tant, al qual no serveixen
les actituds defensives. En conseqüència, davant de
qualsevol desafiament, nosaltres hem de reforçar-nos
tot el que puguem, hem de palpar-nos bé, hem de fer-
nos i de fer tots els advertiments que calgui i prendre
totes les precaucions. Però un cop fet això ens cal fer
recurs a la imaginació i a l'audàcia, que són virtuts
que tenim, i anar endavant. Ja sé que es diu —i els que
ho diuen no van errats— que som un poble de visió
curta, calculador, petit. Tenen raó. Ho som en un 50 %
de la nostra personalitat, en un 70, en un 90. Potser sí
que només en un 10 % la nostra personalitat és mag¬
nànima, creadora, esplèndida. Però aquest 10 % deu
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tenir, si és que només és un 10 %, una alta qualitat,
perquè ens salva. No n'hi ha cap, cap més, de poble a
Europa, que en condicions polítiques i de població si¬
milars a les nostres no solament hagi sobreviscut, sinó
que avui torni a presentar-se amb una nova joventut
i amb la capacitat renovada —d'això sí que n'estic se¬
gur— d'oferir, com tants cops ha ofert —i l'últim cop
no fa tants anys, no en fa ni quaranta— models, pro¬
jectes, visions de valor universal, fruit alhora d'unes
velles i profundes fidelitats i d'una evident —evident
a través de tota la història— capacitat d'innovació.
Hem, alhora, de ser fidels i innovadors. És una combi¬
nació que hem sabut fer molts cops a través de la his¬
tòria i que ara hem de tornar a fer. Vol dir que hem
de ser capaços, amb els peus ferms en la realitat del
que som i volem ser, d'acceptar tota mena de riscos,
fins i tot els que nosaltres mateixos —els catalans de
tota mena— generem. I és en aquest punt on jo m'he
de reconciliar —si és que els he ofès pel que he dit, i
ho dic sovint— de la necessitat d'anar en compte amb
els plantejaments ètics, estètics i profètics. Que m'he
de reconciliar amb tots els utopistes i amb tots els
profetes de casa nostra, que fan el seu joc i que també
constitueixen el nostre futur. I que en un altre estadi
m'he de reconciliar, si és que cal, amb tots els que
no estic d'acord, i que ho dic, amb claredat i alhora
amb voluntat d'entesa. Per a tots passa la Catalunya
del futur.

Està molt bé que hàgim dedicat un cicle a les fór¬
mules polítiques europees, i encara ho està més per
qui, com jo, sent el patriotisme europeu. Però no serem
res ni farem cap servei a ningú si —i per això ens cal
anar-hi tots—; si no som el que som, si no ens afirmem
en el que som, i si no ho sabem ser en la llibertat, és
a dir, en la democràcia.
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LA REGIONALITZACIÓ A EUROPA*

La regionalització no és solament un problema eco¬
nòmic i administratiu, com alguns pretenen. És, en
primer lloc, un problema d'identitat i de voluntat de
ser. Això esdevé encara més evident en aquelles nacions
que es veuen privades —totalment o en part— d'auto¬
govern, com és el cas del meu país, Catalunya, dins
l'Estat espanyol. Avui començo dient això, per tal d'ex¬
pressar la meva gran satisfacció de parlar en un país,
Irlanda, que és un exemple indomable d'aquesta vo¬
luntat de ser.

M'agradaria demostrar-vos la meva admiració per
Irlanda parlant-vos en gaèl·lic, però no puc, perquè em
diuen que el gaèl·lic no figura entre les llengües oficials
d'aquest Congrés. Per tant, com que no puc ara parlar
en gaèl·lic ni en català, que és la meva llengua, ho faré
en anglès.

Apuntat aquest homenatge a les llengües minorità¬
ries —l'idioma és un dels elements més essencials d'un
poble que defensa la seva identitat— passo a parlar
de regionalització. Aquest és un tema vital que ha
tornat a constituir actualitat en certs països europeus:
Itàlia i França —dos estats de forta tradició centralis¬
ta—, Gran Bretanya, on no hi ha solament problemes
de caràcter regional, sinó també problemes nacionals,
com els de Gal·les i d'Escòcia, i, no cal dir-ho, Espanya.
A l'Alemanya Federal i a Iugoslàvia l'organització fede-

* A Kellarney —Irlanda—, el 20 de juny de 1975.
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ral de l'Estat ha creat unes bases operatives més efec¬
tives per a la política regional.

Potser podrà semblar paradoxal que, en aquests
temps de tendències supranacionals, el regionalisme
torni a aparèixer amb una força i una vitalitat insos¬
pitades. Això resulta encara més sorprenent per a al¬
guns, a causa de la idea falsa, àmpliament difosa, que
existeix la uniformitat a la majoria dels països euro¬
peus. Tanmateix, la supressió jurídico-política de les
regions i de les minories nacionals no ha aconseguit
destruir-ne l'existència. I no solament això, sinó que
avui assistim a una nova presa de consciència i a una
renovada vindicació d'autonomia per part d'aquests
grups humans que són les regions. I la base d'aquest
moviment no són arguments tradicionalistes ni del
passat, com eren els dels regionalistes romàntics, sinó
arguments de futur i de democràcia política, social i
econòmica.

* * *

Aquest és el fet. Quines són les causes d'aquesta
renaixença dels regionalismes? N'hi ha dues de prin¬
cipals. Una, relacionada amb l'economia i amb la so¬
ciologia de la regió. L'altra, amb el sentit d'identitat
de determinades regions i, no cal dir-ho, de les nacions
privades dels seus propis instruments de govern.

Encara hem d'afegir un tercer factor, no provinent
de la regió mateixa. Des d'un punt de vista tècnico-
operacional, les estrangulacions que pateixen les en¬
carcarades burocràcies estatals donen com a resultat
l'augment dels desequilibris socials i econòmics i obli¬
guen els governs a cercar nous camins, en el sentit del
que els francesos anomenen aménagement du térritoire.

Crec fermament que només les regions amb una
certa simbiosi entre el «sentit d'identitat» i una cons-
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ciència dels seus propis problemes econòmics i socials
seran capaces d'oferir una contribució positiva a la
tasca, ben necessària, de regionalitzar Europa.

* * *

Per què considero necessària i important la regio-
nalització, per a Europa i per a la democràcia també?

En primer lloc he d'aclarir que parlo des d'una
perspectiva de l'Europa mediterrània. Crec que la meva
visió és aplicable, especialment, a França, a Itàlia, a
Iugoslàvia, a Espanya i, també, a Portugal.

En aquests països hi ha una participació popular
insuficient en els afers públics. Això és evident àdhuc
en països innegablement democràtics com França i
Itàlia. La regionalització és un factor fonamental per
augmentar aquesta participació popular, que és la base
de la democràcia. Aquesta necessitat no és tan evident
en països amb una millor distribució territorial de la
riquesa, amb un consensus i amb una uniformitat na¬
cional i cultural més clara i amb una tradició demo¬
cràtica més profunda i antiga.

* * *

Vull analitzar, encara que breument, aquestes dues
aproximacions al tema regional: una, de caràcter socio¬
economic; l'altra, d'una naturalesa més política i
cultural.

La primera aproximació va relacionada, general¬
ment, amb el subdesenvolupament. Hi ha moltes re¬
gions a Europa —el sud d'Itàlia; un terç, almenys, dels
departaments francesos; més de la meitat del territori
espanyol, etc.— que, estudiades des del punt de vista
de l'emigració, de la densitat de la població, del nivell
dels salaris, dels automòbils per capita, del valor afe-
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git per treballador, etc... ofereixen la imatge d'una so¬
cietat i d'una economia clarament subdesenvolupades
i, sovint, en declivi. Això també s'esdevé a la Gran
Bretanya, on els problemes tradicionals d'estructura
econòmica no solament són evidents a Gal·les, a Escò¬
cia i al Nord d'Irlanda, sinó també en algunes regions,
per exemple el Nord-est, que han anat perdent força
d'ençà d'unes quantes dècades. I també a Bèlgica, on
l'estancament econòmic, demogràfic i social d'algunes
regions de parla francesa del país se sobreposa ara al
típic problema nacional entre flamencs i valons.

Tot això és el fruit d'un procés que ha marginat
del poder aquestes regions i les ha empobrides econò¬
micament i democràticament, socialment, culturalment
i políticament. A l'origen d'aquest procés hi ha, sovint,
un fet històric que va crear situacions d'inferioritat
política, mantingudes, després, durant segles. Aquest
és un factor d'una gran importància, decisiu per a
entendre el problema. Però, a vegades, es donen altres
raons menys polítiques, per exemple, la pobresa real
de recursos econòmics, una situació geogràfica despla¬
çada, unes estructures socials rígides, etc... Aquests
factors comporten un seguit de fets que consoliden el
subdesenvolupament. A vegades el capital que prové de
les altres regions estableix la primacia de les indústries
d'extracció sobre les de transformació. En general, to¬
tes les inversions industrials resten a mans de gent
de fora, el mateix que les institucions financeres. Com
a conseqüència, la regió deixa de ser el centre de deci¬
sió, és a dir, perd tota capacitat d'iniciativa i es con¬
verteix en regió satèl·lit. En altres casos, aquest procés
de despossessió afecta també el sector agrícola: sense
capitals, sense tècnics experts i sense poder polític, la
regió no és capaç de modernitzar ni de racionalitzar la
seva pròpia agricultura. Aleshores aquesta tasca és
realitzada per grups econòmics poderosos de fora de
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la regió. Tot això porta, generalment, a la pèrdua dels
canals de distribució. Recentment, ha aparegut una
nova font de riquesa, especialment a les regions sub¬
desenvolupades: el turisme. Però també ha estat llar¬
gament dominat pel capital de les regions més riques
i dinàmiques. El resultat final pot ser anomenat, sense
cap exageració, colonialisme intern, és a dir, una com¬
pleta dependència econòmica, política, cultural i social.

Hem de reconèixer que la industrialització del se¬
gle passat, tot i el paper beneficiós que ha jugat, en
termes generals, en efectuar-se sense cap control polític
ni social donà lloc a una «selecció natural» que produí
casos de desequilibri terrible entre les regions, i con¬
tribuí al colonialisme intern que acabo d'esmentar.

* * *

Els signes més visibles d'endarreriment d'una re¬
gió, especialment quan en fem un examen superficial,
són econòmics (empobriment i pèrdua del control de
la pròpia economia i de la capacitat de desenvolupar-la)
i administratius, és a dir, els handicaps propis d'una
administració altament centralitzada. Per això la gent
sovint parla de la regionalització, únicament des d'una
perspectiva tecnocràtica. També els governs centralis¬
tes tenen aquest punt de vista sobre la regionalització.
Són conscients que les estructures administratives ac¬
tuals resulten antiquades, i senten la necessitat de re-
formar-les. Però, com és lògic tractant-se de funciona¬
ris estatals, en lloc de facilitar la recuperació de l'auto¬
nomia i de la iniciativa regional, les reformes d'aquests
governs no van més enllà d'un simple establiment de
nous serveis de l'Estat, a nivell local. I això no és sinó
una extensió del poder central. Els francesos en diuen
superdépartement aménagé.

Però hi ha un altre problema encara més seriós.
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Molts dels habitants d'aquestes regions han estat edu¬
cats d'acord amb una mentalitat centralista i viuen
resignats a aquest control central absolut. Són gent
que han perdut tota perspectiva de visió global de
l'interès de la regió i que només són capaços de defen¬
sar-ne aspectes específics i concrets. Han perdut de
vista la regió com a entitat. Això és greu, perquè una
regió sense iniciativa col·lectiva pròpia no pot, ni que
l'Estat l'ajudi, rescabalar-se del subdesenvolupament
econòmic ni de la impotència cultural i política.

* * *

Dedicarem ara la nostra atenció al segon aspecte
de la regionalització: el de naturalesa més política i
cultural. És palesa la voluntat decidida dels Estats i
dels establishments polítics, econòmics i socials d'ig¬
norar tot allò que pugui reforçar la personalitat i el
«sentiment d'identitat» de les regions. Això fa encara
més necessari subratllar aquest aspecte polític i cultu¬
ral. Hi ha tecnòcrata que se les dóna de realista i de
modern i condemna com a romàntic qualsevol esforç
de recuperació cultural. Val a dir que la veritat és exac¬
tament el contrari: només les regions amb voluntat de
ser són capaces de superar els seus problemes econò¬
mics i socials. És molt important saber veure les re¬
gions no com a simples àrees de desenvolupament
econòmic, sinó, en primer lloc, com a context on els
seus habitants defineixen la seva entitat cultural i hu¬
mana com a individus i com a grup. És això el que fa
que la regionalització sigui un factor vital en el procés
de democratització.

Fins no fa gaire temps, la majoria de les declara¬
cions regionalistes tendien a ser nostàlgiques i relli¬
gades a tendències conservadores i tradicionalistes.
Avui vivim en un món diferent. Robert Laffont, un dels
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protagonistes més importants d'aquesta renovació de
la lluita per al reconeixement de les regions i de les
minories nacionals, diu que «avui, el centre —és a dir,
l'Estat centralitzat— és reaccionari, i la regió i les mi¬
nories nacionals són progressistes».

El regionalisme clàssic recolzava en la població ru¬
ral. Avui, sense oblidar aquell sector de la societat,
el regionalisme és més un moviment urbà. Ara la majo¬
ria de regionalistes europeus senten la necessitat de
reforçar les capitals de regió i de crear-les, si no exis¬
teixen.

Totes aquestes tendències, noves i progressistes, del
regionalisme subratllen la contribució positiva que
aquest representa per a la construcció d'una Europa
unida i democràtica.

Si acceptem —i jo ho accepto— que ens hem de
moure vers la construcció d'unitats polítiques supra-
nacionals; si acceptem —i jo ho accepto— que l'evo¬
lució de la societat i de l'economia requereix una par¬
ticipació creixent per part de les autoritats públiques...
també hem d'acceptar la necessitat d'una més gran
conscienciació i d'una més gran creatividad regionals.
Si estem lluitant per tal de crear la gran entitat polí¬
tica europea i d'eliminar —a través de la intervenció
de les autoritats públiques— tota mena de desequili¬
bris que puguin generar situacions injustes, és perquè
creiem que aquests són dos factors positius. Tanmateix,
no podem desconèixer que aquests dos factors tenen
els seus propis perills: el gegantisme i la burocràcia.
Per això ens cal reforçar les comunitats amb tradició
i amb consciència col·lectiva, fonts d'identificació i de
promoció també col·lectives. Resultaria il·lògic que, en
un període caracteritzat per les tendències democràti¬
ques, es continués ofegant les cultures minoritàries i
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destruint els centres de decisió que no connecten direc¬
tament amb les burocràcies estatals. Més encara quan
precisament en aquests nivells regionals van apareixent
propostes molt més innovadores que les que produei¬
xen les burocràcies estatals.

* * *

Personalment, tindria altres raons per subratllar
aquest aspecte no tècnic del regionalisme. Pertanyo a
un país, Catalunya, al qual escau el terme de «nació»
i no el de «regió». Espanya és un Estat plurinacional.
Aquest és un fet que ningú no posa en dubte entre les
forces de l'oposició —des de la dreta democràtica fins
als comunistes— i àdhuc entre alguns sectors del sis¬
tema polític mateix.

Dins d'aquest Estat plurinacional hi ha dues mino¬
ries nacionals prominents: El País Basc, prou conegut
per la seva lluita, i Catalunya, representada per un mo¬
viment menys violent, però no menys ambiciós en l'as¬
pecte polític, i molt més fort des del punt de vista cul¬
tural i lingüístic. No és la meva intenció aprofitar-me
d'aquest auditori per a fer propaganda dels objectius
nacionals de Catalunya. N'he fet esment només a fi
d'aportar un exemple molt clar de les entitats nacio¬
nals no reconegudes. Entitats nacionals progressives,
en molts aspectes, la motivació de les quals no és
la guerra contra el subdesenvolupament (cal tenir en
compte que el País Basc i Catalunya són les àrees més
desenvolupades d'Espanya), sinó la voluntat de ser.
El 18 d'abril d'aquest any el «Financial Times» dedicà
un estudi a Catalunya. Aquest estudi no anava encap¬
çalat per cap referència administrativa o econòmica,
sinó per uns mots que expressen prou bé la rel del
problema: Strong sense of identity: fort sentiment
d'identitat.
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Això és vàlid per a les autèntiques nacionalitats pri¬
vades d'instruments d'autogovern, com Catalunya, País
de Gal·les, el País Basc, Bretanya, etc., però explica
també la voluntat creixent d'afirmació de les col·lecti¬
vitats estrictament regionals, és a dir, de les col·lectivi¬
tats no realment nacionals i, per tant, amb un fet dife¬
rencial menys accentuat. Aquestes també senten la
necessitat de recuperar la identitat pròpiament, amb
ella, la seva capacitat de promoció cultural, política
i social.

* * *

Els Estats europeus que s'han trobat amb un pro¬
blema regional han adoptat diverses solucions políti¬
ques i administratives. Solucions que van de les acti¬
tuds més vacil·lants —com el neodepartamentalisme
francès— a les fórmules més avançades de federalisme.
Aquesta diversitat d'estructures jurídiques i polítiques
s'explica per una sèrie de factors, entre els quals comp¬
ten la major o menor tradició d'unitat estatal, el caràc¬
ter plurinacional o uninacional de l'Estat, les estruc¬
tures econòmiques i socials, etc.

Crec que els exemples d'Alemanya, d'Itàlia i de
Iugoslàvia són especialment interessants. La República
Federal Alemanya és constituïda per una Federació de
Lànder. Les atribucions d'aquests Estats federats són
molt extenses, sobretot en el terreny cultural, social i
del desenvolupament. La seva autonomia financera
també és important. Iugoslàvia és un Estat amb cinc
nacionalitats i quatre llengües, que ha establert una
estructura federal capaç de respectar i de promocionar
aquestes particularitats i, alhora, de planificar el desen¬
volupament general de la federació. És veritat que en
altres aspectes Iugoslàvia no és un Estat democràtic,
però pel que fa a la solució que ha donat als seus
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problemes regionals i nacionals és un exemple que no
pot pas no ser pres en consideració. D'altra banda, Ità¬
lia, amb el seu doble sistema d'estatuts especials i més
avançats per a les zones amb característiques nacionals
o quasi-nacionals, i d'estatuts generals per a la resta
de les regions, ofereix un model que val la pena exa¬
minar.

Jo espero que, en un futur proper, totes les comu¬
nitats que integren l'Estat espanyol estaran preparades
per a crear un model de coexistència democràtica, tal
com anava a tenir lloc el 1936... L'Estatut de Cata¬
lunya —1932— i l'Estatut del País Basc —1936— eren

ja, aleshores, una realitat efectiva, com ho era la ten¬
dència general a la regionalització.

* * *

Penso que als joves de les Cambres els pertoca de
jugar un paper important en aquest camp de la regio¬
nalització d'Europa. Les regions poden ser ajudades,
han de ser ajudades pel centre de l'Estat. Aquesta ajuda
els és essencial. Però no els resultarà avantatjosa si,
dins la regió, no hi ha homes i institucions capaços de
mobilitzar-la, homes i institucions amb capacitat d'ini¬
ciativa. A parer meu, les Joves Cambres poden esdeve¬
nir un protagonista molt important pel que fa a la
definició dels problemes regionals en dos aspectes: el
socio-econòmic i el político-cultural.

Aquesta és una tasca atractiva, un autèntic desafia¬
ment, perquè, com he dit abans, només les regions amb
una voluntat real de ser i de progressar assoliran una
promoció econòmica i social, i la conscienciació polí¬
tica i cultural dels seus habitants. Aquestes regions
contribuiran, amb força, a la unitat i a la democratit¬
zació profunda d'Europa.
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BARCELONA, ENTITAT POLÍTICA*

No els vaig a parlar de Barcelona des d'un punt de
vista sectorial —cultural, econòmic, urbanístic, etc.—
ni tampoc centrant-me només en una part de la ciutat
—barris, àrees circumdants, etc.—, sinó de Barcelona
en tant que ciutat capaç de crear, d'aglutinar i de diri¬
gir, en tant que ciutat capaç de generar acció col·lectiva.
Barcelona és, i ha estat durant segles, una capital, és
a dir, una ciutat cohesionadora i direccional, capaç
d'assumir i de fer assumir al territori i al poble dels
quals és capital un paper històric, una ciutat alhora
subjecte i instrument d'acció política. Parlaré també
del sentit que pot tenir aquesta acció política, és a dir,
al servei de qui o de què Barcelona pot o ha d'exercir
aquesta seva funció política.

Els parlaré de tot això pensant en el present i en
el futur. Estem en un moment de noves definicions,
de nous projectes, de noves perspectives. En un mo¬
ment que per a Barcelona i per a Catalunya és alhora
problemàtic i obert a nous horitzons. Per tant, és de
l'avui i del demà que els he de parlar. Però per a enten¬
dre la Barcelona d'avui i per a traçar unes directrius
del que pot ser i fer la Barcelona del futur, serà bo fer
una mica d'història. No sóc d'aquelles persones per
les quals el passat és més atractiu que el present i el
futur, però no hi ha cap projecte de futur, cap projecte

* Al Fòrum Vergés —Barcelona—, el 22 d'abril de 1975.
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polític que no arrenqui del passat, i no pas del passat
immediat. La història és sempre present, i ens ajudadecisivament a entendre què passa i què podem fer.

* * *

Quan és que Barcelona esdevé capital? En el Baix
Imperi, en els segles v i vi. Fou aleshores, a centenars
de quilòmetres a la rodona, l'única ciutat amb bones
muralles. En aquell moment això era una carta abso¬
lutament decisiva. Tarragona havia estat la gran capi¬
tal de l'època romana, durant la qual precisament la
pax romana feia innecessàries les grans muralles. Bar¬
celona, en canvi, en aquell moment precís de la instal-
Iació de la inseguretat en el que durant segles havia
estat tranquil territori imperial, disposava —ignoro per
quina raó— d'unes sòlides defenses. D'aquí que la gent
s'hi refugiés i que els poderosos s'hi instal·lessin. El
poder va afluir a la ciutat i la ciutat, al seu torn, va fer
poderosos, per la seguretat que els donava, als que s'hi
instal·laven. Així fou des d'Ataülf i Gal·la Placídia a
Lluís el Pietós. I per això mateix, dintre del mosaic
dels comtats catalans, els comtes de Barcelona foren
sempre els més poderosos. Aquesta conjunció elemen¬
tal de poder polític i de poder militar, sense més com¬
ponents de pes, fou la base de la força i de la capita¬litat barcelonines fins a la revolució comercial i a

l'aparició de la burgesia en els segles xi i xn. Aleshores,
la conjunció de la burgesia i del poder dels comtes va
acabar de consolidar la funció de capitalitat de Bar¬
celona.

Estem entrant, en aquest repàs històric, en una
època esplendorosa: els segles xni i xiv. És una època
de gran esclat, gràcies a la coincidència d'una societat
dotada de gran força tota ella —i especialment el sec¬
tor més dinàmic, la burgesia— i del poder polític, que
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operen tots dos sobre la base d'un ampli consens cata¬
là i social, fruit de la identificació d'interessos de tots
els estaments socials i de l'assumpció per part de la
reialesa i de la burgesia barcelonines de les aspiracions
de tot Catalunya, al servei de la qual practiquen una
eficaç política d'expansió i de creació de riquesa. En
aquell moment Barcelona assoleix el seu zenit. És la
ciutat poderosa, la gran capital burgesa, subjecte i
alhora instrument d'una política ambiciosa. I és la
ciutat que el poder tractava amb especial deferència.

* * *

I ara ja ens podem aturar un moment per a fer-nos
unes preguntes primordials, que aleshores eren deci¬
sives i que ho continuen essent avui. La primera pre¬
gunta és: es pot ser capital sense posseir el poder polí¬
tic, o sense pactar-hi, si és que no es té directament?
La segona és: es pot ser capital sense un sector social
que assumeixi, amb el consens general, la responsabi¬
litat primera i principal de l'acció col·lectiva? I la ter¬
cera pregunta és: es pot ser capital sense una política
de l'interès general, és a dir, sense una política que
més enllà de la pròpia ciutat i més enllà dels sectors
socials que la componen respongui als interessos de
tot el país del qual es pretén ser capital? Els vuit pri¬
mers segles de capitalitat barcelonina donen una pri¬
mera resposta a aquests interrogants en el sentit que
l'exercici de la capitalitat requereix poder polític o pac¬
te amb el poder polític, requereix un sector social pro¬
tagonista i requereix saber assumir l'interès de tot el
país. És una primera resposta no definitiva encara,
però que anirem veient que es repeteix al llarg de la
Història i avui mateix.

* * *
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El canvi de dinastia, a començaments del segle xv,d'antuvi no afecta el pes i el paper de Barcelona, per¬què durant el temps els reis continuen tenint interès
a pactar amb Barcelona. El conseller Fivaller simbo¬litza bé aquesta política de pacte entre la monarquia ila ciutat. Però més en la profunditat estan actuant una
sèrie de factors que van anémiant Barcelona i tot el
Principat: pestes de finals del xiv, pèrdua de població,inici de canvis en el Mediterrani que li faran perdre pespolític i econòmic, erosió i finalment ruptura —lluitesde la Busca i la Biga, guerres remenees— del consens
social que havia existit en un grau elevat durant els
segles precedents. Tot plegat va portant de mica en
mica a una pèrdua gradual i real de poder polític i
econòmic, que l'adveniment de la dinastia castellana
només podia agreujar, donat que, de fet, per a la famí¬lia dels Trastàmara el que de debò comptava era elpoder a Castella, i per a ells la Corona d'Aragó erasobretot una carta més a aportar al joc de les lluitesinternes del poder a Castella. La conjunció de l'efec-tiva reculada, en tots els ordres, de Barcelona i del
Principat per una banda, i per l'altra del poc arrela¬
ment de la nova dinastia fan que al cap d'uns anys
es produeixi una ruptura entre Barcelona i el poderpolític. El poder del rei s'escapa a la Ciutat, que notroba la manera de substituir-lo amb un altre po¬der polític, ja que l'intent de fer-ho —guerra contraJoan II— acaba en derrota. A partir d'aquest moments'introdueix en la política catalana un element molt
negatiu, que és el sucursalisme. La manca o la insu¬
ficiència de poder fa que fàcilment Catalunya no siguisubjecte de política pròpia, sinó només un peó en el
joc de la política espanyola, i que Barcelona perdi elto de capital, és a dir, la voluntat i la capacitat de diri¬
gir. Aquesta és una situació que encara mai no s'ha
restablert del tot.
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Tornant al fil de la Història, veiem com a conse¬

qüència, probablement, de la sèrie de factors que pro¬
duïen una reculada catalana i barcelonina —i qui sap
si també, com passa a voltes en la Historia, d'una ma¬
nera no sempre explicable, del trencament d'algun ín¬
tim ressort— es produeix una pèrdua de l'agressivitat
burgesa. Aquella burgesia que durant centenars d'anys
havia sentit el gust de l'aventura i que havia lluitat
—o hi havia empès els seus reis— pel control de la
ruta de les espècies i pel control militar i polític del
Mediterrani, es va recloure, va abandonar les seves em¬

preses llunyanes i ambicioses i es va dedicar a comprar
terres, i a fer-les conrear, al Pla de Barcelona, a la
Plana de Vic, a Tortosa. Va esdevenir una burgesia
rendista, semipagesa, no agressiva.

Amb tot, Barcelona encara conservava prestigi.
Tant és així, que, en un primer moment, Carles I va
pensar fer de Barcelona el centre de la seva activitat
política i sobretot econòmica. És des de Barcelona que
ell mira de recollir els fons que li calen per a ser elegit
emperador, i és estant a Barcelona que rep la notícia
del seu nomenament. Però el miratge es desfà aviat:
Carles I s'adona aviat de la realitat, abandona la ciutat
i trasllada els seus centres d'acció econòmica a Gènova
i a Alemanya. Amb això s'inicien més de 150 anys de
decadència, durant els quals la política de Barcelona
gira, per entendre'ns, entorn de discussions com la del
privilegi del coixí, o sigui, que el coixí sobre el qual
s'ha d'agenollar el Conseller en Cap de la Ciutat, que
certament ha de ser més petit que el del rei, ha de
ser, però, més gran que el de la reina i, sobretot, més
gran que els dels representants de les altres ciutats
catalanes. Els aspectes formals centren l'acció política
d'una ciutat que no empeny, que no dirigeix, que no és
capital. I així veiem com la guerra del 1640 és una guer¬
ra volguda, imposada i protagonitzada per les comar-
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ques, i especialment per la petita noblesa comarcal, no
per la burgesia barcelonina, que segueix i prou. És la
guerra de Vic, de Manresa, de Girona, de Tortosa, més
que no pas de Barcelona. I no és cap casualitat que
el seu màxim dirigent, Pau Claris, fos un canonge de
la Seu d'Urgell.

Però tot d'una, a la segona meitat del segle xvii,
justament en un moment de marasme general a Euro¬
pa, es consolida la base per a una nova embranzida.
Aquella tasca de volada curta, però segura, de colo¬
nització agrícola que s'havia iniciat pels volts de l'any
1500 ara, 170 o 180 anys més tard, proporciona els
elements bàsics de la recuperació. Potser sí —per par¬
lar amb justícia— que els burgesos barcelonins de
finals del xv van fer l'únic que podien fer, que ja no
era lluitar contra els turcs o contra els genovesos, sinó
plantar ordi i blat i crear riquesa autòctona i elemental.
El cas és que durant la segona meitat del segle xvii
s'inicia una nova etapa, fonamentada en unes bases
materials idònies i en un nou consens del qual és defi¬
nidor principal Narcís Feliu de la Penya. Sobre la base
d'una agricultura sana, es pretén donar a Catalunya
un nou impuls comercial, que ha de ser potenciat i
racionalitzat de manera semblant a com ho feia Holan¬
da a través de les seves companyies comercials. Aquesta
política comercial ha de donar sortida i, per tant, ha
de valorar l'agricultura catalana, i ha de permetre
també iniciar la implantació d'una indústria manu¬
facturera.

Ara, amb aquest nou plantejament, Barcelona torna
a sintonitzar. Es torna a produir el feliç maridatge
d'una ciutat amb vocació de capital i d'un país que
necessita l'instrument polític que és una capital. Es viu
aleshores una altra revolució, també de signe burgès,
ben encaixada amb els interessos de tot el rerapaís,
de la pagesia, de la menestralia, de les élites comarcals,
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de la intel·lectualitat, i ben conduïda pels sectors més
dinàmics i moderns de la societat. I aleshores Barce¬
lona torna a ser capital. N'és de fet, i n'és fins i tot de
dret: és la capital —espanyola— de l'arxiduc Carles.
I és capital en el mite i en la llegenda, que també són
una manera de fer política, perquè un cop fallit l'in¬
tent polític que representava la guerra de Successió,
Barcelona esdevé el símbol de la resistència catalana.
L'onze de setembre, Diada Nacional de Catalunya, és
una efemèrides ben barcelonina.

La represa iniciada pels volts de 1680, ben dibui¬
xada per Narcís Feliu de la Penya, es retardarà a con¬
seqüència de la derrota del 1714, però no s'aturarà.
Pel que fa a Barcelona, que torna a ser Cap i Casal,
dos fets il·lustren la repressió de què és objecte: el
trasllat de la Universitat i la construcció de la Ciuta¬
della. Barcelona és una ciutat castigada, ocupada i
vigilada, amb la Ciutadella a una banda, i a l'altra,
Montjuïc. De fet, d'una manera o altra, amb més o
menys intensitat, ho serà durant molt de temps, i les
muralles, ben entrat ja el segle xix, seran el símbol
d'aquesta submissió i alhora, per la lluita contra elles,
de la voluntat de reconquesta de la llibertat i del pro-
tagonisme per part de la Ciutat. Però mentrestant,
malgrat tot, Catalunya va bullint i va creixent per dins,
sense fer remor. El treball de cada dia, tenaç i intel¬
ligent, concret i ben orientat en el seu plantejament
general, va creant una realitat sòlida. Són anys, per
dir-ho en terminologia actual, de fer país. Fins que
noves condicions generals i la mateixa força de la
realitat catalana fan que, com sempre, es replantegin
els problemes polítics, ja en el segle xix, en el trans¬
curs del qual Catalunya, i Barcelona com a Cap i Casal,
s'enfronten amb una sèrie d'alternatives i participen
activament en moltes iniciatives de política catalana i
espanyola.
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Hi ha ja, a començaments de segle, un primer intent
regeneracionista per part d'un sector de burgesia bar¬
celonina. La seva principal figura intel·lectual era Camp-
many, i comptaven amb un consens popular barceloní
notable. Cal dir que durant una gran part del segle el
consens social a Barcelona va existir. Però en aquell
moment Barcelona no havia entroncat prou bé encara
amb la resta de Catalunya, i, d'altra banda, la resposta
espanyola fou nul·la.

Hi ha una segona etapa de protagonisme, aquesta
molt important, que va del 1840 al 1875, i que es ma¬
nifesta a través de diverses formulacions, totes elles
de signe liberal, diguem-ne també de signe regenera¬
cionista. És com un gran doll que la vitalitat i la vo¬
luntat de reforma de la societat catalana fa rajar du¬
rant tot aquest període, la figura central del qual és
Prim. La lluita contra Espartero, el bienni progres¬
sista, la primera República en són manifestacions es¬

pecialment clares, però no pas úniques. També la polí¬
tica proteccionista fou fruit d'aquest moviment d'ini¬
ciatives i de projectes, que la burgesia va encapçalar,
però que va comptar amb un ampli consens popular.

El proteccionisme fou, de tota aquesta sèrie d'ini¬
ciatives, el que finalment aconseguí imposar-se d'una
manera clara. Pel que fa a la resta hi hagué molts
èxits parcials, gràcies als quals Catalunya ha estat un
país modern i Barcelona una gran ciutat, però en la
seva globalitat s'ha de dir que el gran intent regera-
cionista va fallar, sobretot a escala espanyola. Però
els èxits parcials aconseguits foren prou importants i
prou permanents per fer de Catalunya un país modern
i de Barcelona una gran ciutat. I de tot plegat en va
derivar un altre moment ple de promeses per a Cata¬
lunya i per a Barcelona, un moment realment zenital.
En el tombant de segle, en els inicis del catalanisme i
del sindicalisme, posseït —en frase de Vicens Vives—
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d'una tremolor de creació, se sent fort per a una gran
tasca col·lectiva. Veiem com Vicens Vives descriu aquest
moment:

«Ensems, Catalunya creava un òrgan de ressonància
històrica i mundial ben per damunt de les seves pos¬
sibilitats humanes: Barcelona. Afavorida per la seva
situació geogràfica, la vella ciutat dels comtes concen¬
trà des de 1840 una enorme qualitat d'energies espi¬
rituals i de recursos materials. Sense Barcelona, hauria
mancat als catalans el gresol que faria la síntesi de
llurs esperances; l'esglaó que enlairaria llur cultura a
un replà internacional, reduint el pairalisme de bar¬
retina a una definició espiritual i ètica; l'eina, en un
mot d'un poble renaixent. Per damunt de divisions
burocràtiques i gràcies a un acte de fe de tots els ca¬
talans, Barcelona esdevingué aleshores el ver cap i
casal de Catalunya. A Barcelona es donaren la mà els
muntanyencs i els mariners, i foren els poetes comar¬
cals els qui saberen lloar-la com a mare pròpia i els
homes d'empenta de la muntanya els qui la plantifica¬
ren de fàbriques i comerços.»

* * *

Uns quants fets coincideixen en aquest tombant de
segle:

a) Gran creixement i enfortiment de Barcelona en
tots els camps: artístic, intel·lectual, econòmic, indus¬
trial, de projecció internacional...

b) Lligada efectiva i cordial entre Barcelona i tot
Catalunya.

c) Coincidència d'interessos, almenys virtual, en¬
tre extensos sectors socials catalans.

L'exposició del 88 fou un símbol d'aquest moment
feliç, moment que formava part d'un procés que enca¬
ra duraria anys, d'un procés encara ascendent, i que
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desembocaria en el catalanisme i en unes formulacions
polítiques i socials positives i esperançadores. Un llarg
període, amb alts i baixos i amb sotragades fortes,
però que en conjunt fou altament creador i construc¬
tiu. En canvi —per fer un paral·lelisme que m'agrada
fer—, crec que l'exposició del 29 ja no és això, ja és
un epifenomen, el darrer espetec d'un període brillant.
La inaugura un dels bons alcaldes que ha tingut Barce¬
lona, però que alhora era representant genuí d'una dic¬
tadura anticatalana, que ja prefigurava el que acabaria
essent el fracàs del nostre gran projecte col·lectiu. Com
també anunciaven aquest fracàs alguns altres indicis,
just quan anava a presentar-se la gran oportunitat
d'aquell període històric.

Aquesta gran oportunitat fou la República, que arri¬
ba quan ja entre nosaltres s'havia començat a produir
la manca d'entesa civil, fins i tot la guerra civil larvada;
quan ja s'havien perdut les possibilitats d'un sindica¬
lisme fort i constructiu, tal com probablement l'hau¬
rien realitzat Seguí i d'altres com ell; quan ja s'havia
malbaratat la possibilitat, que homes com Bastardes
van estar a punt d'aconseguir, d'una profunda demo¬
cratització municipal. Amb tot, la gran oportunitat es
presentava aleshores, l'any 1931, i encara estàvem en
condicions d'aprofitar-la. La voluntat hi era: la Lliga va
acceptar el nou Règim —per esperit democràtic i per
autonomisme— i va cercar el pacte —l'any 1931 i
el 1936—, i l'Esquerra va acceptar de fer-lo, aquest
pacte, i va aconseguir que malgrat el dramatisme i la
radicalització de l'època Catalunya fos, encara l'any
1936, un oasi. Però les grans tempestes s'originaven
més a fora que a casa nostra. Tempestes que potser
una Catalunya en el seu millor moment, en el seu mo¬
ment més pletòric, fort i clarivident hauria sabut i
pogut conjurar, per a ella i potser per a tothom. Però
la Catalunya de 1936, encara «rica i plena», però ja no
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forta en el ple sentit moral, polític i social de la parau¬
la, no podia.

La guerra va representar una derrota gravíssima
per a Catalunya, i Barcelona se'n va ressentir terrible¬
ment. Tot el que era d'afirmació catalana, d'esperit
democràtic, progressisme social i de mentalitat euro¬
pea i oberta, fou víctima preferent de la nova situació,
i justament aquests eren els valors que Barcelona re¬
presentava, els que a ulls de propis i estranys, d'amics
i d'enemics, amb més o menys encert, però amb tota
propietat encarnava. La trista Barcelona dels anys 40
i 50 responia, per tant, a la lògica més estricta del
moment. Cap força catalana no era aleshores capaç
de protagonitzar res, ni de pactar amb ningú. Si de
cas, només es pot parlar d'un pseudo-pacte de l'alta
burgesia industrial amb el poder polític sorgit de la
guerra: el pacte dels «cupos», de l'estraperlo, un pacte
que donava unes engrunes a uns quants, poquets. Man¬
cada de representació, de consens, i mancada també
d'ambició, l'alta burgesia no podia pròpiament aportar
res, cap poder, cap capacitat d'iniciativa, i no podia,
per tant, arribar a cap pacte autèntic. Només a un
pacte de dimissió.

I així van continuar les coses fins cap al 1960, en
què es produeix una represa econòmica i en general
una represa de la vitalitat, de la capacitat d'acció i
d'iniciativa de Catalunya, i sobretot de Barcelona.
Aquesta nova conjuntura correspon al que en podríem
dir l'època Porcioles, que va tenir com a mèrit prin¬
cipal elevar el punt de mira de la Ciutat. No ignoro les
crítiques, dures, que es fan contra Porcioles i la seva
gestió, i crec que n'hi ha de justes. Però ara que no
està gens de moda parlar-ne bé, permeteu-me que jo,
que durant la seva època d'alcalde no vaig tenir amb
ell cap mena de relació, ans al contrari, que més aviat
vaig tenir la impressió i fins i tot la ferma convicció
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que ell se sentia enfrontat amb les meves posicions i
àdhuc amb la meva persona i que em combatia, per¬
meteu-me que us digui, repeteixo, que en conjunt fou
un gran alcalde. Ho fou per la dimensió política que va
donar a la seva actuació. Per primera vegada d'ençà
de molts anys Barcelona es tornava a fer unes pregun¬
tes fonamentals: «Què ha de ser Barcelona? A què ha
d'aspirar? Què ha de fer?» No dic que les respostes
fossin sempre justes, però Barcelona es tornava a plan¬
tejar les qüestions decisives del seu paper com a gran
ciutat i com a capital. Preguntes que, sigui dit de passa¬
da, són les que continuem tenint plantejades, en Masó
el primer, i tots nosaltres. Preguntes que són les que
hem de mirar tots plegats de contestar, i adequar la
nostra actuació a aquesta resposta.

* * *

Què ha estat Barcelona? Què és? Què ha de ser?
Donada la forta influència de la burgesia en tota la

seva història, és Barcelona la capital d'una classe so¬
cial?

És Barcelona la capital de Catalunya?
És Barcelona la capital d'una altra Espanya?
Indubtablement, Barcelona és, per damunt de tot

i ha de ser per damunt de tot, la capital de Catalunya.
Quan ho deixa de ser, fracassa, no té sentit. I Cata¬
lunya perd força d'una manera decisiva. Barcelona és
la capital de Catalunya. Per damunt de tot.

El fet burgès ha estat determinat en la història de
Barcelona. En realitat, ho ha estat en la història de
moltíssimes ciutats, en la de la majoria de les que no
han estat capitals polítiques d'un Estat. Ja sé que seria
de bon to, avui, aigualir una mica aquesta afirmació,
però els fets són els fets. En realitat, a Europa, la bur¬
gesia ha estat important en la història de moltíssimes
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ciutats, en la de la majoria de les que no han estat
capitals polítiques d'un Estat. I continua essent-ho,
també en el cas concret de Barcelona. No se'n parlaria
tant, de la burgesia, ni se l'atacaria tant, a la burgesia,
si no fos important, ni es buscaria, com es fa, de pac¬
tar-hi. Però, en canvi, és evident que Barcelona no és
ni pot ser la capital d'una classe social, tampoc de
la burgesia.

És Barcelona la capital d'una altra Espanya? A tra¬
vés de la Història, en més d'un moment, Barcelona ha
estat la capital de l'Espanya oberta a Europa, de l'Es¬
panya dels intents regeneracionistes. Fins i tot el de
l'Opus, que en el context de finals dels anys 50 i dels
60 va representar en un cert sentit un intent regene-
racionista, fou l'única proposta política del Règim es¬
panyol que va tenir a Barcelona un cert ressò.

Barcelona pot ser també això: des de la seva integral
afirmació catalana i des del seu paper irrenunciable
de capital de Catalunya, Barcelona pot ser també la
bandera i el motor d'una altra Espanya.

* * *

D'aquesta exploració que hem estat fent sobre què
ha estat Barcelona, sobre quina ha estat la seva vocació
i el seu paper es desprèn un punt ben ferm, i és que
Barcelona no és només un fet administratiu. Barce¬
lona no ha estat mai, només, un fet administratiu.
Barcelona no ha estat mai, només, un fet administra¬
tiu, excepte potser en algun moment de gran decadèn¬
cia. Barcelona és un fet polític. El Consell de Cent, per
exemple, no era només un òrgan administratiu o comp¬
table, era un òrgan polític. I avui Barcelona és una
entitat política, perquè és la punta de llança de tot un
poble, i ho és d'una manera especial, perquè aquest
poble i la pròpia ciutat no tenen instruments polítics
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formals i reconeguts. Catalunya no té més força polí¬
tica que puguin tenir les realitats econòmiques, socials,
culturals, demogràfiques que crea, i una d'elles és Bar¬
celona, probablement —amb el fet cultural i lingüís¬
tic— la més important. És una autèntica force de
frappe.

Però recordin el que deia abans, en referir-me als
vuit primers segles de capitalitat barcelonina: Barce¬
lona és i ha de ser una capital, i una capital no és
possible sense poder polític o sense pacte amb el po¬
der polític. I hem de dir que això a hores d'ara no ho
tenim gaire ben resolt, i continuarà així fins que Bar¬
celona i tot Catalunya no resolguin positivament el
seu encaix polític en l'Estat espanyol.

Hi ha un altre punt que a Barcelona li cal tenir en
compte per a ésser instrument de cohesió i de direc¬
ció, i és que ha d'ésser capaç d'actuar al servei de tots
els sectors socials i de tot el territori del qual la ciutat
és capital. I així hem vist, en la mica de repassada
històrica que hem fet, que hi ha hagut en la història
de la ciutat uns moments dolços, que són justament
aquells en els quals s'han donat aquestes condicions
d'interpretació adequada de tots els sectors socials i
de servei. Són els segles xin i xiv, el tombant entre
el xvii i xviii, en part —només en part— l'etapa pro¬
gressista que centra en Prim, d'una manera més gene¬
ral i molt plena l'època del proteccionisme, i en forma
especialment brillant i especialment creador el període
actual, el que comença cap al final del segle xix i en
el qual encara vivim, i encara en vivim.

Com a últim punt de reflexió —i per a entrar ja en
la consideració del futur—, una pregunta: quines pers¬
pectives té Barcelona? Avui, encara portats per la gran
ona creadora iniciada a finals de segle i assistint en més
d'un aspecte de la nostra vida col·lectiva a una evident
represa, però fortament sotraguejats durant els darrers
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anys en tots els terrenys i vivint en una situació d'infe¬
rioritat política molt marcada, avui, podem ser opti¬
mistes o no? No és segur que en puguem ser. Podria
ser que estiguéssim a finals del segle xv, és a dir, que
fóssim contemporanis per equiparació dels homes que
van signar la capitulació de Pedralbes l'any 1472, o si¬
gui, contemporanis dels fets a través dels quals es va
consumar la ruptura amb el poder i va quedar lliure
la via cap a la irreversible erosió de la força política
i econòmica de Catalunya i de Barcelona. Hi ha fets
que poden fer pensar que ens trobem en una situació
d'aquest tipus. La tendència a l'estatificació pot, segons
com, portar-nos a una situació marginal i d'indefinició.
Justament no fa gaires dies deia, a Girona, que en un
Estat plurinacional una política estatificadora no pre¬
cedida d'un ple reconeixement polític de les entitats
nacionals que el componen té gravíssimes conseqüèn¬
cies per a aquestes nacionalitats. Un altre fet, enorme¬
ment important, és la derrota de 1939, que va provocar
una gran reculada, i que continua operant i alimentant
un llarg procés de desgast. És cert que hi ha hagut,
durant aquests darrers anys, una reacció important
per part nostra en molts aspectes. Però continuem tre¬
ballant en condicions dolentes, realment en condicions
d'inferioritat, i no podem acabar d'inflexionar positi¬
vament la nostra situació. En diversos camps de la nos¬
tra acció col·lectiva veig les coses bastant des de pri¬
mera fila, i noto que es lluita, que no es dimiteix. Això
és bo. Noto que el país és viu, que s'hi torna, que la
gent no es rendeix. Fa poc, una revista econòmica de
les més prestigioses del món, el «Financial Times»,
deia que a Catalunya, en el camp econòmic, i poc o
molt en tots, hi ha frustració, però no desmoralització.
Em sembla una descripció molt precisa del que ens
passa, i repeteixo que és bo que el país no es rendeixi,
que torni constantment a la càrrega, que conservi la
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moral. Però des d'aquesta primera fila que us deia
també m'adono de les condicions realment difícils en

què es duu a terme tot aquest esforç, tot aquest com¬
bat. És aquesta visió directa i viva del nostre handicap
el que m'ha suggerit la imatge, que alguns cops he ex¬
plicat, de l'atleta que es veu obligat a córrer a peu coix,
i que, amb tot, no es rendeix, sinó que corre, fins i tot
amb uns certs resultats, per la generositat, per la mo¬
ral, per la il·lusió amb què ho fa. Però el handicap hi
és, i és greu, i tard o d'hora es fa notar.

Amb tot, una cosa em sembla certa, i és que conti¬
nuarem lluitant, amb esperança. Sempre els que lluiten
tenen esperança. Sempre els que lluitem tenim espe¬
rança. Però hem de tenir consciència clara del nostre
handicap, que hi ha coses que no ens van gens de cara.
I, per tant, hem de tenir consciència, també, que ens
cal, en tot, fer un «sobreesforç».

* * *

Situats ja ara i aquí, què s'ha de fer?
Un primer objectiu de Barcelona és ser realment

la capital de Catalunya, de tota la geografia catalana.
És un fet que la personalitat de Catalunya, tal com
se l'ha coneguda al llarg dels segles, ha estat el fruit
d'un equilibri entre el seu cap visible —Barcelona— i
un rerapaís harmònicament articulat, alhora nodridor
i receptor de les iniciatives barcelonines. Aquest cos
tan naturalment i pragmàticament travat ha permès,
en última instància, mantenir cohesionat el país i,
fins i tot, remuntar les greus crisis —polítiques, econò¬
miques, socials— que durant els darrers segles han
representat perills gravíssims d'anihilament de la nos¬
tra personalitat.

Un altre objectiu essencial de Barcelona és aconse¬
guir la seva pròpia coherència interna, és esdevenir un
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factor de progrés per a tots els que l'habiten. Ës en
aquest punt de l'entesa social on ofereix més punts
de crítica l'Administració Porcioles perquè de fet,
certament, va causar la sensació —real o no, encara
que crec que en part era real— que la visió que ell ha
tingut més que ningú de molts anys ençà del paper de
Barcelona en tant que capital i que abans ja he judicat
positivament, li feia perdre de vista alguns aspectes
concrets del viure quotidià dels sectors menys benes¬
tants de la ciutat. Això és especialment greu si pensem
en el challenge, en el problema de ser o no ser que tot
Catalunya, però sobretot Barcelona i la seva àrea tenen
plantejat pel fet d'una immigració que ens cal absolu¬
tament integrar, al preu que sigui. Al preu polític, so¬
cial i econòmic que sigui. Vull dir pagant, per aquesta
integració, tot el que calgui per tal que sigui possible.

Per tant, la política de Barcelona ha de representar
un equilibri entre la projecció enfora i l'endegament
dels problemes interns, entre la creació de força: la crea¬
ció de tot allò que ha de fer possible la convivència. Ha
de representar un equilibri entre la Plaça de Catalunya
i la Trinitat Vella. No es pot tenir una visió parcial
de només museus o només asfaltat dels barris, de no¬
més Plaça de Catalunya o només comunicacions amb
la perifèria, de només congressos i hotels de cinc estre¬
lles o només guarderies infantils. Cal fer un esforç de
síntesi política i de visió de conjunt i trobar el punt
que permeti fer avançar la ciutat en tots els fronts. Per¬
què una cosa és certa: la ciutat no pot renunciar a cap
d'ells. Sense consens social i, per tant, sense cohesió
i sentit col·lectiu, Barcelona s'ensorrarà per dintre, però
sense força; sense capacitat de fer sentir el seu pes
polític i econòmic, Barcelona serà ignorada i abando¬
nada a la indefensió, fins i tot pel que fa a les necessi¬
tats més elementals, dels seus habitants. És, per tant,
vital que els nostres dirigents a tot nivell i de tots els
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sectors siguin prou clarividents per a tenir aquesta
visió de conjunt a la que abans em referia i per a fer-ne
participar al màxim possible de gent. Tot això els serà
més fàcil, és obvi, però no pas inútil, recordar-ho,
com més bona sigui l'administració de la ciutat i com
més honestos siguin els nostres polítics.

Una tercera cosa a fer és prendre una opció clara
a favor del redreçament polític català. Barcelona sense
Catalunya no és res, i Catalunya sense Barcelona perd
molta de la seva força. Només en les èpoques de gran
decadència de Barcelona i de Catalunya, Barcelona s'ha
girat d'esquena a la resta de Catalunya, i s'ha tancat
en el seu petit clos. Ara es dóna la possibilitat d'un
nou protagonisme català. És de gran transcendència
que el sapiguem aprofitar, perquè és aquest nou movi¬
ment el que pot donar un nou impuls a Barcelona i
alhora un nou equilibri intern a tot Catalunya.

Aquesta opció política de Barcelona —la de ser cap¬
davantera del redreçament polític català—, donada la
intrínseca naturalesa del fet nacional català, en com¬

porta d'altres: comporta l'opció per la democràcia, pel
progrés, Europa. Catalunya no obtindrà el reconeixe¬
ment de la seva personalitat i dels seus drets nacionals
si no és en un règim de democràcia, ni mai com quan
s'ha sabut fer capdavantera d'una política de progrés
ha aconseguit tanta Habilitai i tanta eficàcia polítiques.
D'altra banda, Catalunya és, inequívocament i essen¬
cialment, europea. Ho és pel seu origen de marca caro¬
língia, ho és per les seves constants històriques, per la
seva vocació, per la seva mentalitat, a voltes per la seva
nostàlgia. I a Espanya, Barcelona és l'única gran ciutat
amb una ininterrompuda tradició europea. No n'hi ha
cap més.

De fet, aquestes opcions barcelonines, la del nacio¬
nalisme català, però també —com a lògica conseqüèn¬
cia d'aquesta primera— la del progrés i de la democrà-
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eia, i la d'Europa, configuren altre cop l'opció, a escala
espanyola, del regeneracionisme.

Però tot això només serà possible si la ciutat pro¬
gressa, si Barcelona té, i pot exercir, l'ambició d'una
gran ciutat. Només així podrem plantar cara. Només
així podrem ser protagonistes d'una política d'alt nivell,
que arrancant de la prèvia i radical afirmació catalana
i de la voluntat de servei a tot Catalunya tingui, a tra¬
vés de la nostra visió d'Espanya, una positiva i operant
projecció espanyola i sigui factor d'obertura a Europa,
a les seves formes polítiques i a la seva mentalitat.

Ja sé que avui molts estan en contra de les grans
ciutats. Però no es facin il·lusions. Els centres de grave¬
tat i de poder són les grans ciutats. Encara ara, en un
congrés a Milà sobre aquestes qüestions, s'acaba d'arri¬
bar a la mateixa conclusió: que es continua anant cap
a les grans conurbacions i de que en aquestes conti¬
nuarà concentrant-se el potencial demogràfic, econò¬
mic, polític, social i cultural durant els propers decen¬
nis. Nosaltres necessitem la gran conurbació barcelo¬
nina, perquè no podem anar contracorrent i perquè
és una força de la qual no podem prescindir, oi més
si tenim en compte —torno a insistir-hi— que els cata¬
lans no disposem de poder polític formalment recone¬
gut. No s'hi val a fer crítica fàcil, a parlar dels inconve¬
nients d'aquestes grans aglomeracions, que són evidents
i considerables, sense considerar les contrapartides i
sense analitzar les reals possibilitats d'una alternativa.

El que sí és cert i possible, i en el que sí hem d'in¬
sistir és que aquesta conurbació ha d'ésser menys
densa, i també molt més extensa. Menys densa i més
extensa en la línia, fins on es pugui aplicar, del que
ja fa molts anys fou, en una esplèndida prefiguració
del futur, la idea de Catalunya - ciutat. El que també
és cert és que hem de fer lleva especialment en el crei¬
xement qualitatiu, més que no pas en el merament
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quantitatiu. La nostra política ha d'estar presidida per
un esforç d'harmonia, d'equilibri, de difusió per tot el
territori i de consens social.

* * *

Em diuen que tot això és difícil, que toparem amb
molts problemes. És veritat. Un d'aquests problemes,
un d'especialment greu i la preocupació pel qual és
sentida per tota la ciutat és l'econòmic. Però és que
no ens quedarà més remei, en la nostra relació amb
l'Administració, que anar de cara, presentar-nos tal
com som i plantejar amb força, políticament, les nos¬
tres necessitats i les nostres reivindicacions. Els eufe¬
mismes administratius i les habilitats dialèctiques no
serviran per a evitar que Barcelona es vagi trobant
cada cop més mancada del que necessita per a ser una
gran ciutat, amb capacitat de servei als seus habitants
i amb capacitat de projecció. I l'amenaça que això
passi és greu i real.

El nostre alcalde ens deia fa pocs dies, amb motiu
d'unes decisions que alleugen l'economia de la ciutat,
que ara podem començar. Doncs comencem. És real¬
ment urgent que ho fem, perquè anem cap a una nova
conjuntura general que exigirà de Barcelona una con¬
tribució en tots els ordres que la ciutat ha d'estar en
condicions de donar, i que potser li oferirà la possibi¬
litat d'un gran protagonisme. Però que pot representar
també —ja he dit que no és segur que no siguem con¬
temporanis per analogia dels nostres avantpassats de
finals del segle xv— el nostre esfondrament si no po¬
dem respondre adequadament a les exigències de la
nostra època i del nostre país.

Aquesta resposta requereix dues coses, que no estic
segur que es facin prou. La primera és la formulació
d'un projecte per a Barcelona. Parlo de projecte en
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termes de proposta política i social. Personalment,
trobo que a hores d'ara aquest projecte no existeix
amb claredat. La segona cosa a fer és la mobilització,
en funció d'aquest projecte, de totes les energies ciuta¬
danes i catalanes. Si en defensa de la llengua catalana
s'ha produït ara mateix una tan enèrgica i tan magnífica
mobilització, per què els problemes de fons de la ciutat
que tant condicionen els de tot el país, no l'ha de pro¬
duir també?

De fet, malgrat la llarga referència històrica, aques¬
ta conferència és principalment una invitació a l'ambi¬
ció i a la voluntat de protagonisme de la ciutat de Bar¬
celona. Una invitació a la mobilització de la ciutadania
i de tot Catalunya, dirigida a tothom, però també, i
principalment, a l'alcalde, que avui és en part allò que
abans era el Conseller en Cap de la Ciutat de Barce¬
lona. Per això és tan important, i per això, perquè no
és només un administrador i perquè la seva influència
no es només a Barcelona, és greu, i protestem tant pel
fet que l'anomenin a dit des de Madrid. No tenim ni
Generalitat ni Mancomunitat, ni tenim la Lliga ni l'Es¬
querra, ni certament tenim el monarca que, empès pel
Consell de Cent de Barcelona, obria a la dinàmica Cata¬
lunya de l'Edat Mitjana la ruta de Mallorca primer,
després la de tot el Mediterrani, les grans rutes ambi¬
cioses del món de l'època. Només tenim realitats con¬
cretes i una d'elles, una de les més importants, és
Barcelona. I això passa en un punt molt decisiu: quan
Barcelona, davant d'una nova etapa de la política espa¬
nyola, en un moment de nou replantejament polític,
ple d'incògnita i d'esperança com d'altres als quals
abans he fet esment, ha d'optar entre ser una capital
de «província» o la capital de Catalunya abans de tot,
i la capital del projecte democràtic espanyol després.
Quan Barcelona ha d'optar entre seguir la rutina, caure
en el desordre, pactar amb la injustícia de tota mena
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que, abandonada a ella mateixa, genera tota gran ciu¬
tat, o bé donar exemple de voluntat d'entesa entre sec¬
tors socials, entre barcelonins d'origen empordanès i
barcelonins d'origen no català, entre les exigències
d'una gran ciutat i la voluntat d'un país que no vol
ésser xuclat per la gran capital. La responsabilitat que
Barcelona té i que tenim els barcelonins ens ha de fer
ser generosos i alhora valents. No podem pactar amb
la mediocritat, amb l'anar fent i l'amagar el cap sota
l'ala, perquè Barcelona ocupa, avui, una posició deci¬
siva en el combat pel redreçament català, en tots els
terrenys, i en el combat per la democràcia.
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EL MODEL SOCIAL QUE DEFENSO *

Parlo en una Cambra de Comerç, que és una entitat
que tradicionalment té com a objectiu fonamental la
defensa d'uns interessos econòmics. D'uns interessos
econòmics molt sovint legítims i lícits, que poden ser
defensats d'acord amb criteris positius i amb mentali¬
tat progressiva, és a dir, d'acord amb l'interès general
del país i amb visió de futur. A Catalunya, durant
aquests darrers anys, hi ha hagut unes quantes Cam¬
bres que han jugat un paper molt positiu per la polí¬
tica econòmica que han practicat i, a través d'ella i
més enllà d'ella, per l'acció de tipus general que han
dut a terme. Catalunya és un país molt mancat dor-
gans de govern, i algunes Cambres —la de Girona, una
d'elles— han realitzat en aquest sentit un paper de
suplència molt positiu. Vull dir amb això que moltes
Cambres de Comerç catalanes han estat molt més que
òrgan de defensa d'interessos econòmics, i és bo que
hagi estat així, no solament per aquell paper de suplèn¬
cia al qual acabo de referir-me, sino també perquè si
bé l'economia és un element molt important per al ser
d'un país i d'una societat, no és l'únic, i en un futur
proper no serà potser —en el seu estricte sentit quan¬
titatiu— el més important. El més important serà sa¬
ber què voldrem que sigui aquest nostre país, i saber
què hem de fer per a que ho sigui.

* A la Cambra de Comerç de Girona, l'li de març de 1975.
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Ës per això que jo, en comptes de parlar-los d'un
tema d'economia general, o de banca o de política in¬
dustrial, o d'ordenació territorial —o fins i tot d'alguns
d'aquests temes aplicats concretament a la realitat de
les comarques gironines—, és per això, repeteixo, que
en comptes de parlar-los d'un tema d'aquests, com
escauria en una tribuna com aquesta i a la meva espe¬
cialitat professional, els parlaré del model de societat
que crec que convé introduir a Catalunya.

D'ençà de la meva conferència d'ESADE noto, pels
comentaris de la gent, que varen quedar un parell de
punts no prou clars. L'un fou el de la qüestió nacional
catalana, no pas perquè hi hagi dubtes sobre el meu
nacionalisme, sinó perquè no en vaig definir prou ni
el contingut ni la formulació política. L'altre és la refe¬
rència que vaig fer al model suec de societat. Vaig
esmentar aquest exemple per tal de, amb poques i
entenedores paraules, situar bàsicament l'objectiu cap
el qual crec que hem d'orientar-nos socialment. Amb
això no vull dir —i ja ho vaig fer constar— que no
tingui en compte les grans diferències de tot ordre que
hi ha entre Suècia i Catalunya, ni la dificultat, de fet
la impossibilitat, que hi ha d'aplicar mimèticament
models estrangers a casa nostra. De fet jo sempre he
criticat les actituds mimètiques, per irreals i poc efica¬
ces. No faré pas ara una excepció. De la meva referèn¬
cia al model suec de societat tampoc no se n'ha de
deduir que jo hi estigui totalment d'acord. Simplement,
repeteixo, aquesta referència pretenia situar grosso
modo i amb molt poques paraules la meva línia de
marxa en el terreny social.

Com els he dit, aquests —el de la política nacional
i el de la política social— són dos punts sobre els
que, vistos els comentaris que hi ha hagut, sento la
necessitat de precisar la meva posició. I em sembla
més urgent que toqui el segon —el social— que no

100



pas el nacional. Per tant avui miraré de donar un con¬
tingut definit al model social que defenso. Miraré de
fer-ho amb un cert detall i sacrificant la brillantor
d'una exposició més general, justament com a reacció
contra el tractament superficial que segons el meu
parer avui sovint es fa d'aquest tema.

Vostès saben que a hores d'ara quasi bé tothom
amb una mica de preocupació i de sensibilitat o, sim¬
plement, d'ambició política, es declara socialista. Molts
ho fan sense gran precisió, però amb formulacions ge¬
nerals d'un gran radicalisme. Per a molts la paraula
«socialista» és una etiqueta que, per una banda, d'en¬
trada, i per de bones a primeres, concedeix dret de
ciutadania política i fa mereixedor de l'aplaudiment,
i que per l'altra eximeix d'haver d'aprofundir. Però
justament jo crec que és del tot necessari que tothom
tingui la valentia de defensar les pròpies conviccions,
i de fer-ho no pas d'una forma verbalista i fàcil, és a
dir, cercant l'aplaudiment, sinó d'una forma precisa i
responsable. I això requereix un esforç de definició
basat en el contingut programàtic i no en afirmacions
generals o en etiquetes.

Això, aquest esforç de definició, de clarificació i,
també, d'antidemagògia cal en tots els camps de la
política, però especialment en el de les formulacions
socials.

En el camp social crec que aquesta definició ha de
centrar-se en tres terrenys:

* * *

1. El de l'entorn social.
2. El del control i la propietat dels mitjans de

producció.
3. El de l'estructura de l'empresa.

D'aquests tres punts se sol donar preferència al
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segon. En general s'admet que un país està més socia¬
litzat que un altre —o fins i tot que és més socialista,
cosa que no és ben bé el mateix— si el grau de nacio¬
nalització o de col·lectivització de la seva economia, i
especialment de la seva indústria i de la seva banca,
és més elevat. Però la veritat és que hi ha països l'es¬
tructura econòmica dels quals és considerada com a
bastant o molt socialista i que, en canvi, presenten un
índex de nacionalització de les empreses molt baix.
Hi ha molta gent que queda parada quan se'ls diu, per
exemple, que a Suècia la banca —vull dir la gran ban¬
ca, l'equivalent dels Banestos i dels Centrals d'aquí—,
les companyies d'assegurances i indústries com l'Asea,
la Volvo, l'Astra i l'Ericsson, no són de l'Estat, sinó
que són privades, i que a Israel, que és un altre país
de forta empremta social, la banca bàsicament també
és privada. En canvi a Itàlia —país al qual no se sol
atribuir un índex alt de socialització— la gran banca
és propietat pública, i entre l'IRI, l'ENI i altres corpo¬
racions públiques l'Estat controla bona part de les
grans empreses del país. Aquesta contradicció —aques¬
ta aparent contradicció— s'explica perquè el que con¬
figura la imatge socialista de Suècia i la no tant socia¬
lista d'Itàlia és que la societat sueca és més igualitària,
més democràtica en tots els sentits, més permeable,
amb més seguretat per a tothom, amb més control dels
poderosos i, si em permeten dir-ho, això, amb més poder
per als no poderosos. Tot això s'aconsegueix a través
d'una política fiscal que realment redistribueix la ri¬
quesa, a través d'un ensenyament de tendència iguali¬
tària, d'una seguretat social molt avançada, d'una polí¬
tica sanitària i d'habitatge que cobreix les necessitats
de tots els ciutadans, d'una legislació del sòl que fa
impossible l'especulació, de la creació de condicions
idònies per a la bona utilització del lleure —atenció,
generalment a través d'iniciatives i organitzacions no
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estatals—, de la defensa del paisatge i de les formes de
vida humana, etc. És tot això —no sempre com a ob¬
jectiu del tot reeixit, és clar—, és tot això el que confi¬
gura Suècia com un model social avançat i al mateix
temps lliure. Cal només afegir-hi una cosa —que també
es dóna força a Suècia i que és bàsica perquè els paï¬
sos i les societats no es fan només amb lleis i progra¬
mes—, que és la creació —forçosament lenta— d'un
clima de llibertat i de respecte, és a dir, d'autocontrol
social. És tot això, repeteixo, el que fa de països for¬
malment tan poc socialistes com Bèlgica i Holanda,
models de democràcia política i social, models de socia¬
lització equilibrada, eficaç i compatible amb la lliber¬
tat. I és això que podríem anomenar la socialització
de l'entorn el que produeix un alt grau de consens
popular, molt més alt que el que es dóna en països
amb una banca nacionalitzada, grans holdings indus¬
trials de propietat pública, fort intervencionisme esta¬
tal en tots els sectors i fins i tot planificació econòmica
molt més imperativa, però amb carreteres dolentes,
amb ensenyament deficient i car, amb hospitals mal
atesos, amb una política de pensions mesquina, amb
una administració immoral i poc eficaç, amb especu¬
lació desenfrenada, amb una fiscalitat notòriament in¬
justa, etcètera.

De tot això es desprèn el paper absolutament decis-
siu de la fiscalitat i del pressupost com a instruments
bàsics de política social. Són, sens dubte, molt més im¬
portants que les nacionalitzacions. A través d'ells —de
la fiscalitat i del pressupost— es pot crear el marc
d'igualtat, de seguretat i de promoció que és el propi
d'una societat justa i progressiva. Hi ha un tercer ele¬
ment —també molt important— de política i de pro¬
grés econòmic i social, que és la planificació, si bé amb
això passa una mica com amb la propietat pública de
l'economia, és a dir, que no sempre hi ha relació directa
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entre el grau de planificació i la socialització de la
riquesa. És del tot imprescindible una planificació defi¬
nidora dels objectius fonamentals de l'economia del
país en funció del desenvolupament econòmic i del pro¬
grés social, i que eviti les desviacions i els malbarata¬
ments consumístics propis d'un mercat incontrolat.
Però tampoc no s'ha de perdre de vista que una plani¬
ficació massa imperativa duu en les economies desen¬
volupades —i d'això n'hi ha una llista llarga d'exem¬
ples actuals— a paràlisis i malbarataments no inferiors
als de l'economia de mercat. Els països considerats
com a socialment més avançats no són pas els més
planificadors. De tota manera cal deixar clar —un cop
feta aquesta observació que situa les coses en el seu
lloc— que a més de la fiscalitat i del pressupost conce¬
buts com a instrument de progrés social hi ha d'haver
també una planificació capaç de conformar l'activitat
i l'estructura econòmiques generals.

Crec que no cal que ara entri en més detalls sobre
aquesta part del programa social que defenso. El que
vull fer veure, per sobre de tot, és que la bona gestió
de la riquesa col·lectiva i la constant adequació de les
lleis a les necessitats de la societat, i en especial a les
dels sectors econòmicament més febles, són de cara
a una política social tant o més importants —de fet
més importants— que les nacionalitzacions. Només vull
remarcar —perquè abans no ho he fet prou— la im¬
portància del clima polític del país en la realització
d'una política social. Itàlia torna a ser en això un
exemple poc feliç, i a fe que em dol, però cal recórrer-
hi perquè és un cas molt clar. Itàlia durant els anys 60
va nacionalitzar les fonts d'energia i va incrementar
molt el pes de l'Estat —que ja era important— en la
propietat i el control de l'economia del país, però en
canvi el Parlament italià —i per tant les forces políti¬
ques italianes— no foren capaces de votar ni una sola
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llei important durant els darrers deu o dotze anys. Ni
la reforma de l'ensenyament, ni la llei sobre la sanitat,
ni la que havia de dinamitzar la política de l'habitatge,
ni la que pretenia renovar la política de desenvolupa¬
ment del Sud, del Mezzogiorno, ni la reforma tributà¬
ria: cap d'aquestes grans lleis fou aprovada. Per altra
banda —i això és un altre símptoma greu de carència
d'aquell sentit de diàleg i d'autocontrol al qual abans
m'he referit— l'empresariat i els sindicats italians no
han sabut establir un diàleg coherent i eficaç fins fa
molt poc, i encara, probablement, perquè la gravetat
de la crisi italiana no permet ja més jocs de paraules.

No és que només s'hagin de tenir en compte la bona
gestió i «l'aggiornamento» legal, o la fiscalitat i el pres¬
supost, o el clima de negociació social. Però els qui
defensem un model de societat equilibrada i articulada,
lliure i progressiva hem de subratllar aquests elements
essencials i de fer precisa la política social enfront de
la part de màgia que contenen paraules —certament
importants, però ja molt instrumentalitzades i algunes
fins i tot un pèl rutinàries— com «estructura», «nacio¬
nalitzacions» i «col·lectivitzacions».

* * *

El segon aspecte a considerar a l'hora de definir un
programa social és el del control i la propietat dels
mitjans de producció.

Sempre que toco aquest tema dubto sobre si he de
començar fent la defensa de la iniciativa privada o bé
la de l'intervencionisme públic. El dubte es produeix
—i alhora es resol— perquè per a mi són dos elements
que no es poden dissociar. La iniciativa i la propietat
privades soles —és a dir, sense el contrapès públic— no
podrien plantar cara a l'interès particular i perjudica¬
rien el conjunt del país, perjudicarien l'interès gene-

105



ral i, a la llarga, fins i tot es perjudicarien elles matei¬
xes. N'hi ha exemples. Per altra banda la propietat
pública absoluta no es distingeix per la seva eficàcia a
partir del moment que amb la coerció ja no n'hi ha
prou per a assegurar l'eficàcia, el rendiment i la ima¬
ginació, o sia, a partir del moment que el desenvolupa¬
ment econòmic supera la fase primera, i primària, de
l'arrencada, del que els economistes en diuen el take-off
econòmic. Cal afegir, encara, que fins ara, sempre, el
control total de l'economia per part de l'Estat ha coin¬
cidit —és el menys que es pot dir—, ha coincidit amb
règims totalitaris, amb règims contraris al model de
societat democràtica que propugno.

Ja es veu clar, pel que acabo de dir, que el que jo
defenso és un sistema mixte. És més, propugno un
sistema molt matisat, un sistema on càpiguen formes
diverses de propietat i d'activitat econòmica. Un siste¬
ma que va de la propietat de l'Estat a la privada, però
amb totes les fórmules intermèdies que la realitat eco¬
nòmica, social i humana del país permeti i generi.

Miraré de no perdre'm amb divagacions i amb afir¬
macions de principi, i sobretot miraré d'evitar qualse¬
vol plantejament pensant en la galeria. Em referiré
concretament a quatre tipus bàsics de propietat, més
alguns d'intermedis. Les quatre classes de propietat
que vaig a analitzar són la pública, la privada, la sin¬
dical i l'autogestionària.

1. Crec necessari el control social dels sectors clau
de l'economia. Això es pot aconseguir, en part, mitjan¬
çant la planificació de la que abans ja he parlat, en
part a través de la propietat pública de determinades
empreses i en part, finalment, a través de controls pú¬
blics no vinculats a la propietat pública.

La nacionalització —o més exactament, el traspàs
al sector públic— ha estat i és encara un instrument
important de política econòmica i social, al qual no
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pot renunciar, d'antuvi, un programa polític de signe
progressiu, tot i que, a hores d'ara, en els països més
desenvolupats ha baixat molt l'entusiasme per les na¬
cionalitzacions. Pot convenir que determinats sectors,
com l'energia, la indústria pesada, la banca, etc..., pas¬
sin en tot o en part al sector públic. Voldria que no
hi hagués dubte sobre aquesta actitud positiva, gens
reticent referent a l'empresa pública. Però al mateix
temps que subratllo la necessitat d'una política d'enfor¬
timent del sector públic cal fer algunes precisions.

a) Control social o control públic no signifiquen
necessàriament control estatal; pot ser control muni¬
cipal o regional, o nacional si l'estat és plurinacional.
Si en un Estat plurinacional una de les entitats nacio¬
nals que el componen —això els catalans ho hem de
tenir ben clar— no aconsegueix el reconeixement dels
seus drets nacionals abans que una part de l'econo¬
mia passi a ser controlada o fins i tot posseïda per
l'Estat, la conseqüència d'això serà negativa per ella,
per tota ella, també per la seva classe obrera. L'esta-
tificació pura i simple pot acabar significant no gaire
cosa més que un enfortiment de la burocràcia, de l'es¬
tatisme i del centralisme.

b) Quelcom de semblant li pot passar a la classe
obrera. Si els correctius que necessita l'empresa pri¬
vada, especialment l'acció dels sindicats, i els canvis
que cal introduir-hi en un sentit democratitzador no
s'apliquen a les societats del sector públic, la interven¬
ció de l'Estat o d'altres instàncies públiques no millo¬
rarà la condició obrera en les empreses, ans pot fins i
tot perjudicar-la. Això és clar en els països comunistes,
en els quals l'absència de democràcia política i de
llibertat sindical deixa els obrers —teòricament «dic¬
tadors del proletariat»— indefensos enfront del gran
poder de l'Estat. Però també en els països occidentals
es donen casos en què la propietat de l'Estat no ha
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representat cap avenç per a la condició obrera. Si real¬
ment el que es pretén és la democratització de l'eco¬
nomia i la promoció social, la nacionalització —ella
sola— és del tot insuficient.

c) El control públic dels sectors clau no comporta
necessàriament la desaparició de la iniciativa privada
en aquests sectors. Pot haver-hi empreses totalment o
predominantment privades, però que ofereixin la ple¬
na seguretat de que actuaran d'acord amb els interes¬
sos generals gràcies a una molt estricta intervenció
pública que actuaria a través de normes, inspeccions,
objectius imposats per la programació econòmica, pre¬
sència de representants dels poders públics en els Con¬
sells d'Administració, etc... Hi ha un exemple recent
molt clar de que aquest sistema del control pot ser
tant o més eficaç que el de la propietat pública. Em
refereixo al fet que, durant la crisi de l'any 1974,
malgrat tenir la gran banca nacionalitzada, als governs
de França i d'Itàlia els ha costat molt més fer que els
bancs actuessin d'acord amb la política econòmica de¬
terminada pels poders públics que no pas al govern
de Suècia, país en el qual els bancs són pràcticament
tots privats, però amb representants de l'Estat en els
Consells d'Administració i amb tot un entorn polític
i econòmic que els condiciona.

d) L'empresa pública no ha de tenir facilitats es¬

pecials que no tingui la privada, com per exemple avan¬
tatges fiscals, o emissions d'obligacions a més bon preu,
etcètera... En això es poden fer excepcions —i se n'han
de fer— quan es tracta d'empreses amb uns objectius
especials de rendibilitat social i política, per exemple,
empreses en zones subdesenvolupades o en sectors d'in¬
terès particular. Però aquestes excepcions també són
vàlides per a les empreses privades que tenen aquests
mateixos objectius.

2. Ja he dit al començament d'aquesta part dedi-
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cada a les distintes formes de propietat, que la pro¬
pietat i les iniciatives privades constituïen un element
bàsic de la proposta social que formulo. Per tant, a
més d'aquest control social que propugno dels sectors
clau de l'economia i, a través seu en un cert sentit, de
tota l'economia, cal no només conservar i respectar,
sinó també estimular la iniciativa privada per un doble
motiu econòmic i polític, que ara explicaré. És tant
freqüent en els ambients polititzats i minoritaris del
país —no pas en la realitat del carrer— que de la ini¬
ciativa privada se'n parli d'una forma vergonyant, que
crec que un cop establerts els límits que els poders
públics li imposen, cal expressar ben clarament els
aspectes positius de la iniciativa i de la propietat pri¬
vades.

El motiu econòmic al qual m'he referit és que en
els països que han passat ja el llindar del desenvolu¬
pament —i a Catalunya això ve encara subratllat per
una sèrie de raons històriques i d'estructura de país—
les possibilitats creadores de la iniciativa privada són
molt importants. La iniciativa privada és instrument
de creació de riquesa, però també de promoció huma¬
na i de permeabilitat social.

Des del punt de vista polític la iniciativa privada
—i la propietat privada— són un element de defensa
contra el monolitisme burocràtic i en darrer terme
contra la opressió. En el nostre cas, és a dir, en el cas
concret de Catalunya són, a més, un element de defen¬
sa contra la centralització i l'estatisme que fins ara
han estat sempre anticatalans.

Aquests aspectes positius només actuaran si la ini¬
ciativa i la propietat privades són respectades de debò,
no quan, tot i reconeixent-los verbalment el dret a exis¬
tir, se les limita a sectors molt reduïts o marginals, o a
empreses molt petites. La iniciativa privada ha de
poder disposar de camp lliure per a una actuació
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de gran abast, altrament no podrà aportar l'esperit de
creació, de competitivitat i d'acceptació del risc que la
caracteritzen.

Però la iniciativa privada té també uns aspectes
negatius, que cal eliminar o limitar: acumulació de
riquesa i de poder, possible desviació de la política de
l'empresa respecte a l'interès col·lectiu, etc... Una pri¬
mera manera de combatre aquestes desviacions és
l'existència —competitiva des d'un punt de vista eco¬
nòmic, però també social i polític— d'altres classes
d'empresa: públiques, mixtes, sindicals, autogestiona-
des. Un altre correctiu són uns sindicats forts i repre¬
sentatius. Finalment hi ha els grans instruments de
la política econòmica i social de l'Estat que han d'ac¬
tuar en aquesta mateixa línia vigilant i, si cal, correc¬
tiva. Em refereixo a la fiscalitat, la planificació, la
política d'amortitzacions, el control del mercat de ca¬

pitals, l'ús dels fons de previsió social com a possibles
fonts d'accionariat sindical o, simplement, obrer, etc...
De passada torno a dir —cal insistir-hi, perquè de vega¬
des l'Estat tendeix a controlar tothom menys a ell
mateix— que tots aquests instruments de vigilància i
de correcció han d'actuar també sobre les empreses
públiques.

* * *

Aquestes dues formes de propietat han estat tradi¬
cionalment, i són encara avui, el cavall de batalla de
tots els plantejaments d'estructura econòmica i social.
En la seva formulació radical i absoluta l'estatifica-
ció constitueix la fórmula comunista clàssica, mentre
que els sistemes liberals històricament han estat parti¬
daris d'una economia basada només en empreses pri¬
vades. Avui hi ha fórmules i sistemes intermedis, o
simplement diferents, tant pel que fa a l'organització
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global de l'economia com pel que fa a l'entitat em¬
presa. L'empresa de propietat sindical i l'empresa auto-
gestionada en són dos exemples.

En el sistema articulat i plural d'organització eco¬
nòmica i social que presento, aquestes formes de pro¬
pietat juguen un paper important, sobretot pel que re¬
presenten i pel canvi qualitatiu que introdueixen.
D'aquí ve que em proposi parlar-ne amb una mica de
detall, tot i ser conscient del risc que corro de fatigar-
los amb una exposició poc divertida. L'esforç de cla¬
rificació i de concreció fa de mal lligar amb la brillan¬
tor i la distracció. Per altra banda, i pel que fa con¬
cretament a l'empresa autogestionada, passa tant so¬
vint que hi ha gent que es declara autogestionària i que
es veu ben clar que han aprofundit molt poc en la
difícil complexitat d'aquest concepte, que bé val la
pena que tots plegats fem una mica d'esforç —per part
meva d'esforç humil, perquè el resultat serà d'aparen¬
ça pobra, molt més pobra que la brillant manifestació,
a la lleugera, d'una professió de fe autogestionària.
He palpat massa de prop les dificultats d'aquest tipus
d'empresa per a, honestament, fer-ne l'apologia, i prou.

3. Les empreses de propietat sindical —total o
parcial— podrien permetre l'accés al poder empresa¬
rial i econòmic de la classe obrera a través dels seus

òrgans més característics de representació, de nego¬
ciació i, eventualment, de combat. Els sindicats podrien
subscriure les accions a través, per exemple, dels fons
constituïts amb les quotes destinades a la seguretat
social, a les pensions, etc..., o també a través d'un fons
social alimentat per les empreses, o de forma mixta,
i controlat pels sindicats. Naturalment, això pressu¬
posa que els sindicats siguin representatius, altrament
les accions en qüestió no serien realment de propietat
obrera. Aquesta presència sindical en la propietat i en
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la gestió de les empreses, o de segons quines empreses,
no solament incrementaria el poder de la classe obre¬
ra, sinó també la seva visió de tots els aspectes de
la problemàtica empresarial —també socials, i no
només vistos des d'una perspectiva bàsicament reivin¬
dicativa— i de la problemàtica econòmica general. És
a dir, conferiria als sindicats i a la classe treballadora
una responsabilitat que alhora que enfortiria la seva
posició dins del context social i econòmic la portaria
a tenir una visió de conjunt de la problemàtica eco¬
nòmica.

Em consta que aquesta responsabilització que jo
considero positiva serà judicada negativament pels qui
opinen que la classe obrera ha de rebutjar tota mena
de participació en la gestió de l'economia en un sis¬
tema no radicalment col·lectivista. En canvi jo —que
sóc contrari al sistema col·lectivista, però que propug¬
no que la classe obrera tingui un pes i un paper impor¬
tants en la direcció de la societat— crec que justament
aquesta manera —aquesta manera empresarial que vol
dir concreta, plena de responsabilitats concretes—
d'accedir al poder econòmic, és molt positiva, precisa¬
ment pel que representa d'incorporació efectiva, real
i responsable a les responsabilitats d'ordre econòmic.
Molt més efectiva, real i responsable que la incorpo¬
ració que poden proporcionar les preses de posició i
els estudis macroeconomies.

Una altra crítica serà, amb seguretat, la dels que
diuen que en les empreses que en part o del tot són
propietat dels sindicats, la reivindicació obrera serà
difícil de plantejar i de defensar. I és veritat que aques¬
ta objecció té una certa base, com s'ha vist en alguns
països en els que els sindicats tenen un poder empre¬
sarial fort. Però penso que aquest inconvenient és àm¬
pliament compensat per la força i el protagonisme
econòmics que aquesta fórmula dóna a tota la classe
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obrera, sobretot si —cosa essencial en l'estructura so¬
cial i econòmica que propugno— els sindicats són real¬
ment democràtics i autònoms, perquè si és així —és a
dir, si les estructures sindicals són prou democràti¬
ques— a nivell d'empresa, de cada empresa concreta,
la secció sindical actuarà tenint en compte la base i
no només les directrius que venen de dalt.

4. Abans d'entrar a analitzar l'empresa autoges-
tionària vull referir-me a la possibilitat de combinar
algunes de les tres fórmules anteriors —privada, públi¬
ca, sindical. D'empreses mixtes de vegades amb majo¬
ria pública, altres cops amb majoria privada, n'hi ha
força, i són prou conegudes, i no cal per tant tocar
més aquest punt. És menys freqüent l'empresa mixta
a base de propietat pública o privada per una banda, i
propietat sindical per l'altra, però també és viable.
A Israel, per exemple, hi ha empreses d'aquest tipus.

* * *

5. La paraula «autogestió» a hores d'ara té un
gran prestigi i una considerable capacitat mobilitza-
dora. I es comprèn perquè, almenys en teoria, respon
a una aspiració profunda de l'home modern, que és
el desig de participar. Totes les escoles de pensament
i les famílies espirituals, el punt d'arrencada de les
quals no és cap abstracció ni cap ideologia ni cap ca¬
muflatge d'una simple voluntat de poder, sinó l'home
concret, tenen tendència a considerar amb un interès
especial la perspectiva autogestionària. Molts militants
cristians, per exemple, que rebutgen el corporativisme
i les formes polítiques i socials de caire conservador o
fins i tot reaccionari, però que també rebutgen les pro¬
postes marxistes que tant a nivell d'empresa com d'or¬
ganització general de la societat solen desembocar en
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sistemes altament burocratitzats i autoritaris, molts
militants cristians d'aquests, repeteixo, busquen en
l'autogestió una resposta d'acord amb la seva visió
personalista del que hauria d'ésser la societat.

Per tant, d'antuvi l'ideal d'autogestió és atractiu i
prometedor, i he d'admetre que a mi mateix, durant
força anys —i, com després diré, fins i tot avui encara
en part— m'ha semblat que l'enfocament autogestio-
nari era el més adequat de cara a resoldre la proble¬
màtica social. Però avui, tot i la simpatia que continuo
sentint per ella, crec que l'autogestió és més una pa¬
raula mítica, un slogan mobilitzador, un punt de refe¬
rència per a actituds molt centrades en la promoció
de l'home concret i en la consideració de les seves

exigències més personals, més que no pas una autèntica
alternativa a escala general. La veig més —l'autoges¬
tió— com un mite en el sentit que Sorel donava a la
paraula mite, és a dir, com un horitzó, com un objec¬
tiu fora de l'abast, però que empeny, que incita a
caminar en una direcció determinada, que no pas com
una possibilitat concreta d'organització general. Però
només això, ja és molt.

No crec en l'autogestió com a solució general de
l'estructura econòmica i empresarial. L'únic cas d'auto¬
gestió generalitzada és Iugoslàvia, que és una dicta¬
dura, és a dir, exactament la cosa més oposada a l'au¬
togestió. Una dictadura que imposa l'autogestió és
una enorme contradicció.

Ara, si bé és cert que no crec en l'autogestió com
a solució general, en canvi penso que si s'estableix
prèviament un marc legal, econòmic i polític favora¬
ble, es pot anar gradualment a la creació d'un sector
autogestionari. És a dir, no crec que avui per avui el
sistema d'autogestió es pugui aplicar ni a grans sectors
econòmics ni a tota mena d'empreses. Però opino que
l'existència d'un sector autogestionat tindria efectes
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favorables per a la promoció de tot el món obrer, i
que per tant se n'ha d'afavorir l'existència.

La creació d'un sector autogestionat serà lenta i
gradual. Podria segons com arribar a afectar un sec¬
tor extens, però en tot cas la seva progressió i la seva
implantació seran lentes, perquè a no ser que sigui el
resultat d'una col·lectivització general i d'una imposi¬
ció, és a dir, excepte si s'obliga a la gent a acceptar-la,
excepte en aquests casos, repeteixo, l'autogestió es
basa en la concienciació de les persones, la qual s'ha
de produir en un terreny difícil, en un terreny, com és
l'econòmic, en el que els fracassos es paguen cars, es
paguen durament i tenen un gran efecte desmoralitza¬
dor. Repeteixo: la instauració d'una economia auto-
gestionària o és el fruit d'una imposició, fruit d'un sis¬
tema autoritari, o bé és un procés lent i possiblement
d'abast no general. Encara que això darrer podria ser
que el temps i l'experiència ho desmentissin.

La conveniència —des del punt de vista obrer i des
de l'interès general— de que hi hagi un sector autoges¬
tionat i el fet de la seva dificultat fa necessari estudiar
amb un sentit molt realista i pràctic la manera com
es pot constituir a través de tota una sèrie de possi¬
bilitats concretes que ara analitzarem.

a) Creació d'empreses noves a partir d'iniciatives
de la base. És el cas d'un grup de persones —tècnics,
obrers, administratius...— que decideix constituir una
empresa en règim d'autogestió. El capital es crea sobre¬
tot a base d'aportacions personals, i també de préstecs
sense interès o a un interès molt baix fets per l'Estat,
per entitats públiques no estatals —per exemple, mu¬
nicipis—, pels sindicats o per un organisme especial
l'objectiu del qual fos precisament donar col·labora¬
ció financera, tècnica i jurídica a les empreses del sec¬
tor autogestionat.

b) La iniciativa de crear una nova empresa auto-
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gestionada podría procedir també dels poders públics,
estatals o no. El capital aportat per aquests organis¬
mes públics amb el temps podria ser rescatat pels que
treballen a l'empresa. També es podria aplicar la fór¬
mula de leasing, és a dir, el pagament d'un lloguer que
al cap d'uns anys permet comprar l'empresa per un
valor mínim simbòlic.

c) Es podrien fer passar al sector autogestionat
empreses en situació difícil i que els organismes pú¬
blics decideixen salvar sempre que passin a ser propie¬
tat dels treballadors i sempre, també, que els treba¬
lladors ho desitgin i demostrin voluntat d'acceptar la
responsabilitat pròpia d'una gestió empresarial.

d) De vegades en comptes de nacionalitzar una
empresa l'Estat podria convertir-la en autogestionada.
Caldria definir ben bé les característiques que haurien
de tenir les empreses d'aquest tipus, i sobretot caldria
evitar tota tendència a fer que, a través de pressions o
violències, els empresaris capitalistes fossin induïts a
abandonar les seves empreses. D'aquesta precaució,
que també cal tenir en compte en el cas suara esmen¬
tat d'empreses en situació difícil, en tornaré a parlar
més endavant.

e) Crec que, amb un marc legal que donés faci¬
litats, seria freqüent que hi hagués propietaris d'una
empresa que voluntàriament la traspassessin als seus
treballadors. La legislació hauria de determinar les
condicions econòmiques i de tota mena d'aquests tras¬
passos.

f) També podria donar-se el cas d'empresaris dis¬
posats a cedir —temporalment o a perpetuïtat— la uti¬
lització, a canvi d'un canon, de les seves empreses als
treballadors, amb plenitud de poder. Seria com un
lloguer, o també podria ser un leasing, que com ja he
dit abans és un lloguer que al cap d'uns anys confe-

116



reix als arrendataris, o sia els treballadors, la propie¬
tat plena de l'empresa.

Tot això requeriria el que ja he repetit tantes ve¬

gades: un marc polític legal i econòmic favorable. Fins
i tot caldria, donada l'especial dificultat d'aquest tipus
d'empresa, que els poders públics no es limitessin
només a dictar unes lleis favorables sinó que —sense
sortir, això és essencial, del fair play al qual després
faré referència— tinguessin constantment una positura
activa a favor seu.

Està clar que el sistema que proposo és gradualista.
I, a més, limitat: Personalment no veig la manera de
portar l'autogestió a una gran acereria, a un gran banc
0 a una companyia internacional d'aviació, a no ser
que es faci —torno a repetir— a través d'una falsa
autogestió fruit de la imposició i de la manipulació.
Ja sé, per tant, que el sistema que proposo no agradarà
als entusiastes de l'autogestió, els que volen que l'auto¬
gestió s'apliqui ràpidament i d'una forma generalit¬
zada. Però ja he dit, molt clarament, que personalment
crec que això no és possible.

Abans d'acabar l'anàlisi de les formes de propietat
vull subratllar una cosa que és un imperatiu absolut
en tota societat i en tota economia mixtes, i que sobre¬
tot és un imperatiu absolut en tota societat democrà¬
tica: cal que les regles de joc dels camps respectius
d'actuació d'uns i d'altres siguin ben definides i que,
evidentment, siguin respectades. A les societats autori¬
tàries o simplement unívoques, els conflictes de com¬
petència i d'interessos o no existeixen o, més sovint,
estan reprimits. Són societats simples. En canvi, en
les societats políticament i econòmicament articulades
1 complexes la no regulació i la no definició de les
regles de joc i dels camps de competència pot portar
a situacions molt conflictives... El cas de Xile fou en

aquest sentit clar: el fet de no haver pogut o de no
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haver volgut determinar —malgrat la insistència dels
demòcrates cristians i dels comunistes— el que els
xilens anomenaven «les àrees d'actuació econòmica i
social» fou un element molt greu de tensió i —més
encara— de manca de fiabilitat del govern durant els
últims mesos de l'Allende.

Un altre advertiment necessari, també en aquesta
línia del fair play sense el qual no hi ha democràcia,
és que les possibles decisions de nacionalització, col·lec¬
tivització, etc... no poden ser conseqüència d'accions
com ocupació de fàbriques, vagues fomentades o tole¬
rades del govern amb l'objectiu d'arruinar l'empresa,
etcètera... Aquesta mena d'accions —amb les subse¬
güents nacionalitzacions— s'han donat molt última¬
ment a Portugal i també es varen produir, temps enre¬
ra, a Xile. Els partits marxistes en el poder les presen¬
ten com espontànies, i potser de vegades ho són, però
tot fa pensar que la majoria de les vegades són insti-
gades i sostingudes sota mà per ells mateixos. Però
fins i tot suposant que fossin espontànies aquestes
accions mai no poden justificar mesures d'expropiació.
En un règim democràtic aquestes decisions s'han de
prendre en unes altres instàncies i utilitzant arguments
que no siguin ni el de la violència ni el dels fets con¬
sumats.

Són tres els punts que vull tocar, com els he dit al
començament d'aquesta conferència: el de l'entorn so¬
cial, el de les formes de propietat i, ara, el de l'estruc¬
tura de l'empresa. Amb l'única excepció de les auto-
gestionades, en totes les empreses, també en les de
propietat sindical, la qüestió de la participació activa
de l'empresa, i especialment en les decisions és un

problema no resolt. Totes les empreses —privades,
públiques o sindicals— tenen plantejat el problema de
la compenetració empresa-treballadors, sense la qual
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fa de mal evitar que l'empresa, seguint el pendís que
ve a ser inherent a la seva naturalesa, no accentuï el
seu caràcter autoritari i que els treballadors —fins i
tot malgrat sous alts i bones condicions de treball—
no se sentin extranys a l'empresa i poc o molt alienats.
Les vagues de Kiruna, Suècia, en són un exemple molt
típic i exemplar —pel caràcter públic i no privat de
l'empresa, per la seva fama de modèlica i també pel
caràcter dur i extremos que varen arribar a tenir. La
motivació d'aquestes vagues no fou bàsicament eco¬
nòmica ni de protesta contra el caràcter privat de
l'empresa —que ja he dit que és estatal—, sinó de
rebuig d'un sistema empresarial i, també, sindical alta¬
ment centralitzat. I quan en una visita que vaig fer fa
poc a l'Histadrut, la central sindical israelí, vaig pre¬
guntar quina era l'estructura de les empreses contro¬
lades pels sindicats —que com saben, afegides a les
que l'Estat controla directament representen el 50 %
de l'economia del país— em digueren, textualment:
«Llevat dels kibbutzim —que també formen part de
l'Histadrut i que representen un exemple en general
molt ben resolt d'autogestió, però que són un cas a
part—, com en qualsevol empresa normal i corrent».
I, finalment, és notori que en les societats amb un índex
més alt de nacionalització —les comunistes— la disso¬
ciació entre la teòrica, i abstracta, propietat dels obrers
i llur real situació en l'empresa s'agreuja encara més
per l'absència de llibertat sindical i pel context totali¬
tari de tota la societat. També en d'altres societats i
empreses sovint els obrers tenen la sensació de no ser
prou tinguts en compte. En elles es donen, i com he
dit algun cop amb escreix, els mateixos defectes —o les
mateixes exigències no compensades, és a dir, sense
contrapartida— propis de les empreses privades capi¬
talistes: el productivisme, relacions interpersonal di-
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fícils, treball molt parcel·lari, estructura poc democrà¬
tica, etc...

I tanmateix, pels homes concrets que treballen,
aquest és un punt capital. És això la seva vida de cada
dia. D'aquí ve que sobretot els plantejaments persona-
listes, tant els d'origen cristià com els d'origen lliber¬
tari, li donin molta importància i tinguin tendència
a propugnar l'autogestió —fins i tot, segons el meu pa¬
rer, com ja he dit, d'una manera excessiva.

Sobre aquest problema de l'estructura de l'empresa
he de fer dues consideracions prèvies. La primera
—que em sento obligat a fer per motius d'honestedat—
és que en aquest terreny em moc amb una certa inse¬
guretat. Les meves idees sobre tot el que els he dit
abans referent a la socialització de l'entorn o a les
formes de propietat responen a una convicció profunda
i de la qual em sento segur. És evident que puc estar
equivocat i no cal dir que admeto que l'experiència o
una reflexió més a fons o qualsevol altre motiu em po¬
den fer canviar d'opinió. Però avui, quan parlo de
tot això, em sento segur. En canvi, i donat que em
nego a utilitzar fórmules i a fer afirmacions que pro¬
bablement dringuen bé, però que sé —o crec saber—
que no són reals o que no han resistit la prova del pas
de la teoria a la pràctica, he de confessar una relativa
perplexitat sobre aquest tema tan essencial. La segona
consideració prèvia —que va lligada amb la que he fet
abans— és que no crec que hi hagi cap solució mira¬
cle, cap fórmula feta que sigui resolutiva en aquest
camp. És més: crec que dir el contrari seria abusar de
la credulitat de la gent. Hi crec en països amb un grau
avençat de democratització de la vida econòmica i so¬
cial que han fet possible un nivell de participació con¬
siderable, però també en aquests casos els resultats
aconseguits són insuficients donat el profund i, alhora,
difós i informulat anhel que hi ha per part dels treba-
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lladors de no ser només objectes, sinó també subjec¬
tes de l'empresa. Per tant confesso que en aquest tema
he d'actuar una mica per aproximacions, i, abans que
res, referir-me a alguns problemes diguem-ne previs.

Un d'aquests problemes el plantegen els mateixos
treballadors i consisteix en l'oposició que hi ha per
part d'un sector de la classe obrera de compartir la
responsabilitat de la gestió de l'empresa. La classe
obrera oscil·la entre la gestió i la contestació de l'em¬
presa, entre la participació i el contrapoder. Ja m'he
referit a aquest problema quan he tractat de la pro¬
pietat sindical, però hi ha una cosa clara: no hi pot
haver gestió sense acceptació de responsabilitats. I n'hi
ha una altra que també és clara: no es poden acceptar
responsabilitats sense accés a la informació i a la parti¬
cipació.

Un segon problema és que difícilment hi haurà
acord a l'empresa si, en termes més generals, no hi ha
un acord mínim sobre quines han de ser les bases de
la societat.

Un tercer factor sense el qual no hi pot haver pro¬
grés és la força i l'autenticitat dialogant de les parts
en presència, així com un clima de democràcia. Aquest
factor és el més important de tots. La confrontació
pot ser difícil i incòmoda, però sempre que no estigui
basada en la voluntat de destrucció de l'altra part i
que es faci en un clima democràtic pot produir idees i
realitats positives, molt més positives que les que pu¬
guin sortir de la pura elucubració.

A partir d'aquestes consideracions, que en realitat
són una invitació a la modèstia i a l'esforç en comú,
els països que de debò miren d'establir un sistema de
democràcia empresarial han aconseguit alguns progres¬
sos concrets, no taumatúrgics, però importants.

Primer. La secció sindical. A fi de poder assistir als
treballadors en la seva acció reivindicativa, i més en-
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cara per a poder-los assistir en la seva acció de parti¬
cipació, el sindicat, o els sindicats, han d'estar presents
a l'empresa. En un cert sentit el sindicat esdevé un
associat de l'empresa.

Segon. El comitè d'empresa, que juga un paper
molt important. A Espanya el jurat d'empresa s'acosta
molt al que en els països de l'anomenada democràcia
industrial és el comitè d'empresa. El problema no és
tant, en el cas espanyol, el del jurat com el del grau de
representativitat que li reconeix la classe obrera, i això
depèn del context general polític i sindical i no de la
pròpia institució del jurat. D'aquí ve que —i crec que
amb raó— gran part de la classe obrera, i especialment
la més sensibilitzada, doni molta importància a les
eleccions a jurats, cosa que veurem confirmada en les
properes eleccions sindicals.

Tercer. La cogestió, paritària o no. Sembla que no
entusiasma ni als patrons ni als obrers, tot i que en
alguns països i en alguns sectors funciona, i funcio¬
na bé.

Quart. La covigilància, no a través del Consell d'Ad¬
ministració sinó d'un Consell de Vigilància. Equival a
definir uns indicadors de la situació social i econòmica
de l'empresa i adequar-hi la marxa de la societat. Sem¬
bla que tant els obrers com els patrons s'inclinen més
per aquesta fórmula, perquè no suprimeix la indepen¬
dència dels representants obrers ni la seva possibilitat
d'actuar com a contrapoder, i també respecta l'auto¬
nomia de decisió de la direcció de l'empresa.

En tot cas, una cosa és certa: hi ha coses a l'empresa
que en el futur no es podran fer sense l'acord dels
treballadors. Això els dóna un poder legítim i, alhora,
una nova responsabilitat, encara que no sigui de gestió.

En darrer terme —i permetin-me que ho repeteixi
molts cops i que, fins i tot, caigui en la reiteració, però
és que crec que és el més important— el que compta
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és que les parts dialogants, tant les obreres com les
patronals, siguin fortes i representatives i acceptin un
plantejament democràtic no només de l'empresa, sinó
de tota la vida social. Perquè això sigui possible cal
—i acabo per on he començat— que s'imposi una
orientació política i social que, a través de la socialit¬
zació de l'entorn i de la redistribució de la riquesa, de
la cultura i del poder creï unes condicions de consens
i d'autèntica democràcia. Només així podran, els uns
i els altres, acceptar la doble responsabilitat d'intro¬
duir la democràcia a l'empresa i d'assegurar una gestió
eficaç. I només així, en un terreny més global, podran
fer una aportació més important, segons com decisiva,
a la convivència, al progrés general econòmic i social,
a la llibertat que han de ser, de cara a un futur ja no
massa llunyà, els nostres objectius.
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EMPRESA PÚBLICA I EMPRESA PRIVADA*

És veritat que l'assistència a aquestes converses de
la Costa Brava ha representat per a alguns —com ha
dit el President— un cert esforç per qüestions de ca¬
lendari i per dificultats de tipus professional. Aquest
és el meu cas. I vull dir-los que si l'he fet, aquest es¬
forç, no ha estat pensant en allò que podré aportar al
tema de l'empresa pública i l'empresa privada, del
sector públic i el sector privat —que serà molt simple
i gairebé pedestre— ni pensant en la informació que
aportaré, escassa i a l'abast de qualsevol persona mit¬
janament informada. No ha estat per això que he fet
aquest petit esforç, sinó senzillament per una voluntat
de presència i d'afirmació.

Fa cosa de quinze dies, un em va dir: «Si molt
convé, les converses de la Costa Brava se suspenen...»
De moment això em va satisfer pels esmentats proble¬
mes de calendari. Però quan després ell va afegir:
«perquè, en les actuals circumstàncies, com podríem
parlar d'economia i de societat en un context demo¬
cràtic?», vaig reaccionar. I vaig dir-me que, ara més
que mai, ara precisament, cal parlar, i fer-ho seriosa¬
ment, d'economia i de societat en un context democrà¬
tic, deixant de banda, fins al límit possible, les apren-
sions i les dificultats de l'hora present. És ben cert que

* A Platja d'Aro, el 17 d'octubre de 1975, dins les Converses
Econòmiques de la Costa Brava.
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el context actual no és democràtic. Però això, ja ho
sabíem. I és també cert que en aquestes darreres setma¬
nes han passat coses greus, totes amb un denominador
comú: el d'inclinar-nos fàcilment cap a una actitud
retreta, mitjançant la creació d'un clima d'intimidació
i d'acovardiment. Jo penso que és contra aquest clima,
precisament, que cal reaccionar amb energia. El con¬
text democràtic o, més exactament, la democràcia, ens
la juguem avui, bé o malament. I l'estem guanyant o
l'estem perdent. Una manera de perdre-la, de perdre-la
ja ara, seria renunciar al clima de diàleg, a les àrees
de llibertat, a les posicions modestes, però reals, d'exer¬
cici d'un poder democràtic, que havíem anat conque¬
rint últimament. Això seria encara més greu si cedíem
fàcilment o consentíem renúncies no absolutament ne¬

cessàries, per comoditat, per por, per conformisme,
per vanitat, per demagògia o, algun cop, per una pruïja
de falsa persecució. Tots sabem que la vida pública, al
nostre país, comporta riscs i dificultats ben reals. Però
entenc que és obligació nostra acceptar-los en la me¬
sura que ens pertoca i que pertoca a allò que portem
entre mans i, també, en la mesura que permeten les
nostres responsabilitats públiques. És possible que
aquestes mateixes responsabilitats o la naturalesa de
l'acció que realitzem o la simple correlació de forces
imposin o aconsellin un silenci, un replegament, una
renúncia. Però mai no hem d'arribar-hi amb facilitat.
Ens cal apropar-nos, per dir-ho així, als límits i només
ha de ser abandonada aquella porció de terreny que
amb tota certesa ja no podem defensar. És a dir, les
renúncies, si cal fer-ne, no han de ser mai el fruit d'un
conformisme, d'una prudència excessiva ni del desig
que ara senten alguns de presentar-se com a perse¬
guits a baix cost i amb poc risc. Aquestes converses són
un exemple d'allò que no pot ser abandonat. Aquest
esperit de diàleg, aquesta tasca de preparació dels
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camins del futur democràtic poden ser defensats avui.
Renunciar-hi seria destruir gratuïtament, sense contra¬
partida, una parcel·la, modesta però real, de la societat
democràtica que propugnem. I fent senzillament el
que havíem previst de fer, com a aportació possible
avui a aquesta alternativa democràtica, fem una acció
positiva. Repeteixo que és més per això que pel que
podré dir-los, per donar testimoni personal en un mo¬
ment que sorgí el dubte, que, alterant els meus plans,
començo la primera i breu xerrada d'aquestes con¬
verses.

Hi ha una manera de preparar l'adveniment demo¬
cràtic: contribuir a clarificar les idees i a retornar a

les paraules el seu sentit precís. La confusió d'idees i
de paraules constitueix un risc molt greu per a la
democràcia i un risc molt fàcil quan fa temps que la
democràcia no ha estat exercida. A vegades la gent
s'autoenganya i, sense adonar-se'n, no ja per malícia
—algun cop, també per malícia—, sinó per manca de
rigor, creen les condicions per a malentesos greus que
acaben enrunant les possibilitats d'una entesa, és a
dir, les possibilitats d'una democràcia. N'és un exem¬
ple, ara mateix, la confusió que hi ha a Portugal. El
seu origen, en part —perquè existeixen, no cal dir-ho,
altres causes— rau en la confusió literalment horrorosa
en les idees i en les paraules de gairebé tots els prota¬
gonistes de la revolució portuguesa. Quan són utilit¬
zades expressions com, per exemple, «autogestió», «so¬
cialisme», «revolució», sense saber exactament què s'hi
posa a dins, pot passar, en un moment donat, qualsevol
cosa. Igual que quan s'utilitza el mot «democràcia»
sense definir si l'entenem com a democràcia parlamen¬
tària, és a dir, occidental, o com a democràcia basada
en assemblees populars, convocades d'improvís, sense
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quorum i a mà alçada. Si això no es defineix —és un

exemple— pot passar qualsevol cosa. Com també pot
passar qualsevol cosa si es parla alegrement, sense
donar-hi contingut, de coses com «empresa pública»,
«empresa privada», «sector públic», «sector privat».

Jo podria —igual que qualsevol de vostès que tin¬
gui una mica de contacte amb algun dels serveis d'es¬
tudis que, sortosament, abunden ja al nostre país—
informar, per exemple, del pes de l'empresa pública
en diversos països i assenyalar que a Itàlia el 70 % de
la banca està nacionalitzada, que la major part dels
transports hi són nacionalitzats, que el 80 o el 90 %
de l'acer hi està nacionalitzat, etc. I podria afegir que
a Suècia aquesta fórmula té una incidència molt més
petita: concretament la part de l'economia que és pro¬
pietat de l'Estat no passa del 5 %. Caldria afegir-hi,
encara —no com a empresa pròpiament pública, sinó
com a empresa no pròpiament privada—, un 5 % més
de les cooperatives. I que a l'Alemanya Federal l'em¬
presa pública representa el 17 %. I que l'INI —si no
em desmenteixen els seus representants aquí presents—
representa el 8,8 % del producte industrial brut, i el
10,3 % en la construcció, xifres a les quals caldria
afegir, encara, el pes de la RENFE, dels bancs oficials,
de la «Tabacalera» i de les filials de l'INI que no van
incloses en l'esmentat 8,8 %. Però tot això vostès ho
poden trobar fàcilment en alguns llibres i, fins i tot,
en articles i entrevistes que estan, més o menys, a
l'abast de tothom. D'altra banda, en aquesta mateixa
reunió hi ha ponents més qualificats que jo per infor¬
mar-los amb tot detall de tot això. Em limitaré, doncs,
a una reflexió, que els invito a compartir, sobre els
conceptes bàsics d'indústria pública i d'indústria pri¬
vada.
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Avui ningú no discuteix, ni, a parer meu, ha de dis¬
cutir, la conveniència de l'intervencionisme dels poders
públics en l'economia. La discussió, en tot cas, podria
centrar-se en el grau d'aquesta intervenció, en les
seves modalitats, en la seva estratègia, etc. En teoria,
resulta difícil definir els límits i les modalitats preci¬
ses d'aquesta intervenció, perquè depenen de les cir¬
cumstàncies de cada país. Per exemple, hi ha hagut
casos en els quals una forta penetració dels poders
públics en l'economia ha arribat a cavall de la neces¬
sitat. És el cas, per exemple, de la reconstrucció des¬
prés de la guerra, el 1945. França n'ha estat una mostra
ben clara. A Espanya, malgrat que hi hagueren altres
motivacions que després analitzarem breument, l'INI
en cert sentit va respondre també a la necessitat d'una
reconstrucció accelerada després de les destrosses de
la guerra. En altres casos, el factor determinant ha
estat la necessitat de superar una situació de crisi
econòmica. Concretament, la intervenció de l'Estat
italià en l'economia respongué a un tal intent de supe¬
rar les greus conseqüències que la crisi de 1929 havia
comportat per a l'economia italiana. La creació de l'IRI
(Istituto di Ricostruzione Italiana) data dels anys 30.
Altres vegades s'ha arribat a la intervenció pública en
un intent de superar els problemes, els estrangúla¬
meos, els impasses del subdesenvolupament. Així,
els països del Tercer Món, esperonats per la pròpia
indigència se senten inclinats a fer concentració de
capitals i de capacitats humanes en punts concrets de¬
terminats i senten la necessitat —segurament real—
de carregar molt l'accent, d'una manera absoluta en
alguns casos, sobre l'empresa pública. També interve¬
nen altres factors, com són l'opinió pública, el con¬
sens social, etc. És evident que a Nord-amèrica, per
posar un exemple, ni l'opinió pública ni el consens
social exigeixen una tal intervenció que, en darrer
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terme, depèn de la correlació de forces i de les regles
de joc establertes. Per tant, no és possible —almenys
jo no sabria fer-ho— dibuixar un esquema precís d'allò
que hauria de ser la relació sector públic-sector privat.
Ja és important, però, assenyalar-ne alguns punts de
reflexió que afecten les actituds.

En primer lloc, ¿com es pot crear una empresa pú¬
blica? ¿A partir del no-res o a partir del pas d'empreses
privades al sector públic? Durant els últims trenta o
quaranta anys, l'enfortiment del sector públic s'ha pro¬
duït per camins diversos. En primer lloc, hi ha hagut
una intervenció econòmica de tipus keynesià. És a dir,
la necessitat de practicar una política conjuntural, d'es¬
tímul a l'economia ha portat els poders públics a inter¬
venir i, en un moment donat, a considerar que els
calia disposar d'algun instrument estable, permanent,
que els permetés aquesta intervenció sempre que con¬
vingués. Una primera forma de crear instruments
d'aquesta mena ha estat la formació del sector públic,
de l'empresa pública. Una segona motivació ha estat
el nacionalisme de molts països que, en l'intent de
reaccionar contra el control que de la pròpia economia
tenien els interessos estrangers, han procedit a la na¬
cionalització de determinats sectors econòmics, de de¬
terminades societats i, a vegades, àdhuc de gairebé la
totalitat de l'economia. Això s'esdevé, actualment, a
molts països del Tercer Món, com és el cas del Perú.
Però també en països molt més desenvolupats hi té
lloc algunes vegades. Hi ha hagut intents, en aquest
sentit, sense èxit o amb un èxit molt relatiu a França,
en el camp de la informàtica. I, no fa gaires anys, hi
hagué una intervenció d'aquest tipus a Suècia, on, tot
i que, com ja hem indicat, el grau d'intervenció públi¬
ca era molt limitat, hi hagué, en la indústria farmacèu-
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tica, el cas concret d'un laboratori —concretament el
segon laboratori suec— que quan anava a ser venut
a interessos estrangers, el va comprar l'Estat. Aquest
és un altre mòbil.

Una tercera motivació és la voluntat de promoure
el desenvolupament econòmic d'una manera dirigida
0 dirigista. Això, ja ho he dit abans, és propi de molts
països subdesenvolupats i —deixant de banda les exi¬
gències de la reconstrucció— aquest va ser el factor
principal que intervingué en el moment de la creació
de l'Instituto Nacional de Industria. Em permeto acon¬
sellar-los la lectura d'un llibre d'Antoni Robert titulat
Por la industrialización de España. És una obra real¬
ment interessant que, a parer meu, defineix bé allò
que, en aquell moment, degué ser la filosofia i la de¬
finició d'objectius de l'Instituto Nacional de Industria,
1 que incidia plenament en aquesta línia: la voluntat
de promoure, d'una forma dirigida, el desenvolupa¬
ment econòmic espanyol.

Encara una altra motivació és la salvació d'empre¬
ses deficitàries, d'interès públic o no. A Espanya, un
cas molt clar d'intervencionisme fort de l'Estat per
salvar empreses d'aquest tipus ha estat el d'HUNOSA.
N'hi ha hagut d'altres, però aquest és especialment
significatiu. Tots hem sentit parlar, també, de la in¬
tervenció dels poders públics anglesos en el cas de
Rolls Royce. En aquest sentit, un dels països que s'em¬
porten la palma és, precisament, Itàlia, on, aquests
últims anys, és freqüent que, quan una empresa va
malament, sigui sotmesa al que ells en diuen el procés
de la irizzazzione, que vol dir el pas a l'IRI. La initza-
ció, per dir-ho així. És un altre mòbil. En aquests dos
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casos s'arriba a l'empresa pública perquè hi ha enti¬
tats d'alta rendibilitat social que, en canvi, des del
punt de vista de la rendibilitat econòmica no serien
viables i només una intervenció dels poders públics
les pot fer surar.

Una altra forma de crear empresa pública és la que
deriva de la pròpia dinàmica de les empreses ja esta¬
tals. És a dir, les empreses estatals creades en un mo¬
ment determinat per tal de cobrir un buit i d'exercir
unes accions subsidiàries en un sector, més endavant,
per la seva pròpia dinàmica, van envaint altres camps.
Hi tornarem, després, un moment, perquè aquest és
un punt que pot tenir implicacions importants. Per
exemple, l'empresa pública comença refinant petroli,
cosa que sembla bastant clar que li pertoca. Però des¬
prés passa a la indústria petroquímica, més tard a
altres sectors i pot acabar, al final, fent soldadets de
plàstic, és a dir, penetrant en un camp que, si bé, en
darrera instància, procedeix de la petroquímica, ja
correspon a la més estricta manufactura. En resum:
hi ha una dinàmica pròpia de les empreses ja estatals
que opera com una altra de les causes de la creació
d'empreses públiques.

Després hi ha una altra motivació, una de les més
importants, no cal dir-ho, la més de fons, la més polí¬
tica, que és la voluntat, per part de la col·lectivitat,
de controlar un sector clau de l'economia. Aquesta és,
evidentment, la raó més important o, si més no, la que
políticament té més pes, entre totes les que he anat
enumerant. En aquest sentit, podem posar molts exem¬
ples. Un dels exemples clàssics als quals s'aplica aques¬
ta motivació és el de la banca. És a dir, el poder públic
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té interès a controlar no tant el diner de la banca com,
bàsicament, el poder que la banca té a través d'aquest
diner i ho fa pensant —després no sempre resulta
així— que si el controla, obtindrà una racionalització
de l'actuació econòmica molt superior.

Finalment, com a última motivació de la llarga
llista que els he exposat, hi ha el cas de moltes nacio¬
nalitzacions que no han estat fetes per a res de tot
això, sinó, simplement, per motius electorals. És evi¬
dent que, en determinats moments, en determinades
circumstàncies, existeix una pressió electoral que em¬
peny a prendre certes decisions. No fa gaires dies,
Mitterrand reaccionava contra els qui intentaven for¬
çar-li la mà precisament en aquest terreny i deia:
«A veure, per què hom no és socialista si demana 15 na¬
cionalitzacions i comença a ser-ne a partir de la nacio¬
nalització número 16?» Vostès ja saben que Mitterrand
i el Partit Socialista francès, concretament el sector
majoritari d'aquest partit està sotmès a una doble
pressió: la del Partit Comunista, que voldria forçar-li
la mà, en aquest sentit, i la d'una fracció del seu propi
partit, que no veu alta manera de presentar un progra¬
ma socialista que forçant també la mà en el mateix
sentit. Mitterrand intenta reaccionar i per això diu:
per què a partir de la 16 ho som i abans no ho som?
Ja comprendran, després de les meves paraules d'intro¬
ducció, que no puc criticar les eleccions ni vull fer-ho.
Diré, això sí, que, si bé el que tenen de bo els sistemes
democràtics és molt superior, al meu entendre, al que
puguin tenir de dolent, també pateix deformacions,
contra les quals cal lluitar. Sempre n'hi haurà, l'únic
que cal és que mai no ofeguin els aspectes positius del
sistema. És això el que jo m'he proposat avui: aportar
un cert aclariment dels conceptes a fi d'evitar que tots
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plegats esdevinguem víctimes d'aquesta mena de con¬
fusió d'idees i d'indefensió mental davant uns deter¬
minats arguments a favor o en contra de l'empresa
pública.

De totes les motivacions de l'empresa pública enu¬
merades, la majoria —penso jo i espero que vostès hi
estaran d'acord— són serioses i responen a l'interès
general, si bé algunes podrien ser objecte de crítica, si
més no parcial. Per exemple, hem parlat de salvar em¬
preses deficitàries, públiques o privades. N'he posat
un exemple que a mi em sembla molt clar, el d'HUNO-
SA, sobre el qual penso que, a desgrat de les veus que,
a vegades, s'han alçat en sentit negatiu, calia fer el
que es va fer. Ara bé, sí que és cert que, a vegades, en
altres empreses d'interès privat —no parlo ara d'em¬
preses públiques com era el cas d'HUNOSA— es va
més enllà que no caldria, a causa d'una preocupació
molt important com és la del problema de la mà
d'obra —problema vàlid, evident i que cal tenir en
compte—, que caldria intentar de resoldre amb mesu¬
res que no consistissin simplement a carregar el pres¬
supost de l'Estat. En aquest sentit és important consi¬
derar unes paraules d'Erlander, que durant vint-i-cinc
anys va ser primer ministre, representant del partit
social-demòcrata suec. Deia: «Mirin, jo entenc que allò
que diferencia un socialista d'un que no ho és, és el
fet de donar una absoluta prioritat a la política de
plena ocupació.» Deu ser una definició, no cal dir-ho,
discutible, però, en tot cas, l'autoritat d'Erlander com
a home que ha ajudat a crear una societat amb un alt
nivell d'igualtat i de democràcia, superior —no és
així?— a la de tots nosaltres, algun valor deu tenir.
I aquesta ha estat la política practicada a Suècia des
del 1932. Tanmateix, com he observat abans, només
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el 5 % de les empreses hi són de propietat pública.
És a dir, el que han intentat és no caure en la temp¬
tació de la facilitat. Han assegurat una plena ocupació,
però no a base de carregar damunt l'Estat un seguit
de desastres empresarials, sinó creant una alternativa
al que podríem anomenar el càncer de la irizzazzione,
que està perjudicant molt seriosament l'economia ita¬
liana. En aquest terreny, ells, els suecs, no han volgut
entrar-hi. I em sembla que és ben cert que ni l'Estat,
ni els obrers, ni els empresaris —perquè també hi ha
empresaris que, a vegades, diuen: bé, si les coses van
malament, ja vindrà l'IRI i ens traurà del trencacolls—
em sembla que és ben cert, dic, que ni l'Estat, ni els
obrers, ni els empresaris han d'abusar d'aquesta possi¬
bilitat d'intervenció pública.

Una de les motivacions esmentades que mereix una
certa matisació —ja he dit que hi tornaria— és la di¬
nàmica de les empreses que ja són estatals. Algunes
vegades això pot vulnerar els principis d'acció subsi¬
diària o d'exigència que tota empresa pública ha de
respondre, fonamentalment, a la necessitat que la so¬
cietat té de controlar els sectors clau de l'economia.
La realitat, però, és molt complexa. No seria just, per
exemple, en el cas d'Espanya, demanar a l'INI que s'en¬
carregués únicament d'allò que produeix pèrdues men¬
tre els particulars es dedicarien a treure beneficis dels
actius produïts per aquelles pèrdues, per posar un cas
extrem. És lògic que l'INI i qualsevol empresa pública
cerqui la forma de poder-se presentar com a empresa
no-parasitària, per més que vulgui crear infrastructura.
Aquest és, doncs, un tema delicat, fronterer, en el qual
hem de cercar un equilibri. Altres punts, en aquest
mateix terreny, si bé delicats i difícils també, resulten
més clars, vull dir més clarament crítics. Per exemple,
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el cas d'algunes empreses públiques a les quals es con¬
cedeix finançament a preus sensiblement més baixos
que els exigits a les empreses competidores, com aquest
famós diner de l'INI al 6,25 %. Considero més critica¬
ble això, fins i tot, que algunes intromissions, per dir-
ho així, que fa l'INI en sectors on, si més no a primera
vista, no hauria de fer-s'hi present.

Amb això introdueixo uns matisos en la valoració
positiva que he fet, en conjunt, de la sèrie de camins
a través dels quals es pot arribat a l'empresa pública
i al reforçament del sector públic. Però hi ha, a més
a més, formes d'arribar a aquesta empresa pública que
cal refusar totalment. I entenc que escau a la línia de
clarificació que m'he proposat, a fi de brindar elements
per a un debat que, en aquest moment, encara no po¬
dem fer amb una certa serenitat, assenyalar ara ja
els camins a través dels quals no ha de venir el refor¬
çament del sector públic. Fer-ho és prestar un servei
a la democràcia. Per exemple, l'empresa pública no
pot ser fruit de la moda ni de la demagògia. Avui en el
món dels economistes, o dels polítics, o dels periodis¬
tes, en el món polititzat, en general, fàcilment es pot
crear un clima d'«a veure qui nacionalitza més». En
aquest sentit, jo crec que l'exemple que he posat abans,
de Mitterrand, polític seriós, honest i responsable, que,
com a tal, no es deixa forçar la mà —segurament l'hau¬
ran forçat, alguna vegada, però ell, almenys, s'hi opo¬
sa— valdria la pena que fos element de reflexió i de
model per a tots nosaltres que, en realitat, tenim poca
experiència i, a vegades, potser un excés de verbalisme.
L'empresa pública, repeteixo, no pot ser fruit de la
moda ni de la demagògia. Tampoc no pot ser fruit de
complexos o d'un esperit de dimissió dels empresaris.
Una organització econòmica i social més justa impo-
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sarà als empresaris un respecte més gran, per exem¬
ple, a l'actuació sindical, o imposarà una més gran
transparència fiscal i, en general, entre moltes altres
coses, imposarà un sentit menys individual i més de
servei públic de l'empresa. Ara, el que no imposarà ni
els concedirà és el dret a abandonar. És a dir, si una

empresa ha de passar al sector públic ha de ser per
les causes esmentades: voluntat de dirigir el desenvo¬
lupament econòmic, voluntat de controlar els sectors
clau, voluntat d'evitar intromissions estrangeres... però
no per desànim, conformisme o incapacitat empresa¬
rial. Aquest és un perill que, a hores d'ara, s'insinua.
No cal dir que, per tal d'evitar aquest perill, caldrà
una clara, ferma i inequívoca declaració de respecte
i d'estímul, per part dels poders públics, a la iniciativa
privada, en el camp que li pertoca. Un camp que a
Suècia comprèn el 90 % i a d'altres països un percen¬
tatge més baix. En tot cas, el respecte i l'estímul a
aquest camp ha de ser no solament reconegut, sinó
també afirmat inequívocament. En aquest sentit m'ha
agradat de poder llegir, aquestes últimes setmanes, els
discursos d'uns quants polítics italians dedicats a un
mateix tema: la necessitat de donar confiança a l'em-
presariat privat, a les «empreses petites, les mitjanes
i les grans», diuen textualment. Vaig fer l'exercici de
donar a llegir el text a algunes persones i preguntar-
los: qui et sembla que ho ha dit això? El fet d'estar
escrit en llengua italiana en revelava només el país
d'origen. Aleshores sortien tot de noms... El que ningú
no endevinava —tret dels politicòlegs més experts—
és que això havia estat dit, entre altres, pel número dos
del Partit Comunista italià, Giorgio Amendola. Amb
sinceritat o sense. Posem que sigui amb sinceritat,
perquè tot partit que no es presenta com a revo¬
lucionari, sinó com a restaurador d'una societat mal¬
mesa, com és avui el cas del Partit Comunista italià,
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té la necessitat d'oferir, si més no per a un termini
llarg, aquesta garantia a la iniciativa privada. Té la
necessitat de reconèixer aquests drets i, a més a més,
de reforçar, per dir-ho així, la moral del sector em¬
presarial.

Una altra qüestió enllaça amb aquesta afirmació
del camp que pertoca a la iniciativa: la definició dels
sectors. És una cosa que convé dir-la ara que, repeteixo,
encara podem fer-ho amb una certa serenitat. Penso
que és bo que hi hagi empreses mixtes i, en general,
defenso l'economia mixta. Però això exigeix que quedi
definit ben clarament què és sector públic i què és
sector privat. Sectors que, amb el temps, poden modi¬
ficar les respectives fronteres. Però durant uns certs
terminis, els suficients per a poder treballar, cal que
la divisió sigui clara. En això no es pot actuar amb
arbitrarietat. Aquest va ser, per continuar amb els
exemples, un dels problemes greus, gravíssims, que es
van produir a Xile durant el govern de la Unidad Po¬
pular. Mai no s'hi va saber exactament quina era l'àrea
que ells anomenaven d'actuació social i l'àrea d'actua¬
ció privada, malgrat que, durant els darrers temps del
govern de la Unidad Popular, tant el Partit Comunista
xilè com la Democràcia Cristiana xilena —en això hi
hagué un cert pacte tàcit— pressionaren perquè s'es-
tablís aquella definició. Van topar, però, amb l'acti¬
tud, aleshores ja molt revolucionària —més aviat revo-
lucionarista, cosa que no havia estat així al principi—
del Partit Socialista xilè, que no volgué entrar en una
tal definició, segurament perquè pensà que això li po¬
dia treure simpaties al carrer. És el que dèiem abans.
Cal no deixar-se forçar la mà.

Tampoc no és admissible el procediment de fer in¬
viable l'empresa privada per tal d'arribar a l'empresa
pública. Exigir a l'empresa i al sistema més que no
poden donar, per força ha de portar, a la llarga, a
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l'abandonament i a la inviabilitat de l'empresa pri¬
vada. És a dir: una cosa és plantejar a l'empresa pri¬
vada la necessitat d'arribar gairebé fins al límit en el
terreny laboral, en el terreny salarial, en el terreny
fiscal; o bé, quan calgui, passar al sector públic aque¬
lles empreses que l'interès general aconselli. Però una
altra cosa, aquesta ja inacceptable, és fer veure que
s'accepta l'empresa privada i després, de sotamà, per
un altre conducte, fer-la inviable en la realitat. Alguns
dels sectors que he anomenat revolucionaristes de Xile
van dur a terme aquesta mena de política, en contra,
repeteixo, de la política molt més clara i, diguem,
molt més coherent, tant dels comunistes com dels
demòcrata-cristians. Ara mateix —un altre exemple—
té lloc a Itàlia una gran discussió de la qual el principal
representant, el principal, diríem, acusador o fiscal és
un dels millors i més acreditats observadors de la polí¬
tica, de la realitat i de la vida social italiana: Indro
Montanelli. És un home notòriament anticomunista,
però els seus arguments són sempre prou consistents
perquè en fem tema de meditació. Montanelli sosté
que el que passa a Itàlia és que, d'una banda, el Partit
Comunista s'està presentant com a partit restaurador
de la societat, però, per una altra banda, a través d'òr¬
gans que no són pròpiament el partit, per exemple els
sindicats, fa tot el possible per tal que l'empresa resul¬
ti, en definitiva, inviable, i que resulti inviable, fet i
fet, la societat en general. Així, la presentació que fa
d'ell mateix el Partit Comunista, com a força restaura¬
dora, li guanya un major atractiu de la gent que, al
capdavall, el que vol és sortir del desordre, de la ine¬
ficàcia i de la descomposició. Contra aquesta acusació
de Montanelli —a qui ja he qualificat de fiscal—, al¬
tres pensen que no és veritat que els comunistes fo¬
mentin el desordre per tal d'oferir-se després a res¬
tablir la situació, i addueixen, en aquest sentit, que el
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sindicat d'influència comunista, molt conflictiu en els
anys anteriors, ara causa la sensació de fer esforços
de contenció en una societat com la italiana que, en
certs aspectes, està realment desballestada. Però, al
marge d'aquesta polèmica, el que m'interessava era
descartar aquesta manera d'anar cap a l'empresa pú¬
blica.

Una altra forma de conversió de l'empresa privada
en pública, que cal descartar també, és la que es pro¬
dueix per via de violència: ocupacions, assemblees,
etcètera. La democràcia —i també la democràcia em¬

presarial i la social— no té res a veure amb assemblees
sense quòrum, amb votacions a mà alçada, convocades
d'improvís i amb aparences espontaneistes que es do¬
nen en alguns països i també a Espanya, no a les em¬
preses, però sí en altres sectors. El pas al sector
públic també ha de ser democràtic. Per exemple: no
pot ser que, de cop i volta, uns quants senyors es plan¬
tin davant de la porta d'una empresa, n'impedeixin
durant tres dies l'entrada del director o del propietari
i, aleshores, el govern decreti que aquella empresa pas¬
sa a ser propietat pública... per absentisme! Això ha
passat a Portugal, no fa gaire, i va passar a Xile, anys
enrera. Crec que val la pena fer, des d'ara, un esforç
per advertir i definir les condicions amb què ens cal
anar cap a un increment desitjable de la intervenció
pública en l'economia dins del context democràtic que
propugnem i que presideix el plantejament d'aquestes
reunions.

Encara cinc minuts més per a unes darreres preci¬
sions. L'empresa pública —igual que la privada, no cal
dir-ho— ha de ser democràtica, com més democràtica
millor, en el seu funcionament. I ara no em refereixo
tant que s'hi respectin els drets sindicals o que hi hagi
una transparència fiscal, qualitats que, evidentment,
les empreses a Espanya tenen en un grau molt insu-
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ficient. Em refereixo també que l'empresa pública s'ha
de sotmetre al control democràtic de la col·lectivitat.
Sense un tal control, les nacionalitzacions —per parlar
del cas concret de les nacionalitzacions— no poden
desembocar en gran cosa més que en una centralit¬
zació burocràtica. Això em porta a assenyalar, breu¬
ment, tres aspectes concrets. Primer: cal anar molt
en compte amb les baronies, allò que els francesos en
diuen les baronies de l'empresa pública, més intoca¬
bles, perquè són més poderoses, que les baronies de
l'empresa privada. Això només pot ser combatut amb
el control democràtic del parlament o dels parlaments
—i ja veuran, després, per què ho dic en plural. Se¬
gona precisió: control públic no significa sempre, ne¬
cessàriament, propietat pública. Pot restar simple con¬
trol, amb una intervenció decisiva —amb dret a veto,
o el que sigui— en les decisions fonamentals de l'em¬
presa. Suècia, per exemple, amb un 5 % de la seva
economia a mans de l'Estat, és un país que funciona,
econòmicament parlant, força més democràticament
que, per posar un altre exemple, França, on la inter¬
venció de l'Estat en l'economia és molt més important.
Concretament en el camp de la banca, a Suècia, tot i
que l'Estat té, a través d'una sèrie d'institucions, una
intervenció important en la vida financera, els bancs
—em refereixo als grans bancs com són aquí els Ba-
nestos, els Centrals, els Hispanos...— són privats.
A França, en canvi, no és així. Ara bé, durant aquesta
última crisi, de la qual encara no hem sortit, s'ha vist
com el govern suec, a través dels bancs dels quals no
és propietari, però en els quals és present, ha aconse¬
guit un domini de la política monetària i de la política
bancària i dels fluxos monetaris, millor que els fran¬
cesos. (Permeteu-me una digressió: l'important no és
la propietat del banc, sinó el control de la direcció que
prenen els fluxos monetaris. El poder rau en la capa-
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citat d'utilitzar aquests fluxos.) Doncs els suecs han
assolit un domini de tots aquests instruments més queels francesos. L'any passat, a França, es produí el desa¬
fiament d'un dels bancs nacionalitzats, concretament
el Crèdit Lyonnais, i hagueren de recórrer a mesures
greus com la destitució del president i, al cap de tres
mesos, la del director general. És un tema que cal
considerar, no pas per tal de frenar l'existència de
la propietat pública, sinó per fer veure que, en alguns
casos, poden haver-hi sistemes tant o més eficaços i,
a vegades, més democràtics que la propietat pública.
El tercer aspecte és que propietat pública no significa
necessàriament propietat estatal. En la meva conversa
he mirat de parlar sempre de poders públics i de pro¬
pietat pública en lloc de propietat estatal. Fora d'algun
cas molt concret, sàpiguen que quan he dit propietat
estatal ha estat per equivocació, perquè no llegeixo,
sinó que segueixo un guió. Poso una mica d'èmfasi
en això per les raons que els diré. La propietat pública
pot ser propietat dels municipis, de les entitats inter¬
mèdies o, en el cas d'una federació, dels Estats fede¬
rats. A Alemanya, per exemple, la Volkswagen, que és
una de les poques empreses amb intervenció dels po¬
ders públics —a part de l'aigua, els transports, l'elec¬
tricitat, el gas..., on la intervenció de l'Estat sí que
és forta— és a mans, no de l'Estat i del govern de
Bonn, sinó de l'Estat i del govern del land, de la Baixa
Saxònia. Insisteixo: propietat pública també vol dir
propietat municipal, propietat d'un land alemany, etc.

A nosaltres, i en dir nosaltres vull dir els catalans,
per als quals, des del meu punt de vist, l'intervencio¬
nisme de l'Estat ha tingue, en ocasions, un signe anti-
català, a nosaltres, doncs, ens interessa subratllar el
desig i la voluntat que sentim que es tingui en compte
que propietat pública no vol dir necessàriament propie¬
tat de l'Estat. Perquè a nosaltres, no he d'amagar-ho,
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ens fa molta por que, a través de tot això, el que es
faci sigui una enorme centralització burocràtica que,
evidentment, tindria repercussions molt negatives per
a tot el conjunt de Catalunya. I dit això, pràcticament
no em resta res més a dir-vos.

Espero que el senyor Rojo ens explicarà més bé
que jo què és empresa pública i què és empresa pri¬
vada, què és sector públic i què és sector privat. Jo he
volgut, bàsicament, situar-me en un terreny més prò¬
piament polític i fer uns tocs d'atenció que considero
importants de cara a la nostra futura convivència. Més
important que saber què passa a Suècia o a França o
a Xile o al Perú... és saber què anem a fer nosaltres.
En aquests moments, per una banda, de frenesí de la
gent que vol recuperar el temps perdut i crear-se una
nova imatge, i, de l'altra, d'interrogació, d'acomplexa-
ment i, en general, de desorientació, penso que les per¬
sones que, fa temps, opinem que la bona solució per
al nostre país és una economia mixta i que, des de
sempre, hem propugnat unes sortides democràtiques
per a la nostra situació, hem de contribuir a fer les
idees clares i els objectius i els procediments, ben de¬
finits. Vull dir, encara, que l'interès de la col·lectivitat
és més important que els interessos particulars. Això
pot comportar, algun dia, per a alguns, jo mateix, per
exemple, haver d'acceptar renúncies serioses, imposa¬
des no per assemblees pseudo-democràtiques, que cal¬
drà combatre, sinó per la voluntat popular de tot el
país, que caldrà acatar. I a altres, aquesta definició
d'objectius i de procediments, potser els pot ajudar a
no fer-se figuracions ingènues, com la d'aquell home
vell del meu poble, el 1936, ell amb simpatia, però amb
una visió errada que seria inadmissible repetir, que
deia: «Amb la vinya que tinc i amb el que em tocarà
de la repartidora, quedaré força arregladet...» — Mol¬
tes gràcies per la seva atenció.
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LES COMARQUES I EL CREIXEMENT CATALÀ *

És un fet que la personalitat de Catalunya, tal com
se l'ha coneguda al llarg dels segles, ha estat el fruit
d'un equilibri entre el seu cap visible —Barcelona—
i un rerapaís harmònicament articulat, alhora nodri-
dor i receptor de les iniciatives barcelonines. Aquest
cos tan naturalment i pragmàticament travat ha per¬
mès, en última instància, mantenir cohesionat el país
i, fins i tot, remuntar les greus crisis —polítiques, eco¬
nòmiques, socials— que durant els darrers segles han
representat perills gravíssims d'anihilament de la nos¬
tra personalitat.

En el moment present, en el qual Catalunya té
plantejades incògnites serioses i alhora possibilitats
importants de futur, aquest fet d'interrelació Barce¬
lona-comarques ha de ser analitzat com un element
central en l'evolució política, social i econòmica de
Catalunya, i en la seva projecció.

És per això que, a partir d'una primera reflexió
de caràcter econòmic que alguns treballs recents ens
han suggerit, però ampliant-la a tota la dimensió de
la nostra vida col·lectiva, hem cregut oportú fer públics
uns quants punt bàsics de política comarcal catalana.

1. Catalunya no pot, de cap manera i per cap con¬
cepte, acceptar una política, que li seria imposada, de
creixement zero. Dintre d'un context europeu, del qual
una política catalana no pot prescindir, Catalunya és

* Projecte de Manifest Comarcal (cf. Pròleg). Abril de 1975.
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un país amb un nivell de desenvolupament acceptable,
però modest. Dintre del context espanyol el seu dina¬
misme relativament alt, per una banda ha fet possible
la seva positiva aportació al desenvolupament econò¬
mic, social i polític espanyol, i per l'altra, li ha permès
negociar i defensar la seva personalitat. I respecte a
ella mateixa i a les obligacions que tota comunitat té
contretes amb els seus homes, Catalunya necessita im-
periosament mantenir un desenvolupament quantita¬
tivament creixent: només així podrà ser el país mo¬
dern, progressiu i obert que els catalans necessitem.
Catalunya necessita mantenir la seva marxa de progrés
en tots sentits, també en l'econòmic, però diversificant-
lo, sofisticant-lo i distribuint-lo millor geogràficament.

2. La ciutat de Barcelona, per l'indiscutit i indis¬
cutible paper que juga de capital del Principat i per
l'afirmació i la projecció com a tal que la seva força
demogràfica, cultural, econòmica i social li permeten
fer, constitueix un element essencial del fer i del viure
de Catalunya. Sense Barcelona, o sense una Barcelona
forta, la cohesió i la capacitat de direcció de Catalunya
restarien molt i molt mermades, i, evidentment, del
tot inoperants si es té en compte que Catalunya està
mancada de les adequades estructures polítiques i ins¬
titucions oficials. Cap consideració de cap mena no
justificaria, des del punt de vista de conjunt de Cata¬
lunya, un atac a Barcelona o una disminució del seu
paper.

3. Però un cop feta aquesta afirmació i defensa
de Barcelona, és evident també que actualment l'equi¬
libri entre Barcelona —entenent per Barcelona la ciu¬
tat i la seva àrea més immediata— i la resta del país
català corre perill de trencar-se en el sentit d'una hiper¬
tròfia barcelonina, la qual, per les seves característi-
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ques qualitativament no prou positives, constitueix a
més un greu perill d'asfíxia de la pròpia metròpoli
barcelonina. És davant d'aquest fet que cal reclamar
una acció que alhora que enforteixi Barcelona n'eviti
la paràlisi i que, a més, eviti un efecte succionador i,
per tant, empobridor de Barcelona sobre les comarques
catalanes.

4. Les comarques catalanes, dintre d'aquell joc
d'equilibri ja esmentat, han jugat històricament, i ju¬
guen ara, un paper decisiu no solament de suport de
l'acció econòmica, cultural i política generalment cen¬
trada a Barcelona, sinó que fins i tot en diverses cir¬
cumstàncies han pres un paper absolutament prota¬
gonista. D'altra banda, i malgrat el pes demogràfic de
Barcelona i la seva comarca, el 55 % dels catalans
viuen a les comarques.

5. La conclusió dels punts precedents és que, par¬
tint, d'una banda, del pes humà i històric de les co¬
marques catalanes, i per l'altra, del rebuig que Cata¬
lunya fa d'una solució de creixement zero, la qual
podria venir fal·laciosament justificada pels gravíssims
estrangulaments de tot ordre que pateixen els actuals
centres econòmics del país, localitzats fonamentalment
a Barcelona i a la seva zona d'influència, el que cal
urgentment és enfortir i amplificar totes aquelles
iniciatives capaces de reforçar el paper i les possibi¬
litats de les comarques.

6. S'imposa, per tant, una acció sistemàtica, pro¬
tagonitzada per totes les forces econòmiques, socials
i polítiques catalanes, tendent a proporcionar a les
comarques els elements de promoció individual i col-
lectiva sense els quals no es produirà la recuperació
de les comarques, i sense les quals la congestió, la des-
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humanització i també la ineficàcia de l'àrea barcelonina
seran cada cop més una realitat negativa. Aquesta
acció ha d'estar portada sobretot, i en el màxim grau
possible, per les pròpies comarques. Només així el
progrés de les comarques tindrà un caràcter democrà¬
tic i d'autèntica promoció, només així representarà
un factor d'autèntica promoció per a la societat i per
als homes de les comarques. Però és obvi que en el
grau que es necessiti, cal que tot Catalunya, i en espe¬
cial Barcelona, col·laborin a fons en el desenvolupa¬
ment del món comarcal català.

7. Les limitacions en què es mouen les institu¬
cions oficials catalanes fan necessari que el seu paper
—tot i ser del tot imprescindible la seva intervenció
i a voltes la seva direcció— hagi de ser completat per
la iniciativa de les entitats i corporacions no pròpia¬
ment oficials, i també pels sectors econòmics i socials
als quals les seves superiors possibilitats d'actuació
confereixen responsabilitats més grans. Cal, de cara
a això, dur a terme en tots els sectors catalans una

intensa acció d'informació i de conscienciació que faci¬
liti l'eclosió d'iniciatives positives, així com una acti¬
tud altament col·laboradora en aquest sentit.

8. Per tal de donar a aquest manifest un to con¬
cret i clarament orientat cap a l'acció, fem finalment
una breu anàlisi de les accions més característiques
a emprendre cara al desenvolupament comarcal i dels
elements principals de tot ordre de què han de dispo¬
sar les comarques per a poder progressar efectivament.

— La consecució d'una infrastructura viària articu¬
lada i completa que esborri l'actual situació d'aïlla¬
ment o de marginació en què es troben moltes de les
comarques catalanes, fins i tot alguna que encara no
ha deixat de ser dinàmica (l'eix transversal de Cata-
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lunya és un pas imprescindible). Aquest fet és indub¬
table que repercutiria molt favorablement en la des¬
congestió de tot ordre (demogràfic, industrial, etc.) de
Barcelona i de la seva zona d'influència. L'esmentada
infrastructura viària ha d'anar acompanyada paral·le¬
lament d'una bona xarxa de comunicacions de tot altre
tipus, com telèfons, telègrafs, etc.

— L'ensenyament, en tots els seus graus, ha de
comptar amb una adequada localització que procuri,
al màxim, no deixar en situació de desavantatge les
zones rurals més disseminades enfront de les urbanes.
Aquesta adequada localització, òbviament, ha d'anar
acompanyada també d'una uniforme qualitat de l'en¬
senyament impartit. Tot això vol dir que des de l'escola
primària fins a l'ensenyament superior, passant per la
formació professional han d'estar a l'abast de tots els
habitants de totes les comarques sense excessives dife¬
rències entre unes i altres, fins i tot pel que fa als
indrets més excèntrics o de menys densitat de població.
La qual cosa es fa especialment palesa darrerament
amb la irreversible tendència que constitueix un fet
positiu, inaugurada recentment, d'estendre per tota
la geografia catalana el nombre de centres universi¬
taris.

— La salvaguarda del medi ambient en una socie¬
tat desenvolupada com la nostra, no només és condi¬
cionada per la imperiosa necessitat de no fer perillar
l'equilibri ecològic, sinó també per l'existència d'un
nou fenomen de masses com és el lleure. Això vol dir,
per exemple, que cal preveure d'una manera racional
la reserva d'àmplies zones de la naturalesa (boscos,
muntanyes, parcs naturals, etc.) no mediatitzades; la
canalització i sanejament de determinats cursos de
rius, de llacs, etc. I, en un altre terreny, però també
molt lligat amb el lleure, cal planificar la construcció
de nombrosos complexos esportius de fàcil abast i de
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finançament poc feixuc. Aquí caldria no oblidar —enca¬
ra que és a cavall entre aquest punt i l'anterior— la
creació d'una xarxa d'establiments culturals, com mu¬
seus, biblioteques, etc., de la qual posseïm magnífics
precedents, encara no del tot malaguanyats.

— Un aspecte cabdal de cara a la prossecució del
creixement econòmic del país és la greu penúria d'aigua
que pateixen gran nombre de les nostres comarques,
penúria que en poc temps es pot estendre a la genera¬
litat de Catalunya. Per tant, es fa inajornable el siste¬
màtic aprofitament i la racional redistribució de les
aigües catalanes, alhora que cal presentar un front
comú i un criteri solidari entre els diferents interessos
comarcals a l'hora de negociar els transvasaments d'ai¬
gües que provenen de regions no catalanes.

— Una intel·ligent i flexible política d'habitatges
pot ser un ajut més per a la descongestió de determi¬
nades zones i alhora una esplèndida palanca de revita-
lització d'altres pols naturals deprimits. Aquesta polí¬
tica ha de tenir molt en compte la qualitat de l'habi¬
tatge i el seu entorn; ha de procurar bandejar tant
com es pugui la formació de ciutats-dormitori, sobre¬
tot en els cinturons industrials de les nostres grans
aglomeracions urbanes, i, finalment, denunciar la crea¬
ció compulsiva de zones urbanes de nova planta. Per
tot plegat, pot ser un bon instrument l'existència d'una
política adequada i fiscalitzadora del sòl.

— En el terreny de la sanitat es poden fer exten¬
sives moltes de les orientacions donades en el campeducacional. És a dir, que, a més de cobrir els greus
dèficits existents, cal una equilibrada localització dels
centres assistencials, així com una uniforme qualitatde l'assistència mèdica que procuri evitar situacions
discriminatòries que perjudiquin les zones més rurals
i excèntriques.
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EL CATALANISME: UNA VOLUNTAT DE SER,
UNA VOLUNTAT DE CREAR *

La paraula catalanisme centra el títol de la meva
conferència d'aquesta nit, tot i que jo no l'acostumo
a emprar. Tant és així que, ara de seguida, faré una
precisió en el sentit de dir que per catalanisme entenc
el nacionalisme català. Faig aquesta precisió per a
evitar tot el que una paraula tan genèrica —després
de tot, catalanisme només vol dir, etimològicament,
afecció per les coses catalanes— pot comportar d'esto¬
vament, d'imprecisió, de visió folklòrica, de planteja¬
ment purament administratiu o cultural, culturalista,
és a dir, tot el que pot comportar de carència política
i de confusió amb un terme tan limitat com és el de
regionalisme. Per això dedicaré una part de la meva
conferència a definir el nacionalisme, i concretament
què entenc jo per nacionalisme català. Malgrat tot
això, he posat la paraula «catalanisme» en el títol de
la conferència, perquè sé que per a extensos sectors
de gent de casa nostra és la forma més planera, la més
tradicional i entenedora de designar l'ampli moviment
de signe nacional —de signe nacionalista— que a tra¬
vés de manifestacions de tota mena, durant els dar¬
rers cent anys, ha lluitat per a refer i enfortir la per¬
sonalitat col·lectiva de Catalunya.

* A L'Aliança del Poble Nou, el 13 de desembre de 1975.
151



La millor manera de descriure el que ha estat i el
que és el nacionalisme català és que en fem una molt
breu descripció històrica. He parlat dels darrers cent
anys, com podria haver parlat dels darrers 140 si ha¬
gués volgut referir-me a aquella data —1833— en que
els historiadors, convencionalment, situen l'inici del
catalanisme. Però, de fet, podríem anar a buscar aquest
començament molt més lluny, i molt més fons que en
el fet d'una poesia que en la intenció —no en el resul¬
tat— no era més que una poesia de saló. Com a símp¬
toma sí que va tenir importància l'Oda a la Pàtria,
que precisament fou difosa a Catalunya per sectors
socials i polítics no afins a l'Aribau, cosa que acaba
de demostrar que el que hi havia era un terreny pre¬
parat per a rebre i amplificar qualsevol incitació, qual¬
sevol estímul d'inspiració catalanista.

Per a realment explicar-nos d'on ve el catalanisme,
i d'on venim tots, podem remuntar-nos tan lluny com
vulgueu. Els nostres historiadors han estudiat molt la
nostra edat mitjana, i potser és bo que diguem, ara
que després d'una època de plétora d'estudis medie¬
vals sembla que aquest període de la nostra Història
és una mica menystingut, que ens han fet un gran
servei fent-ho. Ells ens han parlat dels nostres Jaumes
i dels nostres Peres, de les nostres Corts, del paper de
la burgesia barcelonina i de la pròpia ciutat de Barce¬
lona, de la nostra llengua i de la brillant realitat de la
nostra literatura durant els segles medievals, i també
de l'esclat militar, econòmic, cultural del Principat de
Catalunya i, en termes més generals, de tota la Confe¬
deració catalano-aragonesa. I tenen raó: nosaltres ve¬
nim d'allà, i de més enllà encara. Venim d'aquella
marca carolíngia de finals del segle viu i començaments
del ix, d'aquella marca carolíngia que —no ho obli¬
dem— avui encara som. Encara avui, després de dotze
segles, encara avui juguem en el conjunt hispànic un
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paper de punta de llança europea i europeista. Aquest
fet tan llunyà conforma encara avui la nostra realitat
col·lectiva.

Si després d'aquesta ràpida excursió a reculons
cap als nostres orígens tornem, també ràpidament, cap
al temps present, podem aturar-nos un moment a la
guerra dels Segadors o a l'altra guerra, la de Succes¬
sió, que va culminar amb la nostra derrota l'any 1714,
però de la qual, per la forma gloriosa com es va pro¬
duir, n'hem rebut la nostra Festa Nacional, l'li de
setembre, dia en què la ciutat de Barcelona caigué en
mans de la coalició dels exèrcits de França i d'Espanya.

Però jo vull començar més ençà i explicar —o re¬
cordar, perquè probablement ho coneixeu— com du¬
rant el segle xvin els nostres avantpassats van refer
un país, el nostre país. Com després de segles de deca¬
dència i d'una gravíssima derrota militar i política, que
va representar l'anihilament polític de Catalunya, com
després de tot això, a començaments del xvin, en una
situació que devia recordar la de l'any 1939, els cata¬
lans —en una reacció també similar— es van posar
a refer el país. A refer el camp, amb nous conreus,
amb noves masies, amb aquests bancals que es troben
a les muntanyes del litoral i de l'interior de Catalunya,
que s'enfilen amunt i que avui estant tornant a ser
erms, però que es van fer aleshores per a conrear-hi
blat i ordi, vinya, oliveres. Són símbol de l'esforç colo¬
nitzador, com són símbol del redreçament del país
tants i tants campanars de poble que es van refer o
simplement fer aleshores. Molts pobles de Catalunya
tenen campanars del segle xvin. També d'aleshores
daten l'inici de la industrialització i el retrobament
d'una antiga tradició catalana, després de segles d'oblit,
la tradició del comerç i de la navegació. I també d'ales¬
hores data la reconstrucció del fet més bàsic de tots,
la reconstrucció de la demografia catalana. Durant el
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segle xviii la població catalana, que fins aquell moment
havia estat feble, va créixer molt. Com deia, els cata¬
lans s'hi van tornar a posar i van refer el país.

Però per a ser plenament no n'hi ha prou amb fà¬
briques o amb conreus o amb masies. L'impuls creador
no s'atura aquí, sinó que per una banda, malda per a
enfortir justament allò que és la seva pròpia essència,
la base del seu ésser, i per l'altra, mira de conquerir
les institucions administratives i polítiques que han de
coronar i assegurar tot l'esforç de construcció. El cas
és que a mitjan segle xix, després de més de cent anys
d'esforç persistent, Catalunya era un país conscient
de la seva força, de la seva modernitat, de la seva ener¬
gia creadora i, alhora, de la seva particularitat, de la
seva identitat pròpia i del valor decisiu que en tots
sentits tenia per a ella aquesta identitat, aquesta prò¬
pia i específica manera de ser i de fer.

L'important no era, per tant, cap fet concret —l'Oda
a la Pàtria o qualsevol altre—, l'important és que hi
havia una realitat de país progressiu i amb conscièn¬
cia de la seva personalitat, que es volia desenvolupar en
tots sentits, i que no podia —i que encara no pot—
per mor de les estructures polítiques de l'Estat espa¬
nyol. Quan Catalunya comprèn, per una banda, que no
n'hi ha prou amb crear indústria i modernitzar-se i,
per l'altra, que en darrer terme el que de debò té im¬
portància no és tant crear riquesa com ser plenament,
i finalment, que aquest ésser plenament ha de ser, sí,
el fruit de l'esforç constant, però que li cal també un
reconeixement polític i unes institucions polítiques,
si no vol veure's constantment amenaçat de regressió,
quan Catalunya —repeteixo— comprèn tot això, neix
el catalanisme, que, com us he dit, és la formulació
més planera i genèrica, si voleu més simple, del que
realment dóna substantivitat política al moviment de
defensa, d'afirmació i de projecció de la col·lectivitat
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catalana, que és el nacionalisme català. A partir
d'aquest moment, el catalanisme és un moviment cultu¬
ral, econòmic, lingüístic, etc..., però és també, i sobre¬
tot, un moviment polític.

A la formulació del catalanisme van contribuir mol¬
tes coses i de tota mena. És lògic, perquè el catalanis¬
me era, i és, un moviment popular, i era, i és, un mo¬
viment nacional. És un moviment l'objectiu del qual
és refer un país i assolir uns òrgans polítics d'auto¬
govern. És un moviment, això no pot ser parcial. És
un moviment global, que actua en el camp econòmic,
en el cultural, en el de la problemàtica social. Ho ha
d'abastar tot o almenys n'ha de tenir la pretensió. Una
orientació exclusiva —només econòmica, només lin¬
güística, només social— no solament és incompleta,
sinó que pot arribar a ser contraproduent. És més, si
realment existeix una realitat nacional, pertot arreu
brollarà, a través d'iniciatives de tota mena, aquesta
saba nacional, aquesta voluntat d'afirmació, aquesta
vocació de fer coses, diverses i fins tot contradictò¬
ries, però sempre en la línia de la catalanitat militant.
Serà, i així ha estat en el cas del catalanisme, un gran
impuls desordenat i vital, un gran tremolor de creació,
un gran impuls creador. Vicens i Vives ens diu, amb
expressió justa, que Catalunya estava dominada, a
darreries del xix, per «un gran tremolor de creació».
I així fou, realment. Un gran esforç creador, no pas
sempre, de bon tros, promocionat i dirigit per uns
caps pensants, per uns dirigents. Ja ve un moment en
tot procés d'aquesta mena que es va a l'ordenació del
que s'està fent. Concretament a Catalunya, aquest mo¬
ment el va personalitzar un dels nostres polítics més
importants, Prat de la Riba, al qual per això fou donat
el sobrenom de «seny ordenador». Però va venir més
tard. De moment, el que cal subratllar és la multipli¬
citat i la diversitat d'iniciatives i la vitalitat del poble
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català renaixent. Iniciatives, repeteixo, de vegades fins
i tot contradictòries, però que totes sortien d'un tronc
comú. Iniciatives com les dels Jocs Florals, que ara
semblen massa romàntiques i que potser sí que més
d'una vegada van caure en l'arqueologisme i l'encarca¬
rament, però que en conjunt responien bé al clima
del moment i tingueren una gran eficàcia lingüística i
política. Però també iniciatives com procedents de la
vena popular, com l'obra de Clavé i dels seus orfeons.
Hi hagué la poesia culta i benpensant, una mica tocada
i posada dels poetes autonomenats gaiters, i concreta¬
ment gaiters fluvials —lo gaiter del Llobregat, lo gaiter
del Fluvià, lo gaiter del Francolí...—, i hi hagué també
l'obra més populista de molts poetes, dramaturgs, es¬
criptors satírics, etc... i que podem personificar espe¬
cialment bé en un home com Pitarra en gran part del
seu teatre, en les seves gatades, fins i tot en les seves
atzagaiades i àdhuc les seves grolleries, però tot molt
real i autèntic, molt català i enormement popular. En
tot aquest procés cal incloure, i en lloc molt important,
l'esforç d'industrialització i tota la política econòmica
catalana, amb el proteccionisme com a objectiu princi¬
pal. I d'aquí —de l'economia, i de la indústria— podem
retornar a la poesia popular, concretament al gran
impacte de la poesia popular religiosa, sobretot la de
Verdaguer, molt adient a la mentalitat de l'època, que
exercí una influència decisiva de cara a la sensibilit¬
zació catalana de grans sectors de població. Podem
parlar de la indústria —com ja he fet— i del creixe¬
ment urbà, però també del camp, del seu progrés, dels
seus sindicats agrícoles, del més conservador Institut
Agrícola Català de Sant Isidre i fins i tot —i si l'es¬
mento el darrer no és pas perquè tingués poca impor¬
tància en la tasca de conscienciació— d'aquell humil
però eficaç Calendari del Pagès, que ha presidit durant
anys i anys les llars pageses de Catalunya. De figures
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contradictòries com la del bisbe Torras i la d'Almirall
enfrontades entre elles, però l'acció de les quals va
tenir en comú el resultat: l'enfortiment i la naciona¬
lització, en camps diversos, de la consciència catalana.
Del wagnerianisme, tan impregnat de catalanitat com
ho fou, des d'una posició artística ben diferent, el rea¬
lisme en la novel·la. I del modernisme i el noucentisme.

Però, naturalment, algú havia de donar cohesió a
tot això, algú havia de donar-li sentit i orientació po¬
lítica. Hi hagué diversos intents, però el més reeixit,
en aquell moment —i el més eficaç en el sentit de po¬
tenciar més que cap altre la tasca col·lectiva— fou el de
Prat de la Riba. Dic en aquell moment, perquè anys
més tard les formulacions més justes i més reeixides
foren unes altres, no les procedents del sector més
conservador de Prat —tot i que Prat, i això sempre
restarà com un gran mèrit seu, va intentar i en bona
part va aconseguir obrir cap a sectors que no eren els
seus i gràcies a això va consolidar les perspectives de
futur. Anys més tard, les formulacions més adients i
ajustades foren les de la petita burgesia, de la menes¬
tralia i d'alguns sectors obrers, fou el catalanisme de
Macià i de l'Esquerra, el del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) i
dels rabassaires. I foren també, com a formulacions
no majoritàries i, per tant, políticament en aquell mo¬
ment marginals, però, amb tot, significatives i impor¬
tants pel que significaven, les d'alguns sectors marxis¬
tes —les d'organitzacions com l'Aliança Obrera, el
POUM i el BOC, o de revistes com «L'Insurgent» i
«L'Insurgent Proletari», o d'homes com Andreu Nin,
Antoni Sesé, Joan Comorera i —entre els que avui en¬
cara viuen— Jordi Arquer, Pere Ardiaca, Miquel Ferrer.
Fins i tot, ja molt a darrera hora —i en això no em
puc basar tant en fets concrets i clars com en tots els
casos precedents, sinó més aviat en indicis—, fins i tot
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gent de la CNT, tradicionalment molt poc permeable a
les tesis catalanistes, estava iniciant una revisió de les
seves posicions. Em baso per dir això en declaracions
i articles d'un home tan important, amb tant de pes i
amb tanta autoritat moral a la Confederació com Joan
Peiró. I àdhuc, ja en plena guerra, que les conclusions
del seu Congrés de novembre de 1937, la UGT, com
sabeu, vinculada estretament al PSOE, el qual mai no
havia simpatitzat amb el catalanisme, introdueix plan¬
tejaments que equivalen a l'acceptació del nostre fet
nacional.

* * *

En els moviments nacionals —no només en el ca¬

talà, sinó en tots— és molt normal això que la bandera
vagi passant de mans, segons quin sigui el sector social
protagonista, o el que se'n vol aprofitar, el que el vol
utilitzar. Perquè —després ho veurem—, malgrat tot
el que es digui, el fet nacional és un dels fets col·lectius
més permanent, probablement el més permanent i per
això no solament els sectors socials o les classes so¬

cials miren d'aprofitar la seva força, sinó que també
totes les grans ideologies han acabat encarnant-se na¬
cionalment i buscant en el fet nacional la seva conso¬

lidació. El catolicisme és una religió d'ambició univer¬
sal, una religió de sincera i ben actual vocació universal,
però que ha hagut d'encarnar-se en les realitats con¬
cretes de cada país. N'ha tingut necessitat per tal de
no caure en el desarrelament i en l'abstractisme. És
veritat que de vegades ha degenerat en nacional catoli¬
cisme, i nosaltres n'hem tingut —i en part encara en
tenim— una experiència ben propera. Però les degene¬
racions no tenen valor al fet general que el catolicisme,
per a ser operant a escala d'home, s'ha hagut d'encar¬
nar en els fets nacionals. Però la cosa no s'atura aquí.
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La Revolució francesa, que va néixer —i realment ho
era— com un missatge de fraternitat universal, a tra¬
vés d'una evolució que precisament fou molt ràpida,
va agafar aviat concrecions nacionals molt fortes. I ara
amb el comunisme està passant el que ja va anunciar
Djilas fa vint-i-cinc o trenta anys. Djilas va dir: «Per
a mantenir-se, el comunisme haurà d'esdevenir nacio¬
nal.» Ara que el comunisme ja s'ha estès molt i que
per tant s'ha d'enfrontrar amb situacions i mentalitats
molt diverses, i amb moments històrics també dife¬
rents, sent la necessitat de nacionalitzar-se. I això no
passa només en el Tercer Món, on el comunisme mira
sempre de presentar-se a cavall dels moviments d'eman¬
cipació nacional, que són els que realment mouen, que
són els que responen a sentiments forts de debò —i
només cal llegir Mao i Hoxi-Minh per a convèncer-
se'n—, sinó també a Europa, on s'està produint un lent
i espero —i desitjo— que irreversible procés de nacio¬
nalització dels partits comunistes.

* * *

Tornant, després d'aquesta mica de comentari so¬
bre com el moviment nacional pot ser que sigui succes¬
sivament assumit per diversos sectors, i de com es
produeix la nacionalització de les grans ideologies,
tornant —deia— a l'explicació, que he deixat a l'any
1937, de com concretament la causa nacional catalana
ha anat essent assumida per diversos sectors polítics
i socials, cal dir que després de la guerra el catalanis¬
me i, de fet, la idea de Catalunya, l'esperit català fou
defensat, sobretot —no dic només, dic sobretot—, per
uns determinats estaments socials, concretament per
les capes mitjanes del país, capes mitjanes que inclouen
una part important de la burgesia del país —concreta¬
ment la petita i la mitjana, no pas l'altra, és a dir,
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l'econòmicament més important—, però no només
aquests sectors, com una vella i interessada, i jo crec
que fins i tot una poc intel·ligent història, vol fer creure.

D'aquestes capes mitjanes, en forma part també el
nostre món comarcal, que és molt multiclassista, la
menestralia, el món dels botiguers, alguns sectors
obrers, les professions liberals, el nostre món intel·lec¬
tual, etc... És tot aquest sector social el que, més que
cap altre, ha defensat la realitat lingüística, cultural i
política de Catalunya durant tots aquests anys. En
part perquè dintre d'aquest sector hi havia gent que
havia conservat més possibilitats d'actuació, però so¬
bretot perquè, de sempre, aquest ampli sector social
de les capes mitjanes ha estat el més fidel i el més
sensible als ideals catalanistes. Pierre Vilar diu, i em
sembla que té raó, que el catalanisme ha estat defensat
sempre per la classe mitja i d'una manera intermitent
per la classe obrera. El cas és que, en la postguerra,
Catalunya ha estat sobretot defensada, repeteixo, per
les capes mitjanes, i que ho continua essent, si bé ara
no tan preponderantment com abans, perquè hi ha al¬
tres sectors que s'hi han afegit.

Pot donar-se el cas que en el futur la bandera
passi a unes altres mans. Això ja es veurà. El que
interessa a Catalunya en tant que entitat nacional és
que la seva causa, la seva causa nacional, sigui assu¬
mida sobretot —no dic només, però sí sobretot— pels
sectors socials més protagonistes del moment, els més
dinàmics. Però atenció, l'interès, com a mínim, és
mutu, perquè, per altra banda, interessa a aquests sec¬
tors socials, els que siguin en cada moment històric, i
interessa a les seves ideologies fer-se seu el fet nacio¬
nal, a condició, ben entès, que sigui fort. Si avui retro¬
bem en coses que diuen i escriuen homes representatius
de l'alta burgesia del país —que durant molts anys han
ignorat el fet català— actituds de defensa i d'afirma-
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ció catalanista, és perquè, després de 40 anys de per¬
secució, Catalunya no ha mort, i en el moment en que
han de tornar a jugar políticament, es troben que hi
han de comptar. I és innegable que també algunes
ideologies d'esquerra s'empelten avui amb el naciona¬
lisme català, perquè realment no és una formulació
teòrica mancada de realitat, sinó que, d'una manera
més o menys explícita, però sempre operant, informa
el que hi ha de més central, el que hi ha de més cohe-
sionador i vertebrador, de més decisiu en el viure
col·lectiu català. Aquests últims dies, i en un terreny
més fràgil que el del plantejament nacional al Princi¬
pat, concretament al País Valencià, n'hem vist una
clara manifestació. Els comunistes han estat sempre
contraris al reconeixement del caràcter nacional del
poble valencià. Doncs bé, fa tot just tres setmanes, els
comunistes, si bé han continuat manifestant-se refrac¬
taris —al País Valencià i a Catalunya— a la idea dels
Països Catalans, que a hores d'ara ja és acceptada per
pràcticament totes les forces polítiques catalanes, i si
bé han continuat negant al poble valencià el dret a
l'autodeterminació, en canvi han publicat un document
que representa un progrés molt important, perquè
admet, per primera vegada, l'existència d'una realitat
nacional al País Valencià. Això no hauria estat possible
sense tota la tasca feta per gent com en Fuster, en Rai¬
mon, en Vicent Ventura i d'altres de no menys impor¬
tants, però que ara no fan al cas. Això no hauria estat
possible sense les 45.000 o 50.000 signatures recollides
enguany defensant la catalanitat de la llengua i de la
realitat valencianes. Això no hauria estat possible sen¬
se l'enfortiment que el fet i el sentiment valencians han
experimentat durant els darrers anys.

* * *
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Amb això som en el moment present, però abans
d'enfrontar-nos-hi, abans d'analitzar què és el que des
de la nostra realitat nacional avui podem i hem de fer,
abans d'això crec oportú aturar-me a explicar per què
defensem una postura nacionalista.

Nosaltres, els catalans, tenim un fet nacional. Te¬
nim un moviment nacional que encara no ha assolit
algun dels seus objectius fonamentals ni ha pogut
afirmar-se plenament —concretament, no ha aconse¬

guit el reconeixement polític i institucional del nostre
fet nacional, però que en canvi ha reeixit ja a salvar i
consolidar la nostra nacionalitat. Tenim un moviment
nacional al qual s'atribueix l'haver estat una causa

principal —o, segons alguns, la causa principal— de
la guerra civil espanyola. Hi ha sobre això una infinitat
de textos del bàndol franquista que són molt demos¬
tratius. Fins i tot hi ha tres declaracions del propi
general Franco a la premsa estrangera, fetes durant
els anys 1937 i 1938, en les quals se'ns fa aquesta ma¬
teixa acusació. Resulta sorprenent, i irònic, que els
mateixos que titllen d'inconsistent i desplaçat en el
temps el catalanisme l'acusin de ser una causa abso¬
lutament determinant d'un cataclisme tan greu i catas¬
tròfic com la guerra civil espanyola. Però hi ha més:
el nostre moviment nacional —es digui el que es di¬
gui— és prou fort perquè miri d'instrumentar-lo, segons
diuen —i potser serà veritat— l'alta burgesia. I per¬
què intentin utilitzar-lo sectors polítics i socials, aquests
d'esquerra, que durant els anys posteriors a la guerra
van deixar de considerar-lo com un fet polític ponde¬
rable, o positiu, i que ara han canviat d'ooinió. I en

això que dic no hi ha crítica ni posició perdonavides
d'un catalanista de tota la vida. Ben al contrari, ben¬
vinguts siguin tots, perquè només hi ha intent d'utilit¬
zar les realitats que són, que són fortes i operants,
les realitats a cavall de les quals es pot fer camí. I ben-
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vinguts, també, perquè només es pot intentar amb
èxit una utilització si hi ha una dosi suficient de sin¬
ceritat, és a dir, d'identificació amb el sentiment i la
realitat política que s'intenta utilitzar. Vull dir que a
través d'això es produirà, i s'està produint ja, la nacio¬
nalització de molts sectors socials i polítics.

Tenim un moviment nacional, també prou fort,
perquè aquests dies, quan s'està discutint si Espanya
s'encamina o no cap a la democràcia, se'ns digui —i a
determinades persones això se'ls ha dit fa molt poc,
fa tres o quatre dies amb motiu de la formació del
nou govern— que això de les reivindicacions catalanes
ho hem de desar, almenys de moment, perquè això és
capaç de bloquejar qualsevol intent democratitzador.
Ningú a Madrid no s'atreveix encara a integrar un
català d'un mínim de nivell i que sigui democràtica¬
ment i catalanament fiable. Ni tampoc a Catalunya se
sent cap mena de pressa. Encara ens preocupa més
el nostre enfortiment, les nostres enteses, que no pas
una incerta intervenció en la política espanyola. Repe¬
teixo per al qui, generalment en forma ben contradic¬
tòria i il·lògica, en donen una versió discriminada, que
al fet nacional català se li atribueix una responsabili¬
tat determinant en la guerra civil espanyola; que vol
ser instrumentat per diversos sectors, de dreta i d'es¬
querra, originàriament no catalanistes; i que en el
moment present de la política espanyola és vist en¬
cara, fins i tot en les seves formes més moderades, com
un perillós moviment subversiu.

Se'ns fan altres menes de crítica, també. Però ara
no hi entraré, ni m'aturaré en la seva refutació, d'altra
banda fàcil. Tinc por que, si ho fes, la conferència, ja
una mica llarga, duraria massa. Una d'aquestes críti¬
ques és la que diu que el nacionalisme ja no està de
moda. Els qui ho diuen són gent interessada o que no
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sap llegir els diaris. Una altra és la que diu que ara
és temps d'anar a les grans unitats, que és temps de
plantejaments universalistes. I això és cert, però tam¬
bé ho és que el nacionalisme, tal com l'entenem nosal¬
tres, és compatible amb l'universalisme, i també és
cert que aquest és un dels arguments que utilitzen els
imperialismes —els nacionalismes imperialistes— com
a fum protector de les seves ambicions. Ells no desar¬
men, però en nom d'espatarrants ideals universalistes
i ideològics reclamen el desarmament nacional dels
altres.

També es parla, de vegades, per a combatre el na¬
cionalisme, de les seves contradiccions internes, i és
veritat que en té. Tot organisme viu en té. Tot cos so¬
cial viu i complex, i en el qual hi hagi democràcia, en
té i els manifesta. El que cal no és pas ofegar-les auto¬
ritàriament, sinó integrar-les. Però d'això —que això
sí que és important—, en parlarem després. Sobre les
altres crítiques ja he dit que avui no m'hi entretindré.
De fet, tot això ens porta a utilitzar arguments defen¬
sius i en el fons secundaris, en comptes d'emprar els
de signe positiu, que són els importants, l'autèntica
rèplica a totes les crítiques i a les referències a tota
mena de contradiccions.

Per a nosaltres, els arguments de per què som i
volem ser nacionalistes són uns altres. En primer lloc,
perquè som. És un argument suprem després de cinc
segles de subordinació, de 250 anys de pèrdua total de
poder polític i de llarguíssims períodes de decadència.
I després de l'ensorrada del 1939, que va ser com una
glaçada de primavera. Hi ha aquestes glaçades de finals
de març o del mes d'abril, quan ja els arbres i les
plantes han tret el brot, i que són les més perilloses
perquè ho cremen tot quan encara la nova vida és
tendra i quan ja potser no hi tornarà a haver temps
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0 delit de rebrotar un altre cop. Va ser com una gla¬
çada d'aquestes, la nostra gran ensorrada de l'any 1939,
en un moment de primavera esperançada de la Cata¬
lunya renaixent. Doncs bé, després de tot això, nosal¬
tres som. I som, no perquè ningú ens hagi regalat res,
fins i tot som sense en algun moment haver fet tot
l'esforç que potser hauríem hagut de fer, perquè és
cert que hi ha hagut per part de molta gent nostra
moments de flexió. Som, simplement, objectivament,
perquè som. Som, perquè la realitat ha estat més forta
que la persecució, més forta que les idees de moda, fins
1 tot més forta que el desànim i la desesperança d'al¬
guns —d'alguns que en certs moments no foren pocs—,
més forta que la dimissió, més forta que la covardia.
El cas és que som. Per què hi hem de renunciar? En
nom de què? Per donar gust a qui?

Però hi ha un altre motiu, no pas més de fons, però
sí més racionalitzat, que ara explicaré.

Hi ha hagut plantejaments nacionalistes basats en
la història, o en la llengua, o en arguments culturals,
fins i tot en el culte a la nació com a element abstracte
i desvinculat dels homes concrets. Ja fa anys que el
catalanisme —naturalment, amb excepcions, perquè
sempre hi ha gent que s'arrapa a les velles idees—, ja
fa temps que el catalanisme ha rebutjat aquests plan¬
tejaments. Ja fa molts anys que el basament teòric del
catalanisme no rau en el romanticisme ni en el culte
a la llengua —i mireu que n'és, d'important, la llengua
en el nostre cas— ni en una idea més o menys mítica
de la comunitat, que són una estructura interior, una
cohesió interna, sense les quals és un ésser poc fet,
indefinit i dubitatiu, poc operant, poc creador. I justa¬
ment el poble, la comunitat nacional, és un instrument
essencial —el més essencial de tots en l'ordre col·lec¬
tiu— de formació i de definició dels homes, d'educació
en el sentit d'imprimir uns hàbits, de fer arrelar unes
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conviccions, de donar una mentalitat, és a dir, de por¬
tar l'home a la conquesta de la seva personalitat bà¬
sica, a la conquesta en profunditat de la seva identitat
i de fer tot això no d'una manera aïllada i individual,
elitista i aristocraticista, sinó d'una manera popular,
d'una manera massiva. El punt d'arrencada del nacio¬
nalisme personalista és aquesta doble constatació que
l'home, l'home concret, no pot arribar a produir-se
plenament si no és dintre d'una comunitat nacional, la
qual actua, repeteixo, com un element de formació i
de definició dels homes i que 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, per una banda, l'home ne¬
cessita disposar d'una estructura interior que el verte¬
bri i que aquesta estructura no sigui ell sol a tenir-la,
és a dir, que no el tanqui en la seva estricta persona.
Per l'altra, hi ha el fet que aquesta estructura en bona
part és el fruit de l'acció que damunt d'ell, d'una ma¬
nera profunda —que vol dir d'una manera espontània,
natural i no només intel·lectual— exerceix la comunitat
nacional. Són aquests dos punts els que confereixen un
valor al fet nacional, que el fan imprescindible i obli¬
guen a fer-ne la defensa. I aquesta defensa ja és nacio¬
nalisme.

Aquest plantejament neix, en el cas de molts de no¬

saltres i en el meu concret, de l'humanisme cristià, i
més concretament del personalisme cristià. Però tam¬
bé es pot fer des d'una perspectiva marxista. Durant
els darrers anys, a Catalunya hi ha hagut un treball
teòric positiu en aquest sentit que, tot valorant com
a fets bàsics de definició nacional els fets de llengua,
cultura, història, territori, mentalitat col·lectiva, etc.,
utilitza el concepte —inicialment marxista, però actual¬
ment ja molt estès, d'alienació per a explicar la raó
de ser del nacionalisme, i especialment del naciona-
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lisme de defensa, de lluita per la pròpia identitat.
Permeteu-me que us llegeixi un text d'inspiració mar¬
xista sobre aquest tema. Diu: «Pel mateix moviment
essencial —propi de tot home— dirigit a participar en
la vida de la societat, l'invididu —es refereix a l'indi¬
vidu que és membre d'una nacionalitat dominada—,
l'individu es troba negat com a membre de la comu¬
nitat, com a membre de la pròpia comunitat: quan vol
identificar-se amb la comunitat, aquesta se li presenta
com "estranya", li proposa uns valors que són els
seus i que neguen els seus, se li presenta com una co¬
munitat que no és la seva i que nega la seva. L'individu
es troba obligat a acceptar com a pròpia la mateixa
comunitat que el nega com a ésser comunitari, com a
ésser social. Es troba obligat a acceptar com a valors
comunitaris propis els valors estranys, com a cultura
pròpia la cultura estranya, com a història pròpia la
història estranya, com a forma de vida i mentalitat
pròpia la missió col·lectiva estranya, etc.; ben entès
que l'acceptació de tots aquests factors d'integració en
la comunitat estranya equival a una negació dels ma¬
teixos factors d'integració en la comunitat pròpia, a la
qual l'individu, malgrat tot, continua inserit.» És això
l'alienació, és aquesta situació que fa que de l'esforç
creador de l'individu se'n beneficiï justament la comu¬
nitat estranya que domina, la que és pròpiament la
seva, que sigui un reforçament justament de tot allò
que té dominat i disminuït el seu propi país, i a través
del país al mateix individu. I continua el text que us
llegia, dient: «La imposada unitat en la diversitat —una
expressió que a tots ens és familiar— 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 els valors de la nació dominant:
una forma perfecta d'imperialisme, més radical i més
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profunda que l'imperialisme que reconeix la situació
colonial de les nacions dominades. Es tracta d'un im-
perialisme total, perquè intenta arribar, i arriba, a la
dominació dels individus, a la dominació de les intel-
ligències i les voluntats.» Als pobles que es troben, als
pobles que ens trobem en aquesta situació ens cal reac¬
cionar contra aquest imperialisme total, contra això
que no ens deixa ser el que som, pitjor encara, contra
això que fa que el que fem es giri contra nosaltres
mateixos. Ens cal defensar-nos d'aquesta alienació.
I aquesta defensa és ja, també, nacionalisme.

De tot això es desprèn una formulació condensada
del nacionalisme personalista català, que és aquesta:
Ser en tant que poble, en tant que grup, en tant que
comunitat, perquè puguin ser al més plenament possi¬
ble els seus homes, els homes d'aquest poble.

Aquesta primacia de l'home fa que el nostre nacio¬
nalisme no pugui ser un fetitxisme de la nació, el fetit¬
xisme de quelcom d'abstracte. Al mateix temps que
s'afirma d'una manera radical la necessitat de la nació
se'n rebutja, d'una manera també radical, el caràcter
de valor absolut.

Plantejades així les coses, és fàcil de veure que el
nostre no és un nacionalisme de domini, sinó d'afirma¬
ció, de defensa d'allò que fa que siguem, individual¬
ment i col·lectivament, quelcom de definit i d'operant,
és a dir, quelcom capaç de crear, i no un magma inde¬
terminat, una juxtaposició desfibrada i inerme d'indi¬
vidus.

També és fàcil de veure que el catalanisme, és a dir,
el nostre nacionalisme, no és un regionalisme pintoresc,
defensiu i pairalista, sinó un sentiment i una idea ra¬
dicals i actuals, és a dir, no centrats en la del passat,
ni tampoc superficials o de pinzellada, no un voler ser
una mica catalans, sinó de voler-ne ser del tot, perquè
només així els homes que viuen i treballen a Catalunya
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tindran una manera de fer ben definida, no mistificada,
no instal·lada en el dubte i en l'aiguabarreig, perquè
només així disposaran de la possibilitat, de la plata¬
forma necessària per a ser homes plenament. No és
un romanticisme o un localisme o un arcaisme, sinó
que pretén, repeteixo, que Catalunya sigui en tant que
poble per a que els seus homes puguin ser.

* * *

El fet nacional té una dimensió global. És un fet
de fons, una mena de plataforma bàsica i comuna, de
la qual brollen moltes i diverses realitats. És un mateix
impuls, que es diversifica i que produeix los gaiters i
Pitarra, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Mont¬
serrat i els anticlericals de l'Esquerra, el naturalisme
i el noucentisme, Cambó i els homes d'Estat Català
Proletari. Un mateix impuls, però operant sobre una
realitat molt diversa, molt proteica. I ha estat sempre
tasca primordial de tot plantejament nacional veure
si podia trobar aquell punt de contacte, aquell punt
comú a través del qual es pogués crear una unitat bà¬
sica al país. Moltes vegades he explicat ja la imatge
de Vicens Vives segons el qual un país és com un joc de
cartes, però en el qual les cartes no estan ben posades
l'una sobre l'altra, ben ordenades, ben coincidents,
sinó escampades sobre la taula. Del que es tracta és
de veure si es pot trobar un punt en el qual totes les
cartes coincideixen i a través d'aquest punt passar una
agulla llarga i fer-ne un enfilall. És a dir, veure si es
pot trobar aquell o aquells punts de coincidència de
tots els components d'un país en el camp dels inte¬
ressos, de les idees o dels sentiments. De tota manera,
no sempre aquesta solució és possible, sobretot quan
les estructures polítiques són febles i inexistents, i
quan, per tant, el país està sotmès a tota mena d'in-
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fluències exteriors que miren d'enfrontar els uns amb
els altres, o simplement quan està mancat d'una auto¬
ritat que en darrer terme sigui capaç d'imposar una
línia. D'aquí ve que moltes vegades el combat nacional
no es pugui dur des de posicions d'unitat total, és a
dir, des de posicions que serien el resultat d'un enfilall
de totes les cartes, sinó a partir de posicions o de sec¬
tors polítics i socials més parcel·laris, però prou impor¬
tants, amb prou força i prou incidència de tot ordre
per a imposar-se i, en un cert sentit, obligar la resta
del país a seguir la seva línia o excloure's. Vull dir amb
això que tampoc no s'ha de caure en el fetitxisme de
la unitat total, que.no és el mateix que el que en po¬
dríem dir la unitat eficaç, basada en els sectors hege¬
mònics o capaços d'esdevenir hegemònics. És clar que
això només és possible si aquests sectors hegemònics
—fet que, si no fos així, no podrien ser hegemònics—,
si aquests sectors són capaços d'interpretar millor que
els altres el moment històric i d'oferir les solucions més
adients, d'oferir les propostes que responen millor a
l'expectació en aquell moment del poble.

Tot això ens porta al tema de les contradiccions
internes del nacionalisme. De fet, de contradiccions,
en tenen tots els moviments, nacionals o no, a condició
de ser prou grans i prou amplis. Només els moviments
molt específics, molt sectorials o molt petits se n'esca¬
pen. I el nacionalisme, efectivament, com a moviment
global que pretén ser, sol estar subjecte a les tensions
pròpies dels grans debats de cada època i difícilment
es pot escapar de les contradiccions que aquests de¬
bats reflecteixen. Sempre ha estat així, fins i tot en

èpoques llunyanes en què la paraula nacionalisme no
s'emprava, però en les quals els pobles ja lluitaven per
defensar la seva identitat i la seva independència. Si
no fos perquè tinc por d'allargar-me massa en un tema
que podria semblar molt digressiu i que justament

170



perquè el conec bé i m'apassiona em podria fer allar¬
gar massa, els explicaria com tradicionalment —l'exem¬
ple que agafaria seria dels segles xvx i xvn— aquest fet
de les contradiccions internes, que en aquella època
no eren bàsicament de caràcter social o econòmic o
polític, sinó fonamentalment religioses, jugaven ja dra¬
màticament, a l'interior de les comunitats nacionals.
Podria il·lustrar això sobretot amb un fet molt clar,
amb un exemple de llibre, que és el de la guerra dels
Països Baixos contra Espanya i el de la figura de Gui¬
llem d'Orange, de Guillem el Taciturn, que fou en la
pròpia persona un compendi dramàtic i dolorós de la
contradicció de l'època. I els Països Baixos, que en
aquell temps comprenien Holanda, Bèlgica i el Nord
de França, foren esquinçats precisament per aquesta
mateixa contradicció, malgrat ser una de les naciona¬
litats més fortes i coherents de l'època. Nosaltres ma¬
teixos tenim en la nostra Història l'exemple d'una
d'aquestes contradiccions, aquesta, de tipus social i
que ens fou fatal. Em refereixo al problema i a les
guerres dels remenees. És un exemple, a més, de com
les tensions internes de tota societat poden ser utilit¬
zades per forces externes per mica que el país en qües¬
tió no disposi d'institucions polítiques pròpies prou
fortes. Però això ens duria lluny, ens distrauria i potser
seria de mal seguir. Més val que ens centrem en els
nostres problemes d'avui, i avui les tensions són d'or¬
dre divers, n'hi ha de moltes menes, però la que a nos¬
altres ens interessa més analitzar és la tensió entre

problemàtica nacional i problemàtica social.
Sobre això penso que la nació és més permanent

que la classe social, menys fruit de la circumstància i
la conjuntura, encara que de vegades siguin circums¬
tàncies i conjuntures seculars. Que és més estable.
I sobretot crec que està molt més ben dotada, positi¬
vament més dotada de cara a aquella tasca de conques-
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ta de la personalitat bàsica, de conquesta en profundi¬
tat de la pròpia identitat, que és, segons el meu parer,
la funció, la missió fonamental de la nació. Pierre
Vilar —un dels homes que al meu entendre més ha
ajudat a comprendre racionalment i a explicar el fet
nacional català, no a sentir-lo, que per a això n'hi ha
prou amb ser català— des de la seva òptica de marxis¬
ta no dogmàtic estudia en el seu llibre Catalunya en
l'Espanya moderna aquesta interrelació entre nacionali¬
tat i classe social. I distingeix molt bé entre el «qua¬
dre de la comunitat» que depèn del passat, de la tra¬
dició, i que és el que porta en ell aquella capacitat de
formació humana, i la «conjuntura», que actua —diu—
per «la intermediació de les classes socials que la
viuen». Parla de «les données stables», és a dir, «de
les dades estables», de les formidables estabilitats que
són la llengua, la terra, la història, les solidaritats his¬
tòriques. Parla del fet nació, que qualifica de viu i
creador, és a dir, i ara lliguem amb el títol de la con¬

ferència, de fet dotat de realitat i de voluntat de ser i
de realitat i de voluntat de creació, i que és el marc
permanent, no circumstancial, del viure col·lectiu, però
que també és el quadre i l'instrument successivament
utilitzat per les diverses classes socials. I diu una cosa,
que més malament, jo també he dit abans, i és que un
moviment nacional —i concretament, el català— no

pot triomfar si, en les seves reivindicacions, no hi par¬
ticipa el que en el país és, en un moment determinat,
la seva classe dirigent. Podem afegir-hi una altra cosa,
i és que quan un fet nacional és realment viu només
la classe social que sigui capaç d'assumir-lo podrà
arribar a ser dominant.

Nosaltres, ja ho he dit, som una realitat nacional.
Si hi ha alguna classe social que més enllà de la seva

posició forta —forta per la raó que sigui: la seva po¬
tència econòmica, la seva capacitat de reivindicació
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social, que són coses molt i molt importants, però que
per elles soles no asseguren un paper hegemònic, per¬
què són fets i forces prou centrals, massa sectorials,
mancades per elles soles de la capacitat de l'enfilall,
aquell que deia, encara que sigui l'enfilall parcial que
cal a tot grup amb aspiracions hegemòniques— si hi
ha alguna classe social a Catalunya, repeteixo, que de
debò aspira a ser dirigent del país —és a dir, que no
actua només en funció d'una defensa molt particular
d'interessos o només en funció de peó de brega sucur-
salista— que no oblidi que o assumeix plenament i
sincerament el fet nacional o podrà aspirar a ser una
força important, sí, però no vertebradora. Podrà ser
una força dislocadora, capaç d'impedir el progrés po¬
lític i social de Catalunya, però no capaç de dirigir, no
capaç de dirigir-nos, no capaç de construir i en darrer
terme de debò d'imposar-se i d'imposar el seu con¬
cepte de societat.

Per tant em permetereu que inverteixi els termes
tradicionals d'aquesta qüestió. Crec que el nacionalis¬
me no s'ha de justificar. Els qui som, per damunt de
tot, nacionalistes hem d'actuar, i ara tocaré aquest
punt amb més extensió, d'acord amb criteris de servei
a tots els homes que viuen i treballen a Catalunya i
especialment als estaments més populars, vull dir la
gran majoria del país, però si ho fem així és a dir si
obrim portes a tothom i especialment als sectors popu¬
lars de Catalunya, no és a nosaltres a qui correspon
donar explicacions i justificar-nos. És a qui realment
vulgui servir el poble de Catalunya a través d'una de¬
terminada mentalitat, d'una determinada visió del país
i de la societat que li cal fer tot el possible per a en¬
troncar realment amb les aspiracions nacionals de
Catalunya, és a dir, amb l'aspiració del poble de Cata¬
lunya a disposar de tots els instruments polítics i de
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tots els elements de consciència i voluntat necessaris
per a ésser amb tota plenitud.

Però perquè això sigui possible —ja ho he dit—-cal que el nacionalisme català sigui fidel a uns quantsimperatius. N'esmentaré tres: l'imperatiu de la demo¬cràcia, l'imperatiu de la justícia social i l'imperatiud'un concepte ampli i realment comunitari de català
que faci possible l'assumpció plena i efectiva, per partde tota la immigració, de la catalanitat. De fet són tresimperatius amb un denominador comú que és el de lademocràcia: democràcia política, democràcia econòmi¬
ca i social, democràcia en el sentit d'identitat de drets,de deures i de consciència col·lectiva de tots els homes
que viuen i treballen a Catalunya.

* * *

Deia abans que després de cinc segles de subordi¬nació i després de la derrota gravíssima que com apaís vàrem tenir l'any 1939, Catalunya, per a sorpresad'alguns, torna a estar present. L'any 1964 en un llibre
que vaig escriure Construir Catalunya, jo titulava exac¬tament així un article: «Catalunya torna». Ja comen¬
çava a ser una realitat. Però és que abans d'això —du¬
rant els anys 50— havíem sortit alguns a buscar un
pany de paret d'aquests que fan les delícies dels pinta-dors de paret, trossos prou llargs ben emblanquinats,nets, sense gaires arrugues o esquerdes, i havíem sor¬tit a pintar només això: Catalunya torna. Aleshores
encara era més un clam, una invocació, que no unarealitat. Però avui no, avui Catalunya hi és. Per tant,aquesta realitat que és Catalunya i aquesta altra reali¬
tat que som els catalans, què hem de fer? I encara queno estem parlant en termes immediatistes, sinó defets que hem qualificat de molt permanents, de pocconjunturals, què hem de fer ara que sembla que, amb
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més o menys rapidesa, però d'una manera clara s'ini¬
cia un període de canvi a Espanya?

Hi ha una primera cosa que hem de continuar fent,
que és treballar en l'ésser del nostre país. Del doctor
Cardó, un dels homes que en el terreny de les idees
va contribuir més a mantenir viu l'esperit català du¬
rant els anys negres dels 40 i dels 50, n'hem de recor¬
dar aquella crida angoixada que ens feia, que abans
que res cal ésser, que l'ésser és més important que
l'aparença. Que ens deia que som un poble petit, ens
cal créixer en el sentit de l'altura, no en el de la fara¬
malla, de l'esteticisme i de l'agitació incoherent. Cal
tenir present que el doctor Cardó com tots els homes
que van reflexionar sobre aquests temes durant aquells
anys posteriors al desastre ho feien —o ho fèiem, per¬
què jo encara vaig atrapar els darrers anys d'aquesta
època i en vaig participar— ho fèiem en termes d'auto¬
crítica, de revisió del què havia fet que no haguéssim
sabut aprofitar la magnífica avinentesa de la Repú¬
blica i de l'Estatut. Perquè cal que diguem una cosa:
en part, la República i l'Estatut es van perdre per
culpa nostra. Es van perdre també, sí, per culpa dels
republicans espanyols i, evidentment, dels sectors es¬
panyols políticament reaccionaris que des del primer
moment van conspirar contra la República i que mai
no van admetre l'Estatut. Però també per culpa nos¬
tra. No ens podem sentir gaire cofois, ara que es tor¬
nen a insinuar possibilitats. Justament això ens obliga
a ser vigilants sobretot amb nosaltres mateixos. Però
tornant al doctor Cardó, que ens exhortava a no ser
«ardentment nacionalistes, anàrquicament agitats, i
culturalment estèrils», sinó «socialment oberts, políti¬
cament prudents i nacionalment constructius», el cert
és que no perquè ara poguem començar a dir unes
quantes coses hem d'abandonar la tasca més impor-

175



tant de totes, que és continuar fent que Catalunya sigui.
Que sigui pel seu contingut cultural i humà, per la seva
economia, per l'esforç de llibertat i de justícia, per l'en¬
caix, en una societat catalana renovada, de la immigra¬
ció, per l'equilibrada organització interna del país.
Per damunt de tot, que sigui. Si no fos perquè és un
lema que va massa lligat a la meva persona diria que
no s'ha de deixar de «fer país», en tots els camps.
Aquesta és la primera cosa a fer. En tots els camps vol
dir també en el polític. A Catalunya cal que hi hagi
unes determinades forces polítiques. Cal que hi siguin,
que cobreixin tot el ventall que han de cobrir. Si no hi
són, l'espai social i polític que resti buit serà ocupat
per forces no catalanes, i no tindria cap sentit que ens
escarrasséssim parlant de nacionalisme si haguéssim
de facilitar, per desídia, plantejaments sucursalistes.
Això és una altra cosa a fer.

Però en el camp polític hi ha un altre fet a consi¬
derar, important des d'un punt de vista nacional, que
és el d'intentar que almenys en alguns aspectes essen¬
cials hi hagi el màxim posible d'unitat entre el màxim
possible de forces polítiques catalanes. Catalunya ne¬
cessita un òrgan unitari, polític, que pugui negociar,
políticament, amb els òrgans representatius, els que
siguin, de la resta d'Espanya. Les nostres reivindica¬
cions nacionals han de ser negociades a través d'un
òrgan unitari coherent que enforteixi la nostra posició
nacional i li ofereixi credibilitat.
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UN PROGRAMA POLÍTIC PER CATALUNYA *

Hi ha moments de tota mena en la vida dels homes
i dels pobles. Alguns de vostès m'han sentit parlar
altres cops d'economia, de política cultural, de la ne¬
cessitat de crear infrastructura de tota mena, o bé
m'han sentit parlar en termes de pura sensibilització,
molts més anys enrera, quan el procés de recuperació
catalana estava més endarrerit. Avui, en canvi, els
vinc a parlar de política, perquè crec que ara ha de
ser per a tots nosaltres una preocupació molt princi¬
pal —no dic pas única, però sí molt principal— que
a casa nostra hi hagi una presa de consciència política
seriosa i conseqüent, és a dir, no només sentimental
0 feta per gust de novetat, esnobisme o moda. Una
presa de consciència política responsable, és a dir,
pesant bé les paraules, no ja només sistemàticament
d'oposició, de vegades impotent, o de clandestinitat,
sinó feta amb voluntat d'alternativa. Aquesta presa
de consciència política portarà en determinats casos
a l'enquadrament polític, i en d'altres no, perquè fins
1 tot en els països amb un índex alt de politització el
tant per cent de gent enquadrada és relativament baix.
Però en tot cas ha de ser responsable, feta de manera
que cadascú sàpiga quin és el seu lloc, quines són les
seves idees i que estigui disposat a defensar-les.

A hores d'ara, de sensibilització política, n'hi ha
molta. Els diaris van plens de notícies polítiques, i

* Conferència pronunciada repetidament a diversos indrets.
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cada cop hi ha més gent que les llegeix i les comenta
amb l'entusiasme propi del descobriment o del retro¬
bament. Però aquesta sensibilització política, si no va
acompanyada d'aquella actitud seriosa i conseqüent i
responsable a la qual abans he al·ludit, pot ser peri¬
llosa. Pot conduir a situacions o a actituds perilloses.
Una d'elles és la de la ingenuïtat. Políticament parlant,
la gent a casa nostra fins ara ha vist el món per un
forat, i és, per tant, molt apta per a ser sorpresa en
la seva bona fe, per a ser manipulada i per a fer mol¬
tes relliscades. O bé pot caure en un radicalisme barat
i demagògic. Ara, ja de vegades es produeixen situa¬
cions en les quals tothom mira de veure qui la diu
més grossa, en les quals per damunt de tot es busca
l'aplaudiment, la composició d'una imatge, la recupe¬
ració del temps perdut. O també es pot caure en un
altre perill, de signe oposat, però en els fons sovint
lligat amb els anteriors, que és el de l'espant fàcil.
La democràcia és incòmoda, és polèmica. Significa la
llibertat i és més garantia de justícia que qualsevol
altre sistema, però es basa en la confrontació cons¬

tant, de vegades conflictiva i fins i tot tensa. I això
pot portar alguns a enyorar el que no ha de ser enyorat.
Aquests dies, amb les manifestacions i amb algun
brot de violència, això ja comença a passar. Per a
alguns ha resultat més fàcil parlar amb la boca plena
de la democràcia futura que començar-ne a acceptar
les servituds. I és que és ara ja que ens estem jugant
el futur de la democràcia i de Catalunya. Un futur
que podem malmetre si ens habituem als falsos plan¬
tejaments democràtics. Si acceptem plantejaments de
facilitat, d'olla, de confusió, de poca serietat, de poc
treball, de violència o bé, fruit de l'espant fàcil que
dèiem, plantejaments d'un continuisme fal·laç i ador¬
midor. Si acceptem tot això, amb el temps ningú no
podrà governar, ningú no podrà redreçar el país,
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ningú no podrà fer funcionar la democràcia. És contra
aquest perill que cal, com els deia al començament,
una presa de posició política seriosa i conseqüent: ni
demagògia covarda o oportunista ni espant fàcil ni
frivolitat.

El que els estic dient és una invitació general a la
política més que la presentació d'un programa polític
concret, el de Convergència Democràtica de Catalunya.
Ja ho faré. Però per damunt de tot jo he estat un
home —i sóc— preocupat pel que crec que és l'interès
general del país —d'aquí ve el meu «fer país» carac¬
terístic—, un home que s'ha posat a fer política perquè
creu que ara és urgent fer-ne i que ha optat política¬
ment en funció del que creu —i es pot equivocar—
que és l'interès general del país. Un home que fa polí¬
tica com a continuació del «fer país». Per això l'home
de partit de Convergència Democràtica de Catalunya,
que avui també sóc, parlarà al final de tot —i amb
plena convicció—, però abans he de parlar de com
Catalunya s'ha salvat, de com ha superat una prova
duríssima, i de quina és ara la situació i de com s'hi
ha arribat. I això —referir-me al passat i al present
de Catalunya— ho he de fer per dos motius.

Primer. Perquè la nostra posició no es pot explicar
només fent referència a etiquetes o homologacions in¬
ternacionals. Ens diuen, a la vista del nostre programa,
que som social-demòcrates. Ja ens està bé: és una
qualificació que ens escau. Però Convergència Demo¬
cràtica neix, com veureu, no d'una prèvia definició
política, sinó d'una anàlisi molt estrictament catalana.

Segon. Perquè, deixant de banda la visió particular
de cada partit polític concret, el procés de recuperació
i, ara, de definitiva consolidació de Catalunya reque¬
reix que el país s'estructuri políticament a través dels
instruments adequats que són els partits polítics, Con¬
vergència Democràtica o altres. Jo sóc, una mica, pro-
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pagandista de tots els partits polítics de signe demo¬
cràtic i català.

Hem de sortir d'una constatació primera. L'any
1939, Catalunya era un país destruït. Era una gran
desolació, davant de la qual vam tenir la reacció sana
del tornar-nos-hi a posar. De mica en mica, els uns
d'una manera conscient i sistemàtica, d'altres més per
esma, per instint profund, ens hi vam tornar a posar.
D'aleshores ençà, a Catalunya hi ha hagut un programa
de reconstrucció del país i de salvació de l'essencial, de
salvació d'allò que fa que Catalunya sigui Catalunya,
que sigui un cos social orgànic, coherent i eficaç, i que,
a més, sigui un país just, socialment equilibrat i vàlid
per a tothom.

Cadascú ho ha fet a la seva manera. Cal fer esment,
en primer lloc, dels qui des del primer moment van
dur a terme una acció pròpiament política. Vull fer-ne
esment en primer lloc, perquè mereixen el reconeixe¬
ment degut els homes que han lluitat en camps difícils
en èpoques poc agraïdes. Aquests homes van lluitar
per la conservació, o la reconstrucció, dels instruments
polítics, partits polítics, i també, ja des de molt aviat,
organismes unitaris. Ara que es parla tant dels orga¬
nismes unitaris catalans —del Consell de Forces Polí¬
tiques i de l'Assemblea— val la pena recordar que ja
des dels primers anys —des de 1942 amb el Consell
Nacional de Catalunya— es va mirar de constituir or¬
ganismes unitaris catalans. I sempre es va fer amb la
voluntat d'integrar un ampli ventall, que era la mani¬
festació de la voluntat de fer un país per a tothom,
de fer un país just, de lligar la reconstrucció catalana
amb la instauració d'una estructura social justa. Han
estat precisament sectors nacionalistes catalans els qui
més han plantejat aquesta exigència, que explica que,
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tot i la proximitat encara dels traumes de la guerra,
la C.N.T., que era la força obrera catalana més impor¬
tant de l'època, formés part, ja l'any 1942, del Consell
Nacional. Per als nacionalistes catalans, Catalunya serà
un país per a tothom i, per tant, socialment avançat,
0 no serà.

D'altres es van proposar com a objectiu la recons¬
trucció de la realitat catalana, del cos social català,
que s'escolava, que es moria. Avui pot no veure's així,
avui pot sorprendre els més joves, que aleshores tin¬
guéssim la sensació que el país s'escolava. Però era
realment així.

Es va treballar en el camp de la reconstrucció lin¬
güística, en el de la reconstrucció cultural, es va lluitar
en la reconstrucció de la nostra economia. Econòmica¬
ment, Catalunya havia estat fortament discriminada
després de la guerra —encara n'és ara en bona part—
1 havia caigut en un acusat estancament que va durar
ben bé fins a les darreries dels anys 50. Es va treballar
també en el camp de l'acció social subsidiària. A través
de les nostres entitats de tota mena s'ha procurat
mantenir viva la nostra realitat social, s'ha procurat
que el país pogués respirar, i especialment els sectors
que ho podien fer menys, com és ara la classe obrera.

No entro en detalls de tot el que s'ha fet. Del movi¬
ment pedagògic, del moviment d'escoles. De l'acció
editorial. De la xarxa de centres socials, de les organit¬
zacions paral·leles de tota mena. Només en un punt
vull aturar-me un moment. Em refereixo a la immi¬
gració.

La immigració és el problema més important que
com a poble tenim plantejat. Tots els altres problemes
els resoldrem més tard o més d'hora, més bé o més
malament. Fins i tot alguns d'ells ens vindran resolts
des de fora. Però aquest, no: aquest és un problema
específicament nostre, que només podem resoldre no-

181



saltres, i que si no el resolem bé, a través d'una fosa
harmònica i positiva de tots els habitants de Catalu¬
nya, produirà la nostra definitiva dislocació com a
poble. Doncs bé, també aquí s'ha fet un gran esforçd'integració —a través de les nostres escoles, per exem¬
ple, però sobretot a través de les nostres actituds polí¬tiques referents a aquest tema. Actituds generadores
d'obertura i que han estat útils, i que resumeix bé la
definició de català que es féu precisament des de posi¬cions nacionalistes i que s'ha imposat: «Català és tot
home que viu i treballa a Catalunya».

Voldria encara fer esment d'un altre aspected'aquest programa de reconstrucció catalana: el de
la reconstrucció i la conservació dels símbols. Quan
anàvem, per exemple el dia de Sant Jordi de 1950, a
posar una bandera catalana a la plaça de Catalunyaérem conscients que amb el que anàvem a fer no
canviaríem res de substancial. El que preteníem era
donar fe de vida, fer que Catalunya donés fe de vida,recordar a uns quants catalans que Catalunya existiai que tornaria. Per a mi fou important el que ens digué,
a uns quants, l'any 1948, un exiliat acabat de tornar
de Mèxic. «Està molt bé tot el que feu, però és horatambé de salvar els símbols.» I vam sortir, com d'altres
havien fet abans i d'altres feren després, amb els
nostres pots de pintura a deixar constància, a les pa¬
rets, de la voluntat de ser, de la voluntat de no morir.
0 a escriure, simplement, NO. NO, una paraula curta
1 ràpida d'escriure. Curta, però suficient. Quan hi ha
un règim de dictadura, amb un NO n'hi ha prou. Un
NO en una paret, només un NO, s'entén prou bé quevol dir «no» a la persecució anticatalana, no a l'opres¬sió social, no a la manca de llibertat política.

Tot plegat ha estat un formidable esforç que hoha abastat tot. Una lluita aferrissada per la supervi¬vència, bàsicament reeixida. Una lluita potser no espec-
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tacular, però que ara, a l'hora que la gran inundació
es retira i es torna a distingir el paisatge, es veu que
ha estat eficaç. No vull pas dir que tot estigui intacte,
ni que no se'ns presentin ara, una altra vegada, proble¬
mes nous i vells, greus o agreujats: el de les relacions
amb Espanya, que a l'hora de la veritat sempre són
difícils; el de la nostra manca d'hàbits polítics; el de
la immigració, del qual ja he dit abans que és el més
important de tots, si bé he de dir —i ja entenen que
m'alegra poder-ho dir— que entre tots hem fet que
també en aquest camp tan delicat les perspectives
siguin bones. L'esforç s'ha fet, tenaç, permanent, en
molts casos humil: l'esforç de posar un maó cada dia.
I a través d'aquest esforç, s'ha salvat el país.

Però ara, tot això —l'acció cultural i lingüística,
la social i econòmica...—, ara tot això necessita una
consolidació, un acabament. És com una casa, de la
qual s'han aixecat les parets i reforçat els fonaments,
però que li falta la teulada. Falta la clau de volta, allò
que definitivament assegura i tanca el procés de cons¬
trucció. I això és propi de l'acció política.

Tot aquest esforç, qui l'ha fet? Tota aquesta acció
de reconstrucció catalana, qui l'ha feta? L'ha feta tot
el país. Fins i tot en els sectors globalment menys
vinculats a la voluntat de redreçament català hi ha
homes que hi han col·laborat molt eficaçment. Però en
termes generals els protagonistes principals d'aquesta
acció han estat els sectors que tradicionalment han
defensat Catalunya, que són les seves capes mitjanes.
Agafen una àrea que sociològicament comprèn des de
sectors evolucionats i relativament extensos de classe
obrera fins a la petita i mitjana burgesia, i que inclou
tot un món divers de dependents, d'empleats —per
exemple, tots el que abans de la guerra s'aplegaven en
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el C.A.D.C.I.—, comerciants, quadres d'empresa, arte¬
sans i menestrals, petits propietaris, una gran part
del nostre món comarcal —que és més homogeni que
el de les àrees urbanes— pràcticament tota la intel·lec¬
tualitat, la majoria dels professionals liberals. Aquest
ha estat el món de primera línia, el de sempre, un
món —com veieu— extens i popular, un món de gent
demòcrata, catalanista, amb inclinació europeista, re¬
formista —és a dir, no revolucionària, però sí parti¬
dària d'una reforma social profunda— i que vol que
el país rutlli, que funcioni i faci el seu fet, perquè és
gent per a la qual el país és important.

Doncs bé, tot aquest sector que ha dut a terme
aquest programa de defensa i de reconstrucció i de
consolidació, i que ho ha fet sempre amb mentalitat
democràtica i pensant en una Catalunya integral, és a
dir, vàlida per a tothom i, per tant, essencialment justa
o que, almenys, es plantegi la peremptòria necessitat
d'estructurar-la en la justícia, aquest món que ha fet
això creant les bases i les estructures —o reforçant-les—
en el camp cultural, en el camp pedagògic, en el reli¬
giós, en l'econòmic, en el de totes les activitats essen¬
cials del país, entorn de les quals el país s'havia de
poder organitzar i funcionar amb coherència, aquest
món es troba ara amb la peremptorietat de completar
la seva tasca en el camp polític. Ha fet de pal de paller,
d'element aglutinant en els camps cultural, lingüístic,
social, econòmic i, en general, en el de les preocupa¬
cions col·lectives. Ha estat un agulló de preocupació
social i democràtica. Però ara, el centre de gravetat,
el punt on cal que hi hagi un pal de paller és en el
camp polític. La continuïtat, l'esforç de reconstrucció
del país, i de reconstrucció en un sentit que sigui
alhora just i equilibrat, just i eficaç, just i lliure, i que
sigui profundament català, aquesta continuïtat depèn
ara de la capacitat d'organització política que tingui

184



Catalunya, i sobretot de la que tinguin els seus sectors
socials i humans més característics i més centrals.
I quan dic central no em refereixo al centrisme polí¬
tic, sinó que em refereixo a aquells sectors o aquells
espais polítics i socials on rau el centre de gravetat
del país, on rauen els punts neuràlgics, els nuclis amb
més capacitat cohesionadora, amb capacitat de fer més
coses i més coses vàlides per a més gent. El programa
polític per a Catalunya que proposo va dirigit a aques¬
ta gent d'una manera especial, perquè és per aquest
sector —i perdonin la insistència, però és que crec
que és molt i molt important que això quedi clar i que
la gent a la qual em dirigeixo sigui ben conscient de la
importància del seu paper— és per aquest sector, dic,
per on passa la possibilitat de lligar més coses, perquè
són els que tenen més capacitat cohesionadora del
nostre país. Per això a aquests mateixos sectors del
nostre país que han creat instruments d'acció política,
que vol dir partits, i —directament i indirectament—
instruments d'acció sindical, que vol dir, sindicats.

Després parlaré de programa polític en un sentit
concret, però abans el que vull subratllar és que si no
s'aconsegueix crear una gran força política que ocupi
aquest camp que he estat definint i que ha estat i és
decisiu, Catalunya no farà res ni nacionalment ni polí¬
ticament. Serà un país políticament i nacionalment
inerme i socialment desvertebrat, perquè un país no
es vertebra, normalment i democràticament, en les se¬
ves zones extremes. Només ens restarà el sucursalisme
de dreta o d'esquerra; o bé un continuisme polític re¬
signat i trist, i catalanament poc ambiciós; o el radi¬
calisme d'algun sector políticament extrem, que en el
millor dels casos seran els comunistes —que com a
mínim són realistes i coherents—, i en el pitjor alguna
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versió revolucionarista i desordenada, probable preàm¬
bul d'un nou règim autoritari. Tots ells, en cas d'arri¬
bar a dominar, ho farien, no pas per la seva força,
sinó per la inhibició dels sectors més representatius
de Catalunya, dels més directament lligats a l'interès
col·lectiu català i no a condicionaments externs.

Jo crec que aquest centre de gravetat polític de
Catalunya, que aquest punt neuràlgic està situat en
el centre esquerra, i ho celebro, perquè, personalment,
i sense tàctiques ni oportunismes, aquesta és també la
meva posició natural. És una posició —aquesta del
centre esquerra— amb fronteres precises, a voltes fins
i tot tallants, tot i que per la seva posició central té i
ha de tenir una vocació d'obertura, de nucli coagulador
i, per tant, de pont. Les fronteres són clares amb el
Règim. Ho són també amb certes obertures, que no
nego que poden tenir la seva utilitat, però de les quals
ens diferencia, entre altres coses, el nostre refús de
tot possible continuisme franquista. Ho són amb al¬
guns sectors realment democràtics, però fortament
conservadors, perquè no es pot construir Catalunya a
partir de plantejaments conservadors, per la raó que
estructuralment Catalunya no és un país conservador.
És un país amb tensions internes i estratificat que no
és viable sense un esforç d'integració social que forço¬
sament ha de trencar determinades rigideses socials
i ha de topar, per tant, amb determinats planteja¬
ments conservadors. Les fronteres del centre esquerra
són clares també amb tota mena de sucursalismes, i ho
són amb els comunistes, tot i que jo crec que es pot i
que s'ha de col·laborar amb ells sempre que calgui; i ho
són, finalment, amb els moviments i els grups revolu-
cionaristes, el defecte principal dels quals és que són
incapaços de construir un país.

Al marge de totes aquestes posicions hi ha una gran
part del nostre poble que en el fons té una matriu co-
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muña i que vol que el país, que Catalunya funcioni.
Gent catalanista, que vol dir partidària del reconeixe¬
ment institucional del fet nacional català, i democrà¬
tica, que vol dir partidària d'una redistribució del
poder polític, econòmic, social i cultural. Som molts
els qui ens podem reconèixer en aquesta descripció,
som —sociològicament parlant— la majoria del país,
i en constituïm el centre de gravetat. Res no es podrà
fer sense nosaltres. Els grups situats més a la dreta
saben que seran més o menys forts, però que si no
empalmen amb aquest sector situat del centre cap a
l'esquerra seran forces marginades. I a l'esquerra,
igual. Concretament, els comunistes veuen que sense
una vinculació i, millor encara, una penetració en
aquest sector podran també ser més o menys forts i
condicionar més o menys la marxa de la societat, però
no podran ser partit de govern. D'aquí ve la seva orien¬
tació actual, molt forta a Catalunya, d'esdevenir un
partit interclassista, de jugar la carta catalana i de pe¬
netrar justament en aquest món de capes mitjanes.

Repeteixo: és un sector decisiu pel seu volum i per
la seva col·locació dins de l'espai polític i social. És
un sector sense el qual no s'ha pogut mai ni es podrà
construir res de sòlid a Catalunya, i que o tindrà pro¬
tagonismo propi o serà manipulat per sectors conser¬
vadors que el mobilitzaran de cara a la defensa dels
seus esquemes socials o polítics, o serà manipulat pel
partit comunista i forces afins, als quals obrirà la porta
de cara a la conquesta del poder. La primera solució
—el propi protagonisme al servei d'una política cata¬
lanista, democràtica i de reforma social— requereix la
constitució d'un gran bloc polític de centre-esquerra.

És veritat que en aquest sector que he descrit, que
és molt extens, hi caben formulacions polítiques i filo-
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sòfiques no del tot coincidents: hi ha demòcrata-cris-
tians, hi ha social-demòcrates, hi ha liberals d'esquer-
ra, hi ha gent més radicalment socialista, i hi ha també
grups de caràcter bàsicament sindicalista d'origen
cristià o llibertari. Personalment, penso que almenys
una gran part d'aquesta gent, que té uns programes
pràcticament idèntics, hauria de trobar la manera d'or¬
ganitzar-se junts, però he d'admetre que potser hi
haurà en el centre-esquerra més d'un partit, més d'una
concreció política, i em sembla obligat i honest de
dir-ho, bé que jo faig tot el que puc per a procurar
que en aquest camp hi hagi el màxim possible d'unitat.
Perquè si bé admeto la possibilitat que hi hagi dos o
tres grups dins d'aquest sector, he de dir —he de
repetir— que si aquests grups no s'entenguessin a
l'hora d'actuar en les coses fonamentals o, pitjor en¬
cara, si en comptes de dos o tres grups n'hi hagués
tota una constel·lació, és a dir, si esclatés el centre
esquerra polític, les perspectives polítiques, socials i
nacionals de Catalunya serien molt dolentes. Si en
aquesta àrea decisiva del país no hi ha un mínim
d'entesa, el pal de paller que tot país necessita, si vol
ser operant i fort, no existirà. I Catalunya no podrà
tenir protagonisme polític.

Però no ens podem dedicar només a aquesta tasca,
que seria fàcil i poc compromesa —i que per a mi
seria especialment còmoda i temptadora—, de definir
i de dir el que s'ha de fer, sinó què cal fer. Això és
urgent, i fer, en política, vol dir abans que res prendre
partit. Ja sé que es parla molt dels independents, dels
que fan política sense ser de cap grup concret, i admeto
que durant molts anys aquesta ha estat, i en part
encara és, a casa nostra, una manera admissible de
fer política. Perquè les organitzacions polítiques eren
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quasi inexistents o perquè tenien molt poques possi¬
bilitats. Però això s'està acabant: les organitzacions
ja no són inexistents ni són tan impotents i el fer
política cada cop més passa per elles, no per la gent
aïllada i independent no sotmesa a disciplina. És clar
que hi ha casos i casos, però, com a norma, la política,
a partir d'ara, s'haurà de fer a través dels partits si
volem que sigui clara, coherent i eficaç.

Per tant, per a una persona com jo, que estic pre¬
dicant la necessitat de l'acció política, era inevitable
arribar a un punt en què triar fos ja, també per a mi,
indefugible. Potser jo sóc una d'aquestes persones a
les quals m'hauria estat admès restar una mica al
marge, i repeteixo que hauria estat còmode i agrada¬
ble, i confesso que la temptació ha existit. Però no
tinc vocació de capità aranya, i menys quan es tracta
de quelcom —la creació d'eines polítiques, d'instru¬
ments d'acció política— que em sembla indispensable
i urgent de cara al nostre futur democràtic. Per tant,
jo he triat. He triat adherir-me a Convergència Demo¬
cràtica de Catalunya.

Vaig a exposar-los en poques paraules el programa
de Convergència Democràtica.

D'antuvi, he d'advertir que, per damunt de tot, el
programa de Convergència Democràtica pretén ser
creïble. No és un tractat de teoria, i procura no caure
en la facilitat demagògica, sinó que pretén ser una
alternativa de govern. No es tracta de fer un foc d'ar¬
tificis, sinó de construir un país. Construir un país,
per més que sigui engrescador i vàlid per a tothom,
requereix realisme. Requereix també un cert grau d'uto¬
pia. Creiem que el programa de democràcia avançada
i d'alliberament nacional que propugnem és, a hores
d'ara, prou ambiciós, prou allunyat de la realitat d'avui
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per a despertar il·lusió i posar en moviment forces
creadores, però al mateix temps coherent i realista,
creïble.

Els exposaré el programa de Convergència Demo¬
cràtica centrant-me en tres punts principals:

1. En el terreny polític, Convergència Democrà¬
tica defensa un règim com els que hi ha a l'Europa
occidental, és a dir, basat en el sufragi universal, que
vol dir basat, a més, en la llibertat d'expressió, d'asso¬
ciació i de reunió, en l'existència de partits polítics
lliures i sindicats lliures, en l'existència de premsa lliu¬
re, en el dret de vaga, etc... I que significa —val la
pena de dir-ho, també— que el govern és exercit pel
grup, o pels grups coaligats, que treuen la majoria a
les eleccions.

Si parlem de democràcia avançada és perquè,
d'aquest tipus de règims, a Europa, n'hi ha amb graus
diversos d'evolució. Hi ha països democràtics, com
Irlanda, però en els quals el clima i les estructures
socials i econòmiques —en bona part degut a una es¬
pecial idiosincràcia del país— són molt poc evolucio¬
nats, i n'hi ha d'altres, com els de l'Europa central i
la del Nord, que són països molt més progressistes.
Doncs bé, per democràcia avançada volem dir que
aspirem a esdevenir al més ràpidament possible un
país com aquests segons.

Vull que quedi clar que és això el que propugnem,
i no cap altra mena de model. No propugnem ni el
Tercer Món, ni res que es pugui assemblar al desori
que fins fa ben poc hi ha hagut a Portugal, ni un règim
comunista o paracomunista, per ben vestit que es pre¬
sentés, ni tampoc, evidentment, cap recaiguda en si¬
tuacions autoritàries de dreta, que encara deu ser,
avui per avui, el perill que tenim més a prop. I és
justament de cara a evitar qualsevulla d'aquestes so¬
lucions que és tan necessari que a Catalunya, i a Es-

190



panya, hi hagi partits polítics forts. Creiem que no hi
podrà haver democràcia sense partits polítics forts,
capaços d'assumir els interessos, les inquietuds, les
aspiracions de tota mena del poble i capaços, per
tant, d'assumir plenament el protagonisme polític. No
n'hi haurà prou amb les associacions de veïns o de
pares de família, o amb les institucions culturals, o
amb els sindicats o les cooperatives. Tot això és im¬
portant, fins i tot essencial per al bon funcionament
de la democràcia del país, però no és capaç d'assumir
responsabilitats generals, i menys, responsabilitats de
govern. Sense partits polítics forts, s'acaba en el cor¬
porativisme o en el desori o en la dictadura.

2. Convergència Democràtica és un partit nacio¬
nalista. Per tant, reclama el reconeixement de la per¬
sonalitat nacional de Catalunya. Això vol dir plena
llibertat lingüística i cultural, i, en general, de tot el
que conforma la identitat col·lectiva catalana i que
en garanteix la viabilitat. En el terreny econòmic, per
exemple, no vol dir només llibertat de política econò¬
mica, vol dir també tenir la possibilitat de resoldre els
nostres greus problemes d'infrastructura, i això per
raons que no són només la social en el sentit més es¬
tricte del mot: perquè no podrem construir la Cata¬
lunya per a tothom que ens sentim obligats a fer si
no podem resoldre aquests problemes d'infrastructura
i —va lligat— de salari social, del qual tot seguit
parlaré. Però a més de tot això —és a dir, a més de la
competència cultural, econòmica, social, etc...—, el que
reclamem és el reconeixement polític de Catalunya en
tant que nació. Per això —i en aquest punt no som
gens originals, perquè ho fan també tots els partits i
grups incorporats al Consell i l'Assemblea— reclamem
l'Estatut del 32. La veritat és que no és ben bé l'Es¬
tatut el que reclamem, sinó —com deia— el reconei¬
xement polític del fet català i el restabliment d'un
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govern català. L'Estatut en ell mateix era molt prim,
i sobretot ho era en el terreny econòmic i hisendístic.
Insisteixo en aquest punt de la Hisenda, perquè ja he
explicat abans com els problemes d'infrastructura i de
sou social han de ser considerats com a primordials
de cara a la construcció i al govern de Catalunya. De
fet, l'Estatut del 32 es reclama com a punt de partida
cap a la creació d'un organisme català amb atribucions
suficients per a realitzar la tasca que li escau de go¬
vern al servei de la realització individual i col·lectiva
dels catalans, i també perquè —més pel context en
què es va produir la seva proclamació i la seva apro¬
vació, que pel seu text estricte— va representar un
reconeixement polític de la personalitat nacional de
Catalunya.

Ara es parla que potser ens pot ser concedida una
Mancomunitat. Això serà un progrés respecte al que
tenim i, per tant, benvinguda sigui. Però ha de quedar
clar que el que reclamem no és només un reconeixe¬
ment administratiu o econòmic, com pot donar-nos una
Mancomunitat, sinó també polític i nacional.

3. En el camp social, Convergència Democràtica
propugna una distribució nova de la riquesa, de la
cultura i del poder, i creu que els règims de demo¬
cràcia europea —els règims de democràcia europea
avançada— són els qui, a través de procediments gra¬
duals i mixtos, ho resolen millor. En aquests règims
de democràcia avançada, hi sol haver una presència
i un pes molt importants de la iniciativa privada, però
un control estricte de l'economia per part dels poders
públics, amb una redistribució a fons del producte
econòmic que produeix un entorn social, un medi so¬
cial, de signe progressiu, amb llibertat per a tothom i
amb posicions de força, molt sovint dominants, dels
sectors populars, és a dir, dels sectors obrers i de les
capes mitjanes.
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A part de les raons d'estricta justícia, el motiu pel
qual propugnem una situació de democràcia social i
econòmica avançada és doble:

a) Sense això no hi haurà democràcia. No s'aguan¬
tarà, no serà viable una democràcia que no es basi
en una estructura social justa, sense la qual no hi
haurà el consens, l'acceptació necessària de les regles
del joc democràtic.

b) Sense això no hi haurà tampoc Catalunya. No¬
més una Catalunya per a tothom és viable.

Precisaré una mica més aquest darrer punt de polí¬
tica social. Quan parlo de la socialització de l'entorn
vull dir que a través de la fiscalitat, de la programació
i de la política pressupostària s'ha de procedir a una
redistribució de la riquesa mitjançant la creació d'un
tipus de societat en la qual el poble pugui disposar
d'una sèrie d'avantatges econòmics, socials i humans
molt importants. Em refereixo, bàsicament, a les
qüestions d'habitatge, de sanitat, de transports col·lec¬
tius, d'ensenyament —que ha de tenir el caràcter de
servei públic—, d'urbanisme, en general de defensa
de la qualitat de vida, de seguretat social i d'un tema
generalment mig oblidat, però en el qual se solen
produir situacions límit d'injustícia, que és el de les
pensions. Tota una sèrie d'avantatges en aquests ter¬
renys, combinats amb una justa política de preus i
de sous han de permetre un nivell i una qualitat de
vida alts i una seguretat. És la política del que en
diem el salari social, basada en la prestació gratuïta o
subvencionada d'una sèrie de serveis i d'equipaments
col·lectius a la població amb càrrec, principalment, al
pressupost. Com diu el programa de Convergència
Democràtica de Catalunya, «aquesta prestació de ser¬
veis per part dels òrgans de l'administració a càrrec
del seu pressupost suposa no tan sols millorar la qua¬
litat de vida de grans sectors de la població en satis-

193

7



fer unes necessitats i proporcionar uns serveis que
d'altra manera no hi tindria accés, sinó que, a més,
suposa també un increment de la capacidad adquisi¬
tiva de les classes populars i una redistribució de la
renda».

Quan parlem de control de l'economia —i torno a

repetir que entenem que el paper de la iniciativa pri¬
vada ha de continuar essent molt important— volem
dir que els poders públics han de poder evitar la
creació de centres de poder, centres de prepotència
que puguin actuar en contra de l'interès general i en
contra dels interessos dels sectors més populars. En
algun cas, això pot requerir que els poders públics
esdevinguin propietaris de determinats sectors o em¬

preses, i en d'altres pot convenir, simplement, que se
n'assegurin el control.

Fixin-se que parlo sempre de poders públics, no de
l'Estat, i de traspàs als poders públics, no de nacio¬
nalització que, de fet, en la pràctica sol voler dir esta¬
tificado. I és que, realment, no sempre ha de ser l'Estat
el protagonista d'una política de control o d'un traspàs
de propietat de privada a pública. De vegades poden
ser els municipis, i altres cops els òrgans de govern
autònoms. Concretament en el nostre cas, de vegades
haurà de ser el govern autònom català. Això, els ca¬
talans, hem de tenir-ho molt en compte. En general,
una política d'intervencionisme econòmic i social es¬
tatal en un Estat plurinacional feta sense abans haver
reconegut els drets de les nacionalitats components de
l'Estat porta a un increment del centralisme i de la
burocratització amb clar perjudici d'aquestes naciona¬
litats. Els catalans hem de tenir cura que sota la capa
de socialisme no ens portin a una situació de més
predomini encara de l'Estat centralista, en el fons anti¬
democràtic i fàcilment anticatalà.

Un altre tipus de repercussió del procés de demo-
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cratització en el camp social es produirà en l'estruc¬
tura de l'empresa i en la seva forma de funcionar. Hi
haurà en el futur —i Convergència Democràtica es
proposa potenciar-la— una tendència a més participa¬
ció en les decisions, en el poder, per part dels treba¬
lladors. Aquesta tendència, en determinats casos, pot
conduir a fórmules autogestionàries, tot i que creiem
que aquesta solució no es podrà donar en la majoria
dels casos. Aquest és un d'aquells casos en què seria
fàcil fer un plantejament simpàtic i declarar-nos auto-
gestionaris a seques. És una afirmació, aquesta, que
a hores d'ara és acollida amb favor pels auditoris po¬
lititzats. Però creiem que la implantació generalitzada
i ràpida de l'autogestió tindria efectes molt negatius.
Hem viscut massa fracassos en aquest camp i en camps
afins, i hem viscut també massa cops la frustració que
se'n deriva per a responsablement fer una afirmació
així. Creiem que cal tenir en compte la profunda ten¬
dència participativa del poble, que cal orientar-la i
ajudar-la, i que en determinats casos es pot realment
desembocar en l'aplicació de l'autogestió. Tenim estu¬
diades tota una sèrie d'hipòtesis, de situacions concre¬
tes en les quals —amb un marc jurídic i uns suports
financers adequats— es pot fer autogestió. Però en els
altres casos, que avui per avui seran la gran majoria,
s'haurà de recórrer a fórmules de covigilància, és a dir,
d'intervenció —prèvia informació del que passa a l'em¬
presa— dels representants obrers en determinades de¬
cisions: decisions referents a l'ocupació de mà d'obra,
d'inversions, etc... En principi creiem que la covigi¬
lància, que, com dic, requereix una adequada informa¬
ció dels obrers, encaixa millor amb les necessitats de
direcció d'una empresa i amb el desig de la classe
obrera d'exercir un contrapoder més que d'acceptar
una responsabilitat de gestió, que no pas la cogestió,
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contra la qual, però, si aquest fos l'objectiu de la clas¬
se obrera, no tenim arguments de principi.

De tota manera, el nostre parer és que el més
essencial no és tant dibuixar amb tot detall una fór¬
mula, que les circumstàncies i l'evolució de les idees
i de les realitats poden fer canviar molt en un futur
proper, sinó que, en general, al país hi hagi un sindi¬
calisme fort. I que dintre de les empreses hi hagi una
representació genuïna i democràtica del món del tre¬
ball, amb drets reconeguts i ben determinats, i que
aquesta representació, que només un sindicat lliure i
responsable pot obtenir, hagi de ser tinguda en compte
en la direcció de l'empresa.

No els vull cansar més amb detalls sobre el nostre

programa fiscal o sobre la política d'ensenyament o
sobre la manera concreta d'establir el control públic
de determinats sectors o empreses. Com que després
hi ha col·loqui, vostès poden, sobre aquests temes,
fer-me totes les preguntes que vulguin. Només vull
fer-los notar que Convergència Democràtica, que és
un partit nacionalista, entén que Catalunya no és pa¬
trimoni de cap grup, estament o classe social, i que
per això la seva política està orientada cap a construir
una Catalunya que sigui per a tothom, una Catalunya
que pugui ser sentida, estimada i defensada per la ma¬
joria del nostre poble. Vostès hauran advertit que això
—una Catalunya per a tothom— és un dels leitmotive
de la meva conferència. Però una Catalunya per a tot¬
hom no vol dir una Catalunya perfecta ni per d'aquí
quaranta anys. Ens referim a una Catalunya possible.
Repetim: no focs d'artifici, sinó construcció d'un país.
Per tant, Convergència Democràtica és un partit que
que vol ser creïble i que té voluntat de governar. Con¬
vergència Democràtica pretén guanyar-se —i amb això
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resumeixo els trets fonamentals del nostre programa
social i econòmic— la credibilitat davant del poble
català presentant un programa viable de transforma¬
ció de la societat, programa realitzable en un termini
de pocs anys basat en la redistribució equitativa de
la renda; el millorament de la qualitat de vida de les
classes populars; l'establiment de les bases per a una
autèntica democràcia econòmica i social i el refús de
l'actual model de creixement, autoalimentat i alhora
generador de desequilibris i desigualtats.

Deixin-me tornar, per acabar, al punt on he comen¬
çat. La meva conferència és una invitació a la presa
de posició política, a l'enquadrament polític, a l'acció
política. En general, i especialment en el camp del
centre esquerra. No em podran titllar de cedir al sec¬
tarisme que de vegades tenen els homes de partit i
haver fet només propaganda del meu. Realment, el
primer missatge de la meva conferència és molt ge¬
neral, respon molt a l'interès general del país, i és
aquesta insistent invitació a la conscienciació política
i al compromís polític. Pensin que a Catalunya hi ha
una cosa que solem fer bé, que és defensar-nos quan
estem molt atrapats. Aleshores sabem lluitar en el
camp de la cultura, de l'economia, de tot allò que és
essencial per a ser el que som i per a ser col·lectiva¬
ment viables. Som un poble de fidelitats profundes i
de voluntat de ser, tenaç, i tot això es fa evident en els
moments d'amenaça greu per a la nostra identitat.
Això és cert. Però també és cert que políticament hem
fracassat més d'una vegada. També és cert que un cop
salvat l'essencial, quan ja s'entra en la fase de conso¬
lidació o d'expansió, quan ja s'ha esbotzat el sostre de
la defensa a ultrança i cal fer-ne un altre de més alt,
el sostre polític, el de les decisions globals, aleshores
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es fracassa. Políticament hem fracassat més d'un cop,
i en moments decisius. No ens pensem pas que això
és fatal, que és com congènit. Hem viscut, segles, en
unes condicions polítiques difícils i frustradores, que
han actuat negativament sobre les nostres decisions
i els nostres hàbits. Però la influència que això pot
haver tingut sobre la nostra mentalitat és superable.
Raó de més perquè dediquem a la política la màxi¬
ma atenció. No fos cas que per complexos, o per timi¬
desa en els plantejaments, o per radicalisme verbal o
per romanticisme, per rauxa romàntica, es perdessin
les possibilitats que ara se'ns presenten. Se'ns acosta
un moment —que potser serà fugisser, que potser cal¬
drà saber fixar, embassar i convertir en permanent—
de grans possibilitats per a una política catalanista,
democràtica i de reforma social. Un moment que no
podrà ser aprofitat si no disposem dels instruments
d'acció política que són els partits. Un moment que
es pot perdre, també, per una altra falla, que seria
l'actitud expectant de molts. L'actitud del «s'hauria
de fer», «com és que no fan», etc... sempre referida,
és clar, als altres. L'actitud que consistiria a confon¬
dre aquesta conferència política meva, i la d'altres que
n'estan fent com jo, en un espectacle. En veure-hi no
una crida al sentit de responsabilitat de cadascú, que
és el que és, sinó una novetat, o una mena de torneig
entre oradors.

Efectivament, el primer objectiu o el primer mis¬
satge d'aquesta conferència meva és una crida a la
conscienciació, al compromís i al prendre partit —or¬
gànicament en uns casos, amb adhesió menys estricta
en d'altres. A prendre partit per una opció realment
democràtica i catalanista.

El segon objectiu, o el segon missatge, ja més con-
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cret, és definir el sector —i animar-lo a actuar— que
creiem que pot protagonitzar millor una acció política
catalanista, demòcrata i de canvi social, una política
de construcció catalana, de construcció d'una realitat
catalana vàlida per a tothom. És aquest món que so¬
ciològicament i políticament hem definit de centre es¬
querra. Tot país necessita una gran força vertebra-
dora, un pal de paller, i més si és un país en fase de
construcció o de reconstrucció, un país en condicions
no del tot normals. Quan la República, aquest paper
central de la política catalana el va fer l'Esquerra
Republicana de Catalunya. El judici sobre la seva po¬
lítica és divers, i en tot cas cal tenir ben presents les
condicions i la durada curta de la seva actuació, però
en línies generals jo crec que l'Esquerra va fer el seu
paper: va saber interpretar el moment i convertir-se
en l'element coagulador del país. Anys abans, aquest
paper, en forma molt diferent, havia estat exercit per
la Lliga. Sempre que hem aconseguit quelcom d'impor¬
tant és que hem sabut crear aquesta força capaç —com
tot just ara he dit— d'interpretar el moment i, també,
de governar i de construir una realitat de país. Nosal¬
tres creiem que avui, a Catalunya, aquesta força, aquest
pal de paller, ha de sorgir, repeteixo, del sector que he
descrit, i que ha de tenir la traducció política que pro¬
pugnem, una traducció política de reformisme avançat.

Això vol dir —i aquest és el tercer i últim missatge
d'aquesta conferència— que cal que aquest sector de
centre esquerra es constitueixi en un gran bloc polític.
Si no és així, no serà possible la política catalanista,
democràtica i de reforma social que propugnem. Ideal¬
ment, hauria de ser un gran bloc polític unitari, un
sol i únic gran partit. Si això no fos possible, hauria
de ser, almenys, un gran bloc o front d'unitat d'acció.
En aquest sector de centre esquerra hi ha gent amb
matisos i orígens diversos —gent d'origen socialista
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i d'altres d'origen demòcrata-cristià; gent que ve del
món llibertari; d'altres, de procedència estrictament
nacionalista; homes de formació liberal; gent cris¬
tiana i de tradició lliurepensadora. Els programes de
tots aquests grups a hores d'ara són pràcticament coin¬
cidents en tots els ordres, i encara ho seran més quan
la política pugui ser més pràctica. Malgrat això, la
diversitat de procedències filosòfiques, d'històries per¬
sonals, de simbologies, etc... poden fer difícil fondre-ho
tot en un sol i únic gran bloc. Però la raó de ser de
Convergència Democràtica és reclamar això, és prepa¬
rar el terreny perquè aquesta gran força política, per¬
què aquest gran partit sigui possible. I si no pot ser,
aleshores el que cal és evitar un excessiu fracciona¬
ment que faci estèril aquesta gran força cohesionadora,
i fer que hi hagi —entre els dos o tres grups que es
creïn en aquest camp— una gran unitat d'acció.
I aquesta torna a ser la funció de Convergència De¬
mocràtica, funció que, naturalment, no podrà exercir
si ella mateixa no és forta: treballar perquè aquesta
entesa sigui possible, fixar les coordenades dintre de
les quals ens hem d'entendre, definir aquest terreny de
centre esquerra que hem d'organitzar si de debò vo¬
lem que Catalunya pesi i s'organitzi d'una manera que
alhora sigui justa i lliure. I això ho volem fer no en
funció d'unes etiquetes —demócrata-cristianes, social-
demòcrates, socialistes—, sinó en funció de Catalunya,
en funció de la Catalunya d'avui. És veritat que el
nostre programa pot ser definit com social-demòcrata
—n'és—, però repeteixo que no és això el que ens
guia, sinó la voluntat de fer una crida a tot un sector
decisiu de Catalunya, capaç, amb plantejaments demò¬
crates i de justícia social, d'impulsar el país. Per això
el programa es presenta com «Un programa polític per
a Catalunya», més que com un programa de partit.

Com un programa amb un objectiu fonamental,
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que ja he definit abans i que ara repeteixo: construir
una Catalunya que sigui per a tothom, una Catalunya
que pugui ser sentida, estimada i defensada per la
gran majoria del nostre poble, per la gran majoria
dels homes que viuen i treballen a Catalunya.
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ENTREVISTA - EPÍLEG

per Manuel Ibáñez Escofet

Jordi Pujol i Soley va néixer a Barcelona el 9 de
juny de l'any 1930. Manava el general Berenguer, solu¬
ció poruga i mediocre a la dictadura de Primo de
Rivera; vindria després l'almirall Aznar, amb ganes
de restablir la monarquia constitucional, que ja era
morta i ben morta, i abans d'un any es proclamava
la República. Tot aquest temps agitat i ple d'il·lusions
i desesperances, com tot en la vida, Jordi Pujol el va
viure en la closca de la infantesa. És a dir, no el va
viure. El 18 de juliol de 1936 té sis anys i quan acaba
la guerra està a punt de complir els nou. Tampoc no
pot ésser massa conscient del que havia passat. Cap,
fins i tot, que la guerra, amarga i sòrdida sempre, fos
una mena de festa permanent per a un infant, que
vivia fora de la ciutat, sense por de les bombes i amb
la seguretat de menjar cada dia, seguretat que dóna
l'estar a pagès. En aquestes situacions hi ha un rela¬
xament de la disciplina, un viure lliure i independent
—encara que es tinguin només set o vuit anys— que
pot transformar en profunditat un noi de ciutat. ¿És
en aquest temps a Premià que es pot situar la meta¬
morfosi? Jordi Pujol sempre s'ha sentit de poble, i el
seu amor a Catalunya té aquesta projecció d'autenti¬
citat, de tradició, de fortalesa, que s'escapa de les nos¬
tres viles, dels nostres pobles i llogarrets, com l'aroma
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de terra i de fatiga dels capvespres. No és, gràcies a
Déu, un barceloní integral.

Jordi Pujol és, de totes maneres, un home que no
pertany a la generació de la guerra. No està marcat
per la seva tristesa infinita, per l'amargor de l'odi, pel
clarobscur goyesc del record. El seu despertar al desigde servei és fresc, és pur, és verge, i la seva aventura
política té, com la de tota la generació jove que avui
ja és més nombrosa que la vella, els colors de l'alba.
Va haver de pagar un preu i ho féu amb dignitat i
valentia. Un Consell de Guerra el va condemnar i va
estar a la presó de Saragossa de l'any 1960 al 1962,
i després confinat a Girona fins al 63. Aquest entre¬
banc no n'ha fet un ressentit —ell mateix ho diu—
perquè coneix el cost del risc, ni n'ha fet un covard
—o almenys un pusil·lànime—, sinó tot al contrari.
Aquells anys seixanta veieren el seu nom pintat a les
parets urbanes, als arbres de les carreteres, a les ro¬
ques de les muntanyes. Pujol i Llibertat ja formaren,
aleshores, una consigna que, en les nits porugues, ex¬
pressaren amb el pinzell molts que avui militen en
camps divergents, però que, possiblement, veieren néi¬
xer les seves conviccions escrivint «Pujol» per les
parets.

Jordi Pujol és metge, però no ha exercit mai. Fins
al seu empresonament treballà en la indústria farma¬
cèutica. Després passà a la banca. És casat amb Marta
Ferrusola —el nom de la dona forta de la Bíblia, que
molt jove va haver de ser— i té set fills: dos nascuts
abans de la condemna i cinc després. No és alt, amb
tendència a ser robust, inquiet, exigent amb ell i amb
els altres i treballador infatigable. Analític i audaç
quan està convençut de la validesa de les seves con¬
clusions. Poc cabell, ulls molt oberts, rostre voluntà¬
riament immòbil, però mans com ocells en llibertat,
mai quietes, movent-se sempre. És dels que dibuixen
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abstraccions sobre un paper mentre parla o escolta,
però abstraccions rigoroses, gairebé matemàtiques,
euclidianes. Un altre dels seus, diguem-ne, tics és pas¬
sejar a grans gambades mentre parla, amb breus para¬
des, en les quals, amb la mà dreta, esbossa una cir¬
cumferència ambiciosa, a mig camí entre el gest d'un
pintor de grans murals i una benedicció papal.

Jordi Pujol i jo hem parlat dotzenes i dotzenes de
vegades, però, aquesta, la xerrada ha estat molt llarga.
Ha durat hores. I s'ha convertit en aquesta entrevista
que tanca el llibre i que pretén ser la síntesi del qui, el
què i el perquè d'un home que ha estat en tot moment
al servei de Catalunya, sense cap defalliment, estimant-
la sempre fins quan s'equivocaven Catalunya o ell. Co¬
mencem:

Neix una consciència

—En quin moment de la teva vida ets conscient
que cal donar alguna cosa al país?

—Bé, a mi, la preocupació de tipus diguem-ne polí¬
tic, en el sentit més ampli de la paraula, em ve de
molt lluny. Ja l'any 46, és a dir, quan tenia setze anys,
em vaig incorporar al grup Torras i Bages. Aquesta
va ser la primera manifestació d'un interès. És clar
que, amb la perspectiva d'avui, el «Torras i Bages»
seria molt poqueta cosa, però situat a l'any 46 era
una decisió que tenia el seu valor. I, a part d'això, em
vaig comprometre en altres coses, juntament amb els
meus companys, alguns dels quals tu pots encara re¬
cordar perfectament, com en Pere Figueras i en Joan
Reventós, amb qui en aquella època anàvem junts,
i en Comet, en Robert Comet, que des de l'any 50
està exiliat, de primer a Brussel·les i després a Gine¬
bra, etc. Això vol dir, per tant, que cap als anys 46,
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48, 50, als meus 16, 18, 20 anys..., vaig començar a
actuar. I, una mica, la inquietud ja la tenia d'abans.
He de referir-me, potser, per centrar el moment que
vaig descobrir Catalunya, a les vivències directes, per¬
què jo era un noi que havia viscut molts anys en un
poble, he viscut amb la gent i, per tant, he tingut
una vivència real i directa del país. Però hi ha dos
llibres que em van colpir, aquells llibres que, a vega¬
des, es llegeixen, de vailet, i fan impacte. Dos llibres
que vaig trobar en un racó, mig oblidats: El sentiment
de pàtria, de Maragall, i un altre —tan ingenu com
vulguis, però són els llibres ingenus que fan aquesta
feina: l'Elogi de Catalunya, de Vallès i Pujáis. Preci¬
sament, aquests dies, el meu fill. que em demana llibres
per a un treball que està fent, encara ha anat a cercar

aquell mateix que vaig anar a buscar fa trenta anys...
—A mi, en fa quaranta-cinc, també em va fer el

mateix efecte...
—...i és un llibre ingenu, evidentment; un llibre

que no aguantaria cap crítica dels savis, però que en
mi va tenir aquest efecte. I això és anterior ja, natu¬
ralment, a aquest món dels 16 anys que tenia quan
vaig entrar al «Torras i Bages». Per tant, sense preci-
sar-ho massa, ja et dic que ve de molt lluny.

—Ara hi ha una altra pregunta lligada amb aquesta,
i et demano si ets com Sant Pau, que trobes el teu
camí de Damasc, o hi ha una herència familiar, cívica,
un procés lent, una maduració de la teva actitud...

—Segurament que hi ha, més aviat, almenys en
aquest moment, unes certes vivències que ja m'agafende bastant jovenet. Més aviat els coups de foudre,
aquestes coses de tipus sobtat, es van produir un parell
de cops i de signe diferent quan ja era més gran. Ales¬
hores tu saps que quan tenia vint anys vaig abandonar
tot això, tota activitat de tipus polític, o parapolític.
Ho vaig abandonar, me'n vaig, diguem-ne, acomiadar,
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pensant, a més, que me n'acomiadava per sempre.
I després, en canvi, hi vaig tornar, als 24 anys. O sigui
que, de fet, és entre aquests 20 i 24 anys que en mi
es produeixen aquests grans fets revulsius de canvis
d'orientació, d'abandonar una línia. Però fins als 20
anys jo havia tingut una línia bastant seguida, que em
venia una mica per una certa influència familiar, per
aquestes vivències que havia tingut, per certes lectu¬
res. En definitiva, havia viscut amb prou homogeneïtat
fins aleshores. En realitat, és als 20 anys que per una
raó més aviat de preocupació religiosa abandono tot
el que és política i després hi torno, i amb molta pas¬
sió, als 24 anys.

—Jo crec que hi ha diversos Jordis Pujols en la
teva vida, com també hi ha uns condicionants distints;
en part ho has contestat a les preguntes anteriors, però
potser podries precisar algun punt més, oi?

—Bé, sí, segur que l'evolució de la vida, i en el meu
cas concret d'una manera bastant clara, fa que hi hagi
moments en què els condicionants són diferents. Un
d'ells és que l'any 60 vaig anar a la presó. Això, és clar,
de cara a la sortida em marca una mica. Després, l'al-
tre fet que es produeix és que, en sortir de la presó,
ratifico una decisió que ja havia pres abans d'anar-hi.
No ho dic des d'un punt de vista general, sinó perquè
per a mi, personalment, té el seu significat després,
quan surto de la presó, i és el mirar d'ajudar a recons¬
truir els instruments bancaris a Catalunya. I això és
indubtable que té la seva influència, i fou el resultat
d'una anàlisi que en aquell moment vaig fer, que en
realitat ja havia fet abans, però que aleshores vaig fer
amb més precisió i, fins i tot, vaig arribar a escriure.
Bé, de fet, també estava escrit abans, perquè hi ha un
llibre meu de l'any 58, que en aquest sentit és decisiu,
titulat Fer poble, fer Catalunya, que ja prefigura —no
prefigura, de fet, explica— el que després jo he intentat
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fer. Vull dir amb això que la gent que vulgui entendrela meva línia d'actuació ha de llegir aquest llibre i
aleshores veurà que en l'actuació hi ha hagut sempre
una lògica, perquè allà s'explica tot el que jo crec ques'ha de fer, algunes de les coses que jo he intentat fer.
Aleshores, doncs, ho confirmo a través d'una anàlisi
en la qual, sense deixar mai de donar importància,
perquè jo això sempre ho he valorat molt, a la gent
que ha fet política des de l'any 39, 45, 50, 55 o quan
fos, encara que les perspectives fossin tan, tan primes
en aquells moments per a l'acció pròpiament política
—perquè sempre he cregut que aquesta gent, per dir-ho
així, assegurava el futur, garantia el futur, creava uns
instruments que algun dia tindrien utilitat, com s'està
veient avui— arribo a la conclusió que n'hi ha d'haver
una altra que es dediqui a donar realitat, a fer que
Catalunya sigui una realitat concreta, que no sigui
quelcom abstracte, sinó que sigui una realitat de país
amb totes les seves manifestacions, amb el màxim pos¬
sible de realitat, d'institucions, d'entitats, de tota mena
d'iniciatives: I aleshores jo em llanço en aquesta línia
que, ja et dic, estava prefigurada en aquest llibre de
Fer poble, fer Catalunya. Després, quan surto de la
presó, immediatament després de sortir de la presó,
quan encara estava confinat a Girona, començo a es¬
criure uns articles que vaig estar enviant cada dues o
tres setmanes a una pila de persones i que després
vaig recollir en un petit llibre que coneix poca gent,
perquè no s'ha publicat mai, però que existeix i que
se'n diu Construir Catalunya. Totes aquestes paraules,
fer poble, fer Catalunya, construir Catalunya, etc., et
donen una idea de quina és la meva opció en aquells
moments: crec que les perspectives d'una acció polí¬
tica eficaç són a llarg termini, que és bo que hi hagi
gent que ho faci, però que el gruix del país no es pot,
evidentment, abocar en una tasca que no podrà ser
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útil i no podrà tenir segons quina eficàcia d'una ma¬
nera immediata i que, mentrestant, el país se'ns està
escolant. És a dir, que el que necessitem és que el país
sigui reconstruït en les seves bases, cosa que jo ja
havia començat, i que sobretot n'hi havia molts altres
que m'havien precedit, perquè això és una cosa que,
gràcies a Déu, s'ha estat fent des de l'any 39. I bé, el
cas és que jo em dedico a treballar en aquest sentit.
Aleshores, una de les opcions, no pas l'única, però una
de les opcions, concretament és la del Banc, que ja
estava presa d'abans, però que confirmo l'any 63-64
quan surto de la presó. I, naturalment, tot això són
coses que a mi em condicionen i creen diversos Jordis
Pujols com tu dius. És indubtable que em trobo, l'any
64, amb una opció: o bé em llanço amb cos i ànima
a una acció política, en el sentit més estricte de la
paraula que era possible perquè havia tingut uns con¬
tactes importants, però que no sé on m'hauria dut ni
sé si hauria estat prou eficaç. No n'estic gens segur, de
si hauria estat més eficaç allò, vull dir no és que em
sàpiga greu la decisió que vaig prendre, però tampoc
no em vull manifestar com un home que no s'hagi
equivocat mai, no ho sé. El cas és que hi havia aquesta
possibilitat i a mi em va semblar que en aquell moment
tindria una eficàcia potser immediatament molt espec¬
tacular, que seria molt ben rebuda, però que al cap
d'un temps no podia preveure quin podria ser el resul¬
tat, o bé aquesta altra, de construir una realitat de
Catalunya. Aleshores, en posar-me en línia de construir
realitat de país, i amb el meu antecedent d'haver estat
a la presó, el fet m'obliga a una certa prudència polí¬
tica, una certa prudència de manifestació política. I ara
cal aclarir que junt amb el fer país, fer un país en
tots els terrenys i no únicament en la qüestió bancà¬
ria ni tampoc en la qüestió cultural o d'infrastructura
social, totes aquestes coses poc o molt sabudes, cal dir,
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repeteixo, que durant aquests anys també he participat,
he fet unes contribucions directes, de vegades econò¬
miques, de vegades simplement de tipus personal, im¬
portants a altres coses, però en tot cas, sempre, d'una
forma molt prudentment amagada i molt, diguem-ne,
des de segona línia, de vegades fins i tot només d'ins¬
piració. I això sempre amb responsabilitat estrictament
personal, mai institucional. Perquè, ja et dic, la coor¬
dinació d'unes responsabilitats que jo anava agafant
i que n'hi havia en el terreny bancari, però n'hi havia
també unes altres en el terreny d'ensenyament, en el
terreny de publicacions, etc., i els meus antecedents,
feien que hagués de navegar sempre amb una certa
prudència. Jo mateix, a vegades, ara, penso que ha
estat realment bastant sorprenent que, donats tots els
condicionaments, hagi pogut fer segons quines coses.
Vull dir que trobo que encara me n'he sortit bastant
bé en aquesta mena de, diguem-ne, política, feta, per
una banda, d'activitat, però, d'altra banda, d'extrema
cautela.

La idea de Catalunya

—Catalunya no ha deixat de ser una idea-força,
però ja no és una abstracció, com tu mateix has dit.
Després de ser l'home que llança la primera pedra en
la conferència d'ESADE, el gener del 75, han sorgit
molts grups polítics disposats a fer política, com dema¬
naves. En quina posició creus que has quedat, tu?

—Bé, hi ha una cosa que és absolutament inexacta
i és que jo sigui l'home que tira la primera pedra. En
realitat, a Catalunya, de l'any 39 ençà, hi ha hagut
gent que ha estat fent política i que va estar fent polí¬
tica durant molts anys encara que amb uns resultats
aparentment minsos. És a dir, és com quan hi ha una
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llavor sembrada a l'hivern que, és clar, el que fa no es
veu, però que, en canvi, després, quan arriba la prima¬
vera, això surt i només aquella gent que realment ha
treballat fort durant l'hivern després, a la primavera,
surt amb més força. Per tant, jo no tinc en aquest
sentit cap impressió de protagonisme ni cap impressió
de pensar que hagi pogut tirar la primera pedra en la
meva conferència d'ESADE. El que sí és cert és que
aquella conferència va causar un impacte, perquè pro¬
bablement s'estava esperant que algú, que no fos pre¬
cisament dels que havien estat fent aquesta feina tan
meritòria durant tots aquests anys i, per tant, algú
que, per entendre'ns, no estigués marcat per tots els
condicionaments que també tenen els homes que han
fet aquesta feina tan cap endins donés una mica el
senyal de sortida. I en aquest sentit crec que sí que la
conferència meva va causar impacte i a mi em consta
que n'ha causat i que hi ha una pila de gent que, d'altra
banda, probablement no s'apunten o no s'apuntaran
precisament en el meu grup, però que s'ho van anotar
i que, en fi, això va tenir influència. Però, repeteixo,
de gent que havia fet política, n'hi havia, i això ha
estat molt meritori, i gràcies a ells, a molts d'ells,
avui hi ha una activitat política, més que no pas grà¬
cies als que s'hi han posat a última hora. Ara, dit això
i respecte a quina és la meva situació actual, mira,
he de confessar que em resulta una mica difícil acabar
d'assolir autènticament el paper d'home de partit.

A mi em domina molt la idea de Catalunya, i alesho¬
res em costa de fer segons quins plantejaments de par¬
tit, aquesta és la veritat. Però, quant a la meva posició
actual, ja l'he explicada moltes vegades en tota una
sèrie de conferències, i és la següent: crec que tot
país té uns sectors socials que el vertebren, uns sec¬
tors socials que poden canviar segons les èpoques, vull
dir que la meva idea pot ser un sector social i al cap
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de cinquanta anys o de cent anys pot ser un altre. Tot
país té uns sectors socials que el vertebren, uns sectors
humans i unes famílies espirituals que el vertebren.
I, aleshores, crec que a Catalunya hi ha molta gent,
molt diversa, però que aquests sectors que jo he quali¬
ficat sociològicament i continuo qualificant de centre
esquerra, són els sectors més capaços de vertebrar el
país, perquè, d'altra banda, són els que d'una manera
més clara, crec jo, l'interpreten. Això, repeteixo que
pot canviar en un estadi diferent, però ara, i crec que
la majoria de les vegades, almenys en la història mo¬
derna de Catalunya, són aquests sectors. Per tant,
crec que fer una crida perquè aquests sectors s'orga¬
nitzin és una de les tasques importants en aquests
moment a Catalunya, sobretot per qui, com jo, de fet,
arriba a fer política com un pas en el seu procés, una
fase en el seu procés de fer país, perquè jo faig política
amb la mateixa mentalitat amb què feia abans allò
que en dèiem fer país, vull dir que faig el mateix.

El que passa és que així com en un moment deter¬
minat va semblar que era molt important per a Cata¬
lunya fer banca, o pintar rètols per les parets, que jo
també ho he fet, o preocupar-se perquè el Barça fos
capaç de cohesionar multituds amb un sentiment pri¬
mari, una mena de subproducte de catalanitat si tu
vols, però en tot cas autèntic, doncs ara crec que és
important fer política, i, concretament per a mi, fer
política, el servei que jo intento fer, és mirar que
aquest sector que em fa l'efecte que és l'autèntic, el
pal de paller del país, el sector que pot aglutinar la
resta del país, que el pot centrar, que pot fer que tingui
un cert equilibri, doncs aquest sector, que jo qualifico
de centre esquerra, s'organitzi. Per això nosaltres vam
crear el grup de Convergència Democràtica. De fet,
cap on anirà tot aquest sector exactament no ho
sabem, però el meu paper, avui per avui, consisteix a
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anar predicant, simplement, a aquest tipus de gent,
que s'organitzi, que s'apunti, que s'apunti a Conver¬
gència Democràtica, i si no es vol apuntar a Convergèn¬
cia Democràtica que s'apunti a un altre grup, però
que s'apunti dintre el que són les seves coordenades
socials i polítiques. Que no es quedi a casa, o que no
es deixi enlluernar per plantejaments més o menys
d'un altre tipus, que poden fer en un moment deter¬
minat il·lusió, però que no són els seus. Vull dir que
no es quedi a casa, i que surti i que faci els planteja¬
ments que li són propis i que per una altra banda són
els que diem nosaltres que poden donar estabilitat,
projecció de futur i conservació de la pròpia identitat
a Catalunya.

—¿No hi ha més impuls ètic, de testimoni, en la
teva actitud, que estrictament partidista? ¿No somies
encara en una solidaritat catalana permanent?

—Bé, indubtablement, a mi em critiquen fins i tot
els meus companys de partit polític, que, de vegades,
se'm nota una insuficiència d'esperit partidista. Real¬
ment, jo sóc una persona que, durant tots aquests
anys de fer país, no n'he tingut gens, d'esperit parti¬
dista. Fins i tot, en institucions que hem ajudat a crear,
jo mateix he obert les portes a grups polítics que esta¬
ven molt lluny de la meva ideologia. Ara, en aquest
sentit, jo ja no opino de la mateixa manera; vull dir
que, evidentment, miro de clarificar les coses, miro
d'evitar a vegades algunes confusions i si quelcom
crec que hem de mirar de continuar fent nosaltres és
clarificar les coses. Precisament en aquests moments
més aviat el problema que hi ha és l'altre. Crec que
el primer que s'ha de fer pel país és aclarir les posi¬
cions, en contra, potser, del que es va fer anys enrera
i que jo mateix havia fet, i em trobo de vegades amb
el problema que, en canvi, ara estem en una mena de
moment d'il·lusió col·lectiva que fa que els clarificadors
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tinguin una tasca molt difícil. Si vols, d'això, després
en podem parlar amb una mica de detall, perquè aques¬
ta és una de les meves batalles actuals: intentar queles coses es clarifiquin. Però, tot i així, sí que és cert,tal com diuen, que fins i tot en les meves conferències,
parlo amb molta més passió i amb molt més conven¬
ciment quan parlo de Catalunya, i també quan faig
plantejaments de tipus democràtic més general, que
no pas quan entro a defensar un programa concret.
El cas és que també el defenso, i amb energia, que
consti —i em sembla que ho dic sense passió— que el
programa de Convergència Democràtica té un grau poc
comú de coherència i de credibilitat, pero diuen que
faig amb més convicció i millor, per entendre'ns, el
primer que no pas això segon. O sigui, que potser sí
que hi ha alguna cosa d'aquest tipus, però en aquests
moments jo em trobo amb un problema —bé, un pro¬
blema, no—, però es planteja una qüestió, que tincresolta en principi, i és que crec que el servei de Cata¬
lunya ara passa també per un cert esforç de clarifica¬
ció, que és a partir d'aquesta clarificació que, de fet,
nosaltres haurem de continuar fent aquesta tasca de
país, en general. Això és una qüestió que en aquest mo¬
ment és una mica delicada, perquè va en certa manera
lligada amb la problemàtica, diguem-ne, dels comunis¬
tes. En realitat, el problema que tenim plantejat... Mira,
en aquests moments, de cara al futur de Catalunya,
tenim dues possibles opcions. Aquestes opcions són,
o bé que realment es formi una gran força política de
centre esquerra, que és la que jo propugno, ja sigui
a través d'un sol partit situat en aquest camp del cen¬
tre cap a l'esquerra, sense arribar a les posicions de
tipus revolucionari, o bé en aquest sector n'hi aparei¬
xen un o dos o tres, i aquests dos o tres partits aconse¬
gueixen crear un estil de treball, uns hàbits de treball
en comú molt forts i, per tant, existeix una certa polí-
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tica unitària de centre esquerra, almenys durant un
període llarg mai no inferior a cinc anys, entre cinc
i quinze anys; si s'aconsegueix això, el resultat pot ser
similar, encara que no hi hagi un sol bloc polític de
centre esquerra; aleshores serà similar, perquè el que
en podríem dir factor polític hegemònic de Catalunya
serà en aquest món. O bé, l'altra opció és que es cons¬
titueixi una força, potser més desplaçada en un cert
sentit cap a l'esquerra i en la qual, d'una manera o
altra, el grup hegemònic, o el que en podríem dir el
grup d'avantguarda, siguin els comunistes. Això no
vol dir que el seu programa, el programa d'un plante¬
jament d'aquest tipus sigui un programa comunista,
perquè tot el mèrit i tota la gràcia dels comunistes a
casa nostra és haver comprès que com a comunistes
sols no tenen cap possibilitat i, a més, hi ha una altra
cosa, i és que, en el fons, l'anàlisi que del país fan els
comunistes i l'anàlisi que, per exemple, faig jo, diria
que són molt coincidents. És a dir, crec que els comu¬
nistes saben que el sector vertebrador del país està
en aquest món de centre esquerra, i tot el seu esforç
d'ençà de fa deu anys, per exemple, és de mirar de
penetrar al màxim en aquest món de centre esquerra.
I saben que només a través d'això poden aspirar a ser
un partit de govern. Aleshores la seva alternativa, el
plantejament que fem nosaltres seria una alternativa
que arrencant de posicions més radicals miraria d'in¬
cidir en aquest sector de centre esquerra, o de condi¬
cionar-lo fortament, i aleshores, a partir d'aquí, mirar
de crear un bloc polític que li permetés accedir al
poder. Seria un plantejament polític aparentment con¬
fós, però realment dominat pels comunistes. Aquesta
és la segona alternativa. Per tant, jo he de contestar
a la teva pregunta dient que sí, que penso que el país
necessita un mínim d'entesa entre diverses forces, però
el que passa és que, d'enteses, n'hi pot haver de
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dos tipus, jo te n'acabo de descriure dues. No crec

que n'hi hagi més, a part d'aquestes dues, si bé cal
admetre que, almenys teòricament, encara podria sor¬
gir la proposta del món conservador català, que és
molt més extens del que sembla. Però aquesta pro¬
posta conservadora només tindria possibilitats si en¬
granés —és el de sempre, és lògic, és el sector social
i humà més decisiu— amb el món que he anomenat de
centre esquerra. Si hi engranés per les bones, que no
ho veig gens fàcil, o si aprofitant una situació difícil,
una .situació límit el pogués condicionar, el pogués,
diguem-ne, capturar. Amb aquesta alternativa conser¬
vadora, hi crec poc, i en tot cas, personalment, no jugo
en aquesta direcció, perquè l'eix social, polític i humà
del país no passa per aquests verals. Però, en fi, em fa
l'efecte que d'aquestes possibles enteses, la bona és la
que nosaltres plantegem. I de cara a això, sí que crec
que un plantejament estrictament de partit no és vàlid.

Jo estic intentant fer el que en podríem dir planteja¬
ments zonals, i dintre d'aquests plantejaments zonals
no sé quines seran les configuracions exactes de partit
ni com quedaré, personalment, jo. L'únic que sé és
que ara C D treballa, crec que amb menys arrière-
pensées que ningú, per a fer possible aquesta alter¬
nativa. Estem fent plantejaments zonals que en el
fons pretenen aconseguir l'entesa dintre d'un ventall.
D'un ventall delimitat i definit, però, això sí, obert al
diàleg i amb moltes col·laboracions. Vull dir que en
el nostre cas ha de ser un plantejament d'entesa de
centre esquerra, però amb una política de clara mà
estesa cap a tots els sectors populars del país.

—I què creus que hi diu, la classe obrera, a tot
això?

—És probable que la proposta amb un alt grau
d'inspiració comunista que t'he explicat tingui una
base obrera més forta. Això serà —si es confirma—
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el seu tanto més important. Sobretot si es confirma
d'una manera molt evident, que tampoc no és segur.
Dins del món del centre esquerra hi ha molta més
base obrera del que sembla. Hi ha un extensíssim sec¬
tor de classe obrera que no la vol, la revolució, així
per les bones, posant en perill moltes coses positives
que una democràcia occidental pot donar. I en el món
obrer també hi ha un temor davant d'una hegemonia
comunista. Vull dir que hi ha molta gent dintre del
món obrer que serà de l'U.S.O. o del S.O.C. o que es
farà, potser, encara que no ho sembli a hores d'ara,
de la C.N.T., o que es farà de qualsevol altra cosa per
tal d'evitar l'hegemonia comunista; vull dir que el
món obrer té sectors que són molt i molt reacis a
segons quins plantejaments radicals i de final incert.

La causa de Catalunya sempre va lligada
a la causa de la democràcia

—Hi ha un fet en la teva vida que t'ha marcat i al
mateix temps et dóna força de cara al poble: haver
anat a la presó per Catalunya a seques, sense adjec¬
tius, i haver-ne sortit dignament, disposat sempre a
tornar-hi. Parlem-ne...

—És evident que els motius que concretament em
van portar a la presó, el contingut dels escrits que
nosaltres havíem fet en aquella òpoca de les campa¬
nyes, etc., tenien un to catalanista en el sentit més
estricte de la paraula. Ara, nosaltres, en aquella època,
ja formàvem part d'un moviment que no era només
catalanista, sinó que tenia les seves formulacions de
tipus polític i de tipus social, i aleshores, tot i que la
campanya del Galinsoga i els fets del mes de maig de
l'any 60 a Barcelona van tenir aquest to estrictament
catalanista, jo, en les vegades que vaig poder, sobretot
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en el meu consell de guerra, sempre vaig voler deixar
molt clar que la causa de Catalunya anava lligada a la
causa de la democràcia, a la causa del progrés social.
Per això, en el meu parlament davant del tribunal, hi
vaig incloure el dret de vaga, quan aleshores ningú no
en parlava, del dret de vaga, però volia que quedés
clar que la causa de Catalunya quedava lligada amb
aquestes reivindicacions elementals del món obrer.
Perquè, i això és molt important, sempre he sostingut
que el catalanisme no pot ser conservador, crec que
el país no en pot ser. És a dir, el país pot ser conser¬
vador en el sentit que he dit abans, en el sentit que
hi ha molta gent que no vol segons quins capgiraments,
però no ho pot ser si per conservador es volgués enten¬
dre el manteniment o la instauració d'unes situacions
econòmicament i políticament injustes. La prova és
que l'època més regressiva des del punt de vista econò¬
mic i social de Catalunya, a partir de l'any 39, ha anat
lligada a una actitud enormement anticatalanista. Ales¬
hores, alguns de nosaltres, arrencant de posicions bà¬
sicament catalanistes, vull dir que la nostra motivació
primera no havia estat la social, sinó la catalanista,
havíem anat desgranant per pura lògica com un rosari
de reflexions que ens portava a la conclusió que el
catalanisme no podia ser conservador, perquè el nos¬
tre país era complex. És a dir, forçosament un catala¬
nista ha d'intentar introduir el concepte d'una Cata¬
lunya per a tothom, d'una Catalunya vàlida per a tot¬
hom, i aleshores, naturalment, això vol dir que la
major part de la gent que hi viu, és gent que per viure-
hi necessita que Catalunya canviï unes determinades
estructures, o sigui, que es plantegi les coses d'una
manera que realment hi pugui viure de grat. Quan,
l'any 60, vaig anar a la presó, aquest era un procés
mental que ja estava desencadenat i que ja començava
a donar els seus resultats i, per tant, d'una manera
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total no es pot dir que jo anés a la presó només per
un fet de signe catalanista. Més ben dit, em sembla
molt exacte dir que vaig anar a la presó per Catalunya
a seques, però tenint present que en aquesta Catalu¬
nya a seques nosaltres ja hi incloïem totes aquestes
coses i per això jo em vaig sentir obligat a explicitar-
ho, i l'oportunitat que tenia de fer-ho en aquell mo¬
ment era al consell de guerra. Per això, al consell de
guerra, vaig mirar de lligar-ho tot, exposant aquest
concepte de Catalunya, a seques si tu vols, però que
incloïa aleshores i, evidentment, inclou ara, tota una
sèrie d'elements essencials, polítics i socials.

El que és evident és que aquestes idees de classe,
aquests interessos de classe són una part important de
l'acció política, vull dir que realment són unes idees-
força o uns interessos-força, o, en fi, uns elements
motors molt importants. Ara, dir que només és això
el que val, no, amb això, personalment, no hi estic
d'acord. Ja sé que aquesta pot ser la posició, per
exemple, del que podríem anomenar la gent marxista
més ortodoxa i, també, aquests plantejaments pura¬
ment d'interessos de classe no els fan només els mar¬
xistes, sinó que els fa la dreta més tradicional, la dreta
més dreta, per entendre'ns.

En el meu cas particular, és evident que el fet na¬
cional hi juga com un factor d'una força extraordinà¬
ria. I crec que per a molta gent també. Un dels fenò¬
mens dels fets col·lectius que es donen en aquest mo¬
ment, fins i tot polítics, és que el fet català està jugant
amb molta força. Per exemple, sempre he dit que si
aquí, a Catalunya, hi ha una política unitària és pel
fet català, perquè hi ha molta gent que no tindrien
cap voluntat d'entendre's amb els comunistes si no
fos perquè entenen que hi ha d'haver una voluntat
de creació, un mínim d'unitat a Catalunya i que aques¬
ta unitat ha de passar també pels comunistes. I bé,
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això els comunistes ho han vist molt bé, i el seu canvi
de front a partir de l'any 60, més o menys, en què
després de vint anys de qualificar els nacionalistes
catalans de petits burgesos, de reaccionaris, aquest
canvi en el fons és perquè han vist que això és una
font de força molt important i que per aquí podrien
trobar una fórmula d'unir-se si ells acceptaven també
el plantejament nacional. O sigui, que aquest és un
fet que crec que juga molt en molta gent de casa nos¬
tra, amb moltíssima, i que condiciona la nostra confi¬
guració, el nostre programa polític. Ara, a part d'això,
crec que també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha
gent —jo mateix he de dir que tenen el meu vot per
això—, vull dir altra gent en que encara és més evi¬
dent perquè potser no tenen tan fort el fet català, que
per exemple es mouen per defensar, no ja la democrà¬
cia, sinó, per dir-ho en termes que trobo més exactes,
per a defensar el pluralisme en la societat, o per a
defensar unes determinades escales de valors. Vull dir

gent que es mou perquè creuen que una determinada
concepció de la família, una determinada concepció
del que és l'home, mereixen la seva defensa. Aquesta
és una gent que existeix, jo mateix he de dir que, a
part del fet català, tot això també em mou i em sembla
que té la seva importància.

—Diuen que les antigues forces polítiques pròpies
de Catalunya, Lliga, Esquerra, són irrepetibles. Unió
Democràtica de Catalunya s'uneix a la Democràcia
Cristiana de l'Estat espanyol, Socialistes i Social-de-
mòcrates també poden fer-ho, igual que els liberals i
els comunistes, l'agrupació per famílies polítiques sem¬
bla inevitable, encara que sigui de forma operativa.
On encaixes, tu?

—Com tu saps, he batallat contra el que en diuen
sucursalisme. Hi he batallat a tots nivells, a vegades
parlant amb gent més o menys relacionada amb la si-
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tuació actual, hi he batallat quan he parlat amb par¬
tits d'oposició, amb grups d'oposició a Madrid, hi he
batallat sempre que ha calgut, i sempre m'he oposat
a la introducció del sucursalisme a Catalunya. Per
tant, ja pots comprendre l'interès que té per a mi
aquesta pregunta. D'altra banda, i només com una
precisió, a mi m'agradaria pronunciar-me quan tu
dius que Unió Democràtica s'uneix als partits de l'Es¬
tat espanyol. Crec que això no és exacte. Unió Demo¬
cràtica precisament és un partit que lluita contra el
sucursalisme i ha estat, potser, el que sempre ha tin¬
gut una actitud més clara. El que sí és cert és que
forma part d'allò que en diuen els equips demòcrata-
cristians de l'Estat espanyol, però em sembla que això
ho tenen muntat de tal manera que la seva indepen¬
dència com a partit polític català està assegurada.
Em sembla que, justament, dels grups d'oposició són
els que això ho han vetllat més i han aconseguit una
solució millor. Ara, el que sí és cert, i jo això no ho
he negat mai, és a dir, sempre que he parlat en contra
del sucursalisme he dit que això no vol dir que no hi
hagi d'haver unes enteses entre els grups polítics de
casa nostra i els seus equivalents a nivell de l'Estat
espanyol i fins i tot hi hauran de ser probablement
en els grups equivalents a un més ample nivell si va
endavant el projecte d'eleccions europees, cosa que jo,
personalment, desitjo que sigui així. Hi haurà d'haver
un acord amb els grups equivalents a nivell europeu.
Els nostres diputats demòcrata-cristians o socialistes
a Estrasburg, doncs, es fondran en molts aspectes amb
els diputats socialistes europeus, demòcrata-cristians o
el que sigui. Total, que, jo dic, la lluita contra el su¬
cursalisme no exclou aquestes enteses, però convé
molt, això sí, que siguin independents, perquè una
cosa és entendre's, i entendre's en el 99 per cent de
les coses i entendre's en pactes en molts aspectes per-
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raanents; una cosa és entendre's i una altra cosa és
fondre's, acabar mediatitzats o acabar condicionats en
les decisions. Per tant, han de ser al màxim possible
independents i en alguns aspectes ho poden ser, si
volen, crec jo, del tot. Si ells volen i si realment s'acon¬
segueix evitar les maniobres de tipus sucursalista que
hi haurà.

Ara, quant a la meva posició, jo sóc un home
que, de fet, no és que políticament no tingui idees con¬
cretes, jo explico quines són les meves i la majoria
de públic que em sent em qualifica aleshores de social-
demòcrata. Vull dir que hi ha més interès per part del
públic a donar-me una etiqueta que no pas jo mateix;
en canvi, jo tinc molt d'interès a explicar el que penso
en el camp econòmic, en el camp social, en el camp,
diguem-ne, d'organització de la democràcia, en el camp
de l'ensenyament. Però, independentment d'aquesta
qüestió, és evident que jo no he fet cap esforç i pro¬
bablement tal com plantejo la política em serà difícil
també de fer-ho, per aconseguir una entesa amb els
partits polítics a escala espanyola. Ara bé, jo t'he de
dir que en aquests moments això a mi no em preocupa
gaire, perquè el que em preocupa en aquests moments
és veure com es pot aconseguir que el país, política¬
ment, s'organitzi al millor possible, de cara a la seva
pròpia eficàcia política. És a dir, quan t'he parlat que
jo espero que aquest món que va del centre cap a l'es¬
querra, aquest centre esquerra polític del país, s'or¬
ganitzi, això és el que a mi em preocupa. Aleshores
aquesta organització es farà a base que d'aquí en surti
un grup unitari, un sol grup, un sol bloc polític. Ales¬
hores és molt possible que a aquest bloc, segons qui¬
nes vinculacions amb els grups polítics de la resta
d'Espanya li siguin un pèl difícils, perquè, en certs
aspectes, serà un bloc una mica heterogeni. Si això
no s'aconsegueix hi haurà uns partits independents,
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però que col·laboraran estretament. De fet, jo el que
estic fent és propaganda per Convergència Democrà¬
tica, però les conferències les faig per Convergència
Democràtica i també per uns partits afins. Potser
aquests altres grups els serà més fàcil establir segons
quina relació. Ara, a mi, personalment, aquest pro¬
blema no se'm planteja, jo no me'l plantejo. L'objec-
tiu fonamental és aquest altre i fer-ho, això sí, a base
que la gent es mobilitzi i s'organitzi dintre d'aquest
món, ja sigui en bloc orgànic, ja sigui en un bloc d'uni¬
tat d'acció, que aquesta gent sàpiga el fonamental,
és a dir, que el que no poden fer és organitzar-se
d'acord amb les normes que els diguin des de Madrid
ni d'acord amb les tàctiques que els diguin des de
Madrid, sinó d'acord amb el que sigui l'interès fona¬
mental de Catalunya. Aleshores, un cop s'hagi aconse¬
guit això, el que hi pugui haver a través del grup o els
grups en què això cristal·litzi, ja es veurà, oi? Si s'hi
arriba a conseqüència d'haver acceptat això, que s'ha
de fer tenint com a objectiu fonamental el servei del
país, estic segur que el resultat no serà dolent, perquè
estarà molt marcat per aquesta mentalitat antisucur-
salista.

El preu que ha de pagar

—Quines diferències d'idees i somnis hi ha entre
l'home del 1960 i el d'avui?

—És clar que hi ha diferència, oi? Diferència, per¬
què jo aleshores tenia vint-i-nou anys, per començar
era més jove i era més rialler, en molts aspectes, era
un home menys castigat, també més il·lusionat. I des¬
prés les coses, totes, han estat més difícils, i entre les
coses difícils no hi ha la presó. La presó, per a mi, no
va ser... home!, va ser una prova difícil, naturalment,

223



el confinament, i tot això, va ser una experiència dura,
però que a mi no em va marcar, diguem, d'una manera
negativa. No m'ha deixat cap ferida important. Ara,
després, quan ha passat el temps, hi ha hagut una
sèrie de coses que un tenia almenys l'esperança, la
il·lusió, de poder fer i que no s'han pogut fer. De fet,
jo continuo il·lusionat, i tinc il·lusió per les coses i em
sembla que ho estic demostrant, perquè no oblidis
una cosa: jo, en el fons, sóc una persona que, ja et
dic que no vaig ser el primer, ni de bon tros, però que
en un moment determinat dic a una sèrie de gent, i a
mi mateix em dic que ara hem de fer política, i la gent
ha d'entendre que, per a mi, fer política, representa
deixar més coses que a molts altres. No més coses en
el sentit econòmic, sinó, sobretot, una línia de prota-
gonisme que ja estava assegurada i en la qual, doncs,
l'èxit ja era segur, i potser molt més. Per tant, per a
fer un canvi, si és veritat que el canvi requereix sempre
una joventut, vol dir que aquest canvi jo estic sempre
disposat a fer-lo, aquesta joventut, poc o molt, la tinc.

He lluitat durant una pila d'anys i ara em puc pre¬
sentar a molts llocs com un senyor, un senyor que mol¬
ta gent respecta, i que, en canvi, en aquests moments,
perquè prenc la decisió política he d'anar a sofrir
l'envestida del primer xicot de divuit anys que se'm
posa al davant i que surt disposat a rebregar-me i
que si molt convé em rebrega. Tot això requereix, per
tant, acceptar unes normes de joc completament dis¬
tintes en el moment en què, ja des del meu punt de
vista, no tindria per què prestar-me a aquest joc. I, per
tant, si faig aquest canvi, és perquè encara ho sento.
Ara, és indubtable que un home diferent, no ho sóc.
Jo, com tu saps, a més a més, probablement, del que
en podríem dir el món d'oposició, he estat dels que he
rebut més atacs durant aquests anys. La meva persona
ha estat atacada, jo ja admeto que en algunes coses
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pot haver estat atacada per desencerts meus, no pre¬
tenc pas haver-ho fet tot bé; però, en fi, sóc un home
que no necessita ser foguejat, no he necessitat arribar
a l'època de la democràcia per saber el que és l'atac,
el que és la insinuació malèvola. Jo he de dir amb tota
claredat, que he conegut el que és la calúmnia. O si¬
gui, que, de fet, en aquest sentit també aquest rebrec
ja l'he sofert i això produeix un cert escepticisme, de
vegades, al voltant de segons què i de quines persones.
Bé, aquest és un fet que també ha jugat. Una altra
cosa és que jo he actuat sobre el terreny de les reali¬
tats, potser dels que més dintre de la gent de l'oposi¬
ció i, per tant, he hagut d'intentar el contacte potser
més aviat que d'altres amb el pacte, el possibilisme, la
constatació de les pròpies limitacions, amb les limita¬
cions del país o les limitacions de les pròpies idees.
Tot això malgrat allò que t'he dit abans, que és abso¬
lutament cert, que em sembla que conservo prou joven¬
tut per avui baixar, abandonar un camp en el qual
podria aspirar a ser important i a tenir una gran in¬
fluència.

Dic això amb tota la immodèstia, potser, però és
que és així. Jo he tingut aquesta possibilitat i, per
tant, si hi renuncio per començar una mica des de zero
tota una altra activitat, és perquè conservo una dosi
important de joventut. Ara, tot i aquest esperit, el
realisme existeix i això fa que hi ha unes certes idees
del possibilisme que potser el tingui més fort que no
pas altres sectors i també que certes envolées, que
diuen els francesos, unes certes grans volades de co¬
loms em deixin una mica més fred. Aleshores, aquesta
actitud fa que jo, avui potser més que mai, només
crec en allò que dura. És a dir, en allò que, per enten¬
dre'ns, com deia un autor de la meva joventut, que
era Saint-Exupéry, que vam llegir la gent de la meva
època, allò que dura més que els homes, o sigui, els
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valors permanents de la llibertat, del que és Catalunya,
el que és la promoció de l'home. Fins i tot, a vegades,
en part independentment de certes formulacions polí¬
tiques, a mi m'emociona la naturalesa de l'home, molt
més que no pas segons quins grans plantejaments,
aquests valors permanents, perquè la resta, a vegades
té un punt molt petit de vista. I aleshores, en l'ordre
personal, he de dir que una altra cosa que m'ha passat
durant aquests anys és de no pensar mai que el que
es fa, encara que es faci amb bona voluntat, no et serà
mai gaire reconegut. O sigui que jo, en aquest sentit,
sí que he de dir que tinc un cert escepticisme respecte
a la capacitat de reconeixement, de judici serè de les
coses.

Potser és un problema de traça en presentar-ho,
però, en dir de traça, ja vull dir que el reconeixement,
per tant, no va sempre lligat amb el que es fa, sinó
amb la forma com se sap presentar i, per tant, això no
deixa de ser una presentació també, diguem-ne, escèp¬
tica d'aquesta qüestió. I aleshores, davant d'això, l'úni¬
ca cosa, i aquesta sí que jo l'he conservada exacta¬
ment igual, no des de l'any 60, sinó des de l'any 45,
50 o 55, l'única cosa que tinc clara és l'actitud de ser¬
vei, o sigui, que jo, ja dic que potser sóc immodest en
dir això, però una actitud de servei al país i als ho¬
mes concrets del país crec que la tinc i és el que en
aquests moments em vertebra més, més que qualsevol
altra cosa, que qualsevol altre ideal o qualsevol altre
somni més o menys fàcil i brillant, el que em verte¬
bra és aquesta convicció que he d'estar al servei, no
solament de Catalunya en el sentit genèric de la parau¬
la, sinó de la gent, dels homes que viuen i treballen a
Catalunya, com diem a l'hora de definir el català,

—El banquer que ha sorgit de la voluntat de servei,
no corre el perill de matar el polític?

—Sí, evidentment. De tota manera, en aquest mo-
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ment més aviat és al revés. En aquest moment, una
cosa que era una realitat, una realitat reeixida, que
era el banquer, corre el perill de ser malbaratada per
una cosa que no n'és tant, de realitat. En un cert sen¬
tit, és evident que sóc un polític des de fa molts anys
i que tinc tot un historial, amb les seves coses bones
i dolentes i, per tant, ja ho sóc, un polític. Però en el
sentit actual, a la manera nova de fer política, que, de
fet, es fa, tot just és una aventura. Això és, per tant,
una realitat que no existeix encara i aquesta realitat
que no existeix en pot malbaratar una que ja existia,
una en què ja havia reeixit. Ara, el que passa és que
has de tenir present una cosa, que per a mi aquesta
diferència no existeix tant. Jo comprenc que de cara
al públic existeixi, i jo no puc pretendre que la gent
comparteixi la meva manera de veure les coses, però,
de fet, hi ha molta feina a fer, a Catalunya, i l'hem de
fer entre tots, ningú no ho pot fer ell sol. Però algunes
coses estan al meu abast, i en un moment determinat
algunes més que les altres, o bé en certes ocasions hi
ha hagut per mi un ordre de prioritats almenys pel
que jo havia de fer, no del que havien de fer d'altres,
que m'ha impulsat a fer això, o allò o una altra cosa.
Aleshores, de fet, el mateix impuls que em va portar
a fer política en un moment determinat, o a fer banca
en un altre, m'ha portat a fer política una altra vegada.
És un fet fonamental perquè es comprengui que jo
no puc plantejar les coses en un sentit tan alternatiu.

El cas és que ara em llanço evidentment a una aven¬
tura presidida per aquesta voluntat de mirar que el
país s'estructuri políticament. A mi, el que em preocu¬
pa és que el país s'estructuri políticament, de la ma¬
teixa manera que temps endarrera anava fent esforços
per estructurar-se econòmicament. Com en el camp de
la pedagogia ja s'ha estructurat, o en el camp de la
cultura s'ha anat estructurant, etc. Aquest és un esforç
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que per problemes de temps i per problemes d'orienta¬
ció de l'actuació no es fa prou compatible amb la cosa
de tipus econòmic. Jo, de fet, ja he abandonat molts
compromisos de la meva activitat econòmica i fins i tot
bastants càrrecs i, per tant, més aviat ara el que pot
passar és que darrera d'aquest intent que, de fet, està
tot just en els seus començaments i que no sabem si
reeixirà, es comprometi una cosa que a hores d'ara ja
era una realitat esplèndida i que d'altres continuaran
i per la qual no cal patir, però que per a mi, personal¬
ment, representa una renúncia a un camí molt clar i
molt reconegut per tothom.

Democràcia de partits o d'estructures

—Com entens el poder polític. Com l'entenia en
Cambó, és a dir, Catalunya enfora, o com l'entenien en
Prat de la Riba i en Macià, o sigui, Catalunya endins?

—Em sembla que això és una simplificació exces¬
siva, no et sembla? Jo no crec que en Cambó l'enten¬
gués només Catalunya enfora i, de fet, va fer moltes
coses en la línia de Catalunya endins i va sacrificar
moltes vegades determinats plantejaments seus perquè
va tenir la sensació que alguns casos concrets podien
ser contraproduents dintre de Catalunya. I, en canvi,
no es pot dir que en Macià i en Prat no tinguessin en
compte la necessitat de tenir una política, diguem-ne,
exterior de Catalunya respecte a la resta de l'Estat
espanyol. A mi em sembla que nosaltres el primer que
hem d'assegurar és la defensa i la conservació de la
nostra identitat i tenir tot allò que pot ajudar-nos a
desenvolupar-la i a fer-la més plena i més poderosa i
més expressiva i més positiva i més creadora. Crea¬
dora amb visió de conjunt, de país, i de cara a que
repercuteixi positivament sobre tots i cadascun dels
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catalans. Això és fonamental. Aquí hi ha dues coses.
La primera, que moltes vegades això requereix la seva
dosi de política exterior per entendre'ns. Primera, per¬
què nosaltres som un país que formem part d'Espanya
i, per tant, hi ha coses que cal aconseguir a Madrid,
no a Barcelona. Ara, el que sí que queda clar és que
si Catalunya no té unitat, Catalunya no té decisió,
Catalunya no sap fer els plantejaments oportuns, ales¬
hores tot el que es pugui fer a Madrid és perdre abso¬
lutament el temps, és clar. En aquest sentit, s'ha de
dir que és prioritari treballar a Catalunya. Això és
evident. És prioritari treballar a Catalunya per això i
després perquè el nostre objectiu és Catalunya. Per
tant, és prioritari. Ara, un cop dit això, és evident que
hem de saber plantejar les coses a nivell espanyol i
que, per tant, una certa política de Catalunya enfora
i respecte a Espanya, i també, probablement, amb el
temps, respecte a Europa, l'hem de tenir.

—El problema actual, és d'una democràcia de par¬
tits purament política o d'estructures, és a dir, social?

—Bé, aquest és un tema molt actual, és un tema que
ha estat objecte de discussions entre nosaltres, nosal¬
tres vull dir entre diversos grups polítics i que va ser
molt debatut, per exemple, també en totes les conver¬
ses per a constituir el Consell de Forces Polítiques de
Catalunya i que és un problema, d'altra banda, que
no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó que és
general. Bé, nosaltres, ara, vull dir Convergència De¬
mocràtica, defensem que el protagonisme polític ha
d'anar a càrrec dels partits polítics. Ara, dit això, s'han
de fer unes matisacions. El protagonisme polític ha
d'anar a càrrec principalment dels partits polítics i
no, per tant, de tota aquesta sèrie d'associacions so¬
cials que hi puguin haver, des dels sindicats, encara
que els sindicats, evidentment, tenen una extraordi¬
nària importància que s'ha de tenir especialment en
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compte, fins a d'altres com poden ser les associacions
de pares, les associacions de veïns, els col·legis profes¬
sionals, o les entitats culturals, o les religioses, etc.
Diem que el protagonisme ha de raure en els partits
polítics. Ara, també és cert, i d'això en som perfecta¬
ment conscients, no solament en som conscients, sinó
que veiem que és un fet positiu que es produeixi, que
avui ja no es pot propugnar només el que en podríem
dir una democràcia representativa, sinó que avui es
necessita plantejar també la democràcia en termes de
democràcia participativa i que això, per tant, vol dir
que la gent, molta gent almenys, no es voldrà limitar
a votar cada quatre anys i després tornar-se'n a casa
fins al cap de quatre anys, i en el millor dels casos,
durant tres mesos abans de les noves eleccions anar

passant el balanç a veure si ho han fet bé o no ho han
fet bé el partit o el personatge que ells van votar, i
aleshores castigar-lo traient-li el vot, o premiar-lo con-
firmant-l'hi. És a dir, que durant aquests quatre anys
la gent voldrà d'una manera o altra ser-hi. Això és bo.
Nosaltres, no és pas que ens hi oposem. El que passa
és que creiem que si es fes de tal manera que portés
a una situació que trenqués d'alguna manera el pro¬
tagonisme principal, ja dic no únic, però sí principal,
dels partits polítics, això hauria de conduir a una mena
de corporativisme o bé a una mena de gran agitació
social a tots els nivells i a tot arreu que, de fet, només
podia acabar bé, és a dir, només podria evitar no caure
en el desordre si hi hagués algú que per sota ho mani¬
pulés.

Segons quines formulacions de democràcia o de
pseudodemocràcia participativa, nosaltres creiem que
només poden anar bé si algú les manipula, això vol
dir que, per tant, van malament. I gràcies si no cau
en situacions absolutament insostenibles. És a dir,
com tot, la democràcia té els seus límits i jo ja he dit
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que sóc possibilista, i aleshores, perquè una democrà¬
cia es mantingui, no pot ser discutit tot cada dia, a cada
nivell, no pot ser replantejat tot constantment. El que
queda clar és que no es pot anar a la democràcia di¬
recta. La democràcia directa l'han tinguda o la tenen
encara més o menys folklòricament dos o tres cantons
suïssos, que són molt poca gent. I em fa l'efecte que és
una mica folklòric també el que fan i, evidentment, no
l'ha aplicada ningú més. De fet, la democràcia, poc o
molt sempre serà indirecta. Si hi ha un creixement de
la conscienciació de la gent ha d'haver-hi més parti¬
cipació i, per tant, serà una mica menys indirecta, però
en darrer terme una democràcia absolutament directa
no pot ser. D'altra banda, a hores d'ara ja s'ha vist el
que dóna de si una democràcia d'aquestes cent per
cent participativa —l'intent de Portugal, en un cert
sentit, queda clar—; aquesta mena d'explosions par¬
ticipatives a més a més, són falses, perquè sabem per¬
fectament el que han estat determinades assemblees
—com són algunes de les que es fan a casa nostra— i
que han estat denunciades constantment com una
autèntica mistificació i falsificació. O sigui que, en re¬
sum, sí que queda clar que creiem que hi ha d'haver
un protagonisme accentuat dels partits polítics. Que
aquest protagonisme ha de ser accentuat, però que no
ha de ser únic. Dit això, creiem que tot l'esforç que
es pugui fer perquè a més a més hi hagi participació,
és positiu. Posaré un exemple últim perquè vegin el que
vull dir. Jo crec que la ciutat de Barcelona ha de ser
manada des de l'Ajuntament i en aquest Ajuntament
hi ha d'haver un representant, per exemple, per dir
un barri típicament representatiu en aquest sentit, dels
Nou Barris, que ha de ser elegit democràticament. Ha
de ser un representant democràticament elegit dels
Nou Barris. Els qui no poden manar a l'Ajuntament
de Barcelona són les Associacions de Veïns dels Nou
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Barris, ni l'Associació de Veïns de La Bordeta, ni el
Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, ni el Col·legi d'Ad¬
vocats, ni l'Omnium Cultural, ni qui sigui. Natural¬
ment, qui el mana són uns regidors democràticament
elegits dels Nou Barris, de La Bordeta, del districte
tercer, del districte dotzè, del districte primer, i, ales¬
hores, totes aquestes altres entitats, no és que no hi
hagin de ser, hi han de ser, és bo que hi siguin, poden
tenir tota una sèrie de funcions de tipus directe im¬
portants i que representen una participació en la vida
política i, a més a més, poden actuar com a òrgans de
pressió, es poden manifestar a la Plaça de Sant Jaume
dient que volen això i el de més enllà. Però, en darrer
terme, les decisions les han de prendre uns senyors
tancats dintre de la casa, tancats en el moment de
prendre les decisions. Convé que sàpiguen passejar
amunt i avall tota la resta del dia, veient què és el que
passa i què és el que el poble necessita o demana,
però, a més a més, han de ser capaços de resistir les
pressions del «lobby», perquè a vegades, això també es
pot convertir en poca cosa més que una mena de
«lobby» tan dolent com una altra cosa.

—Cada partit o grup aspira a la conquesta demo¬
cràtica del poder amb un programa determinat. Quan
aquest capgira les estructures, ¿es pot acceptar, sense
perill de reacció o guerra civil, el principi de la meitat
més un? (Xile, que va voler fer la revolució amb el
35 per cent de vots, o l'actitud contrària de Berlinguer
a Itàlia.)

—Jo crec que té raó Berlinguer, que segons quins
canvis no es poden fer amb el 51 per cent de vots.
Segons quins canvis radicals, si s'han de fer democrà¬
ticament, partint de la base que hi hagi una voluntat
de fer-ho democràticament, tampoc no es poden fer
amb segons quines brusquedats; és a dir, és evident
que un canvi profund necessita coincidir amb allò que

232



en diuen moments de ruptura, moments en els quals
les coses fins avui eren així i a partir d'avui seran
d'una altra manera i això capgira les coses. Però, de
tota manera, si es vol fer amb respecte als nivells de¬
mocràtics s'ha de procurar embolcallar-los bé i, de fet,
els sistemes democràtics que realment han produït
canvis importants ho han fet d'una manera bastant
gradual. En aquest sentit, podríem analitzar, per exem¬
ple, com ho han fet a Suècia. Tots els canvis suecs són
molt importants i no vol dir res el fet que el grau de
nacionalitzacions a Suècia sigui molt baix. El que sí és
cert és que el poder està en mans dels sectors més
populars d'ençà de fa molts anys i que hi ha llibertat,
i que hi ha democràcia, i que la societat és de les més
igualitàries que hi pugui haver, i aleshores t'explicaré
una mica com ho fa la social-democràcia sueca. La
social-democràcia sueca, quan s'acosten unes eleccions,
té una sèrie de sistemes per calibrar el que el país està
disposat a acceptar. Evidentment, ells han treballat
durant tot el temps per tal que la gent estigués en con¬
dicions d'acceptar més coses de les que ells propug¬
nen. Però després calibren a veure on són, i això ho
fan, per una banda, a través d'enquestes d'opinió pú¬
blica, i per l'altra, a base de llançar uns documents
de treball en els seus propis congressos i a la premsa
i en el debat públic i veure quina reacció produeixen.

Per exemple, últimament, han llançat aquesta pro¬
posta de Meidner per tal que una part de les empreses
vagi quedant de propietat del sindicat. Bé, la impres¬
sió que hi ha és que l'opinió pública no ho ha agafat
bé; l'opinió pública pensa que els sindicats són prou
forts avui per avui. Potser d'aquí cinc anys, sí. Avui
no, potser d'aquí uns anys, sí. I el partit social-demò-
crata suec no ho inclourà, de moment, en el seu pro¬
grama electoral. S'han de fer les coses d'acord amb
l'opinió pública. Jo no nego pas que en un país com
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el nostre aquest gradualisme va a tenir dificultats. Fa
molts anys que està mig aturat i ha de tenir uns rit¬
mes més ràpids, però, en fi, en tot cas si es vol actuar
democràticament, hi ha dues coses que no es poden
fer: primera, fer segons què amb unes majories molt
curtes o fins i tot, a vegades, com és el cas de l'Allende,
amb unes minories; o bé no es poden fer segons quins
canvis que realment siguin desconcertants. És a dir,
es pot fer un canvi traumàtic, però no se'n poden fer
deu de cop. Això, naturalment, sempre que es vulgui
actuar respectant les normes democràtiques.

—Tot el que sigui redistribució altera el pols de la
gent en uns determinats sectors i en alguns, fins i tot
produeix una certa ràbia, per què no parlem de la
redistribució possible?

—Vols dir en el sentit de les reaccions que pot
provocar?

—Evidentment.
—A veure. Jo crec que és clar que ha de provocar

reaccions, això és lògic. Ara, jo crec que si això es fa
deixant ben clar, i a més demostrant-ho en la pràctica,
que no hi ha una voluntat de destrucció, sinó que el
que hi ha és el desig d'anar situant les coses al seu
lloc molta més gent del que sembla ho acceptarà. És
a dir, la gent no pot defensar la continuïtat de centres
de prepotència que puguin fer ballar tots els altres
al seu so, ni els que disposen d'aquests centres de pre¬
potència poden, i ells perfectament ho saben, moral¬
ment defensar-los. Per tant, segons com es plantegi
això, amb un cert to si voleu gradualista, però tampoc
no cal que sigui massa lent, el que convé és que con¬
tinuï tenint un paper a jugar i aleshores jo crec que hi
ha molta gent que això ho accepta. En aquell exemple
que sempre posem de Suècia, on el poder polític i en
molts aspectes l'econòmic ha quedat desplaçat cap a
altres sectors que no són els que dominaven fa qua-
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ranta anys, s'ha fet prou bé perquè, malgrat tot, s'hagi
establert una relació positiva entre tots els estaments.
Ara, és clar, si això es fa amb un aire vindicatiu i a
base de violència... Tinguem present que moltes vega¬
des les coses es perden, no tant perquè objectivament
no són acceptats els canvis, sinó per la forma en què
es fan. És a dir, tu saps perfectament aquest defecte
espanyol que és el trágala, i jo crec que el trágala fa
anar a la guerra civil, a vegades molt més ràpidament
que a altres coses. En fi, tampoc no és ben bé veritat,
la gent va a la guerra per defensar els seus interessos,
però, de tota manera, arriba un moment que si les
coses es fan bé, el que la gent demana és poder viure,
poder continuar jugant un paper, tenir un rol, ser
respectat, poder-se desenvolupar. Això ho accepta. En
fi, és un problema, en un cert sentit, de respecte, de
democràcia, de demostrar molt clarament als sectors
que han de perdre alguna cosa amb el canvi, que el
perden, no perquè sigui a benefici d'aquest o de l'altre
o del de més enllà, sinó perquè realment és el signe
del temps i perquè és la manifestació de la major part
del país i perquè és el que interessa des del punt de
vista de l'interès general. Aleshores, les coses planteja¬
des així, crec que es pot esperar que, el que sigui, es
produeixi sense traumes excessius. Ara, el que sí he de
dir és que, malgrat tot, aquests fets poden produir si¬
tuacions conflictives, indubtablement.

La revolució burgesa ha jet la Catalunya d'avui

—Aquest és un país en el qual hem fet moltes guer¬
res civils i poques revolucions, i diuen que encara te¬
nim pendent la burgesa, ¿o creus que ja l'hem feta
sense deixar empremta?

—Jo crec que a Catalunya una revolució burgesa
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l'hem feta. EI que hi ha és que potser no l'hem feta
prou plenament o que potser no l'hem feta en alguns
punts prou completament. Alguns aspectes concrets
del que hauria de ser una revolució burgesa típica,
doncs, queden pendents. En part, això és degut al fet
que nosaltres anem lligats amb el conjunt espanyol,
i el conjunt espanyol no ha fet la revolució industrial,
la revolució burgesa no l'ha feta. En tot cas, algun
sector d'Espanya l'ha feta aquests últims anys i en
unes- circumstàncies també una mica especials. Vull
dir que per a ells és un fet encara molt nou i presenta
una situació d'una certa immaturitat. Bé, tot això actua
negativament sobre nosaltres i fa que aquesta revo¬
lució no sigui una revolució en el sentit prou ple de
la paraula, però, grosso modo, crec que nosaltres l'hem
feta, la revolució burgesa, que la vam fer fa molts anys
i que, amb alts i baixos, amb moments bons i moments
dolents, l'hem anat fent. Durant els últims trenta o

quaranta anys, a Catalunya, en els últims trenta anys
i sobretot ja en els últims quinze o vins anys a casa
nostra s'han fet coses molt importants des del punt de
vista industrial, des d'un punt de vista, diguem-ne, de
desenvolupament del país, en el terreny econòmic, en
el terreny industrial, en el terreny de les mentalitats.
En aquest sentit, no han estat tampoc anys absoluta¬
ment perduts, i la Catalunya d'avui, la Catalunya que
avui tenim davant dels ulls, no existiria si no fos
perquè hi ha hagut la revolució burgesa. És a dir, no
existiria la Catalunya industrial, no existiria la Cata¬
lunya obrera i no existiria a més a més aquesta Ca¬
talunya tan diversificada, amb tants centres d'interès,
amb tantes institucions de tota mena. És una Cata¬
lunya amb molt d'esperit d'iniciativa, que en part ve
potser perquè el caràcter català el té, aquest esperit,
però ve també perquè les possibilitats que les societats
que han fet la revolució burgesa tenen, i que no tenen,
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evidentment, les societats rurals i que tampoc no te¬
nen les societats comunistes, no ja únicament per la
dictadura comunista, sinó perquè la mentalitat és uni-
formista i no és una mentalitat lliure. Perquè aquesta
Catalunya que nosaltres tenim és un fruit de la revo¬
lució burgesa, no un fruit de Jofre el Pilós o de Jau¬
me I, i aquesta Catalunya a la qual nosaltres, o jo per¬
sonalment d'una manera tan especial em dirigeixo, que
és aquesta Catalunya que he definit del món del centre
esquerra, aquesta Catalunya que agafa des de petita
i mitjana burgesia fins a uns sectors prou considera¬
bles de classe obrera evolucionada, de gent molt cons¬
cient dintre del món obrer, i que a més comprèn tot
el món d'empleats i de petits propietaris i de profes¬
sions liberals i tota la intel·lectualitat, aquesta és una
Catalunya que no trobaríem en una societat no bur¬
gesa, ni la trobaríem en una societat rural, ni la tro¬
baríem en una societat feudal, ni la trobaríem en una
societat comunista. És un típic món que neix, per una
banda, d'aquestes coses permanents en la societat ca¬
talana que més o menys sempre ha tingut, d'aquesta
voluntat de creació en aquests nivells, d'aquesta men¬
talitat pactista, d'aquesta tenacitat també de segles i
de segles i, per altra banda, és el resultat d'un desen¬
volupament econòmic, social i mental que ha estat el
propi i que ens l'ha donat aquesta revolució burgesa.

Catalunya és un país de marca burgesa, sense el sen¬
tit pejoratiu que moltes vegades hi ha gent que vol do¬
nar-li, sinó en el sentit d'un país que ha fet aquesta revo¬
lució industrial, que ha fet totes les transformacions i
que en línies generals s'ha de considerar que són posi¬
tives. Amb aquests canvis que s'han produït durant
els segles xviil i xix i que es continuen produint, que
nosaltres continuem produint fins al temps actual, en
aquest sentit som un país com pugui ser Flandes, Bèl¬
gica, o com pugui ser el nord d'Itàlia, i això és un fet
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que en comptes de ser criticat val la pena que sigui
tingut com el que realment és, com un fet positiu,
perquè l'alternativa d'això és de ser un país endar¬
rerit, ser un país que encara està a l'època pre-indus-
trial, un país rural, etc. En aquest sentit, jo crec, repe¬
teixo, que nosaltres sí que bàsicament, amb totes les
variants més aviat negatives que pot haver-hi introduït
el fet d'estar lligats a un Estat que sí que ha estat bàsi¬
cament rural, en un cert sentit pre-capitalista, pre-
industrial i una mica feudal, hem fet la revolució
industrial.

—Quin valor dones al pes de la Història?
—Bé, jo hi dono un valor i no solament el valor

que li han donat sempre tots els catalanistes, que,
com tu saps, almenys els d'una determinada època
hem esdevingut catalanistes en part a través de la
Història, de la lectura de la Història, dels records
històrics, etc. No ho dic en aquest sentit, perquè tam¬
bé saps que hi ha hagut després una certa reacció; la
prova és que avui, per exemple, ens costa trobar his¬
toriadors medievals. Per tant, ara no em refereixo a

això, quan dic que dono valor a la Història, sobretot
el dono en un sentit potser d'història una mica més
recent. A mi m'alarma, a vegades, aquesta mena de
voluntat que hi ha per part d'alguna gent de voler
sempre arrencar de zero. Aquesta idea que s'ha de fer
tot, que no s'ha fet res fins ara, quan en realitat Ca¬
talunya és un país que si alguna qualitat té és que a
la seva manera i en els seus nivells i possibilitats ha
estat sempre construint la realitat del país. Que en el
fons del fons, si ara nosaltres anéssim a mirar alguns
dels plantejaments polítics que poden semblar més
interessants en aquests moments, remuntant històri¬
cament a través de les biografies dels homes, a través
de les institucions que les han fetes possibles, a tra¬
vés de les idees, veuríem que aquestes idees s'han anat
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transformant i aniríem a parar a petits gestos, a ac¬
cions humils, de fa anys. Penso en la persona aquella
que l'any 42 va començar a ballar ballet, perquè era
l'únic que en aquell moment es podia fer; veuríem la
biografia d'aquest home i la biografia d'aquella ins¬
titució, l'evolució d'aquella institució, aniríem a parar
a un fet actual que a un nou arribat li pot semblar
interessantíssim, molt d'avantguarda i nascut abans
d'ahir, quan en realitat va néixer l'any 42, amb un
home que amb tota la humilitat que per a ell l'acte
requeria es va posar a fer ballet popular, més o menys
folklòric, perquè és el que es podia fer. Aleshores, en
aquest sentit, jo vull dir que Catalunya és un país en
el qual la Història pesa molt, i no solament la Histò¬
ria del 40, del 50 o del 60, sinó de molt abans i, de fet,
ens trobem amb que és la nostra força, perquè nosal¬
tres, afortunadament, som un país que les fidelitats
profundes les tenim. Som un país de fidelitats profun¬
des, encara que de vegades no prou manifestades ni
prou valentament manifestades, potser, però de fet
en un racó de la calaixera queda el punt de referència.
Jo podria dir que trobava que les famílies, després de
1939, havíem d'haver parlat més d'en Macià, d'en Prat
de la Riba, que no n'havíem parlat prou, tot i que
n'havíem parlat, però a les golfes de casa hi havia
molts números de «La Publicitat», i ningú no els volia
cremar. I a la llibreria de casa hi havia aquest llibre
que t'he dit d'en Maragall. Aquestes fidelitats hi han
estat; per tant, fidelitat vol dir que d'una manera o
altra el que la Història ha fet va actuant a través dels
anys, fins i tot, a llarga distància. O sigui, que jo hi
crec molt i sobretot penso que qualsevol plantejament
català i polític i social, fins i tot sindical, que en
aquests moments vulgui prescindir del que han estat
les nostres actuacions i les nostres activitats i els nos¬
tres plantejaments fonamentals, comet un error.
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Defensa del fet polític

—Objectivament, pertanys a l'alta burgesia, però,
generalment, com a classe, t'hi mostres cruel. Què et
sents?

—Bé, jo només pertanyo al meu país. Això potsemblar una afirmació retòrica, però no ho és. A més
a més, en el meu cas concret, aquesta afirmació encara
es pot veure més fàcilment que no és retòrica, perquè
jo, ni per formació, ni per naixement ni per tot plegat
no he pertangut mai a l'alta burgesia. Jo, biogràfica¬
ment, sóc un xicot que procedeixo de sectors... en fi,
a vegades em fa no sé què explicar les meves coses
personals, perquè veig el suc que hi ha gent que treudel ser pobre, del ser pobre més o menys real. Tothom
pretén haver nascut sota unes voltes. Jo no he nascut
en unes voltes, ni he passat mai gana, ni durant la
guerra, perquè els meus avis eren pagesos i, per tant,
els pagesos, o els parents de pagesos, eren els únics
que quan la guerra no passaven gana, això que quedi
clar. Però, en fi, jo sóc, per una banda, d'una família
pagesa, i per una altra banda de família de molt, molt
petita burgesia, molt petita classe mitja, que a més a
més, es va arruïnar, per acabar-ho d'arreglar. Aquestés el meu origen social, i fins a l'any 60 jo he conti¬
nuat formant part d'aquesta molt petita classe mitja,
que potser l'any 60 s'havia convertit en una simple¬
ment mitjana classe mitja, si es pot dir així. Despréshe iniciat una sèrie d'actuacions que han tingut unes
repercussions importants, fins i tot en l'ordre perso¬
nal.

Evidentment, són unes actuacions que es van ini¬
ciar amb una voluntat de servei al país, però que
com sempre passa quan una persona es posa al cap¬
davant, resulta que suposem que el país se'n bene¬
ficia i el qui passa al capdavant també, i aleshores,
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jo, des del punt de vista objectiu, com tu dius, podria,
i de fet puc, no protesto pas, ser classificat com a alta
burgesia. Ara, jo sóc el que sóc, per entendre'ns, i jo
vaig fer unes determinades actuacions que, de retop,
m'han situat en aquest món, però de fet, per a mi, els
mòbils que continuen essent vàlids són els del comen¬
çament. Per tant, jo el que em sento és del país, i em
sento que el que he de fer és allò que convingui de cara
al servei del país. En aquest moment, això ha tingut
ja una primera repercussió; que s'ha sentit, vaja, no
d'una manera negativa, però sí conflictiva per a mi, i
és que, de fet, es podia pensar i tenia una certa lògica
pensar que jo, en el moment de prendre una opció
política, havia de prendre ara una opció política que
respongués al que en podríem dir els plantejaments
més tradicionals i més lògics d'aquest món al qual jo,
personalment, si més no professionalment, pertanyo.

Aleshores, si no he pres aquesta posició ha estat per
una cosa que per a mi és molt lògica i em sembla que
té molta coherència: és perquè entenc que l'interès
del país no radica en el fet de prendre aquesta posició,
i que el centre de gravetat del país, és a dir, el que s'ha
de reforçar del país, el que s'ha d'ajudar a reorganitzar
políticament no és aquest sector social, sinó que és
aquell altre que he descrit del centre esquerra. Un
sector en el qual hi ha una burgesia també, però petita
i mitjana, que hi ha el món obrer si se sap fer bé i que
hi ha molts empleats i gent de comarques i en fi, un
món intel·lectual més o menys crític, precisament res¬
pecte a l'alta burgesia, i no sempre amb absoluta ob¬
jectivitat, les coses com siguin. Perquè conec una mica
els dos camps, em sembla que veig més clarament
quan vessa per una banda o per l'altra, però, en fi, a
part de qui tingui raó en determinats moments de la
crítica, el que sí que és evident, i és això el fonamental,
és que el centre de gravetat polític o social del país,
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el centre de gravetat humà, allà on realment un mis¬
satge pot ser saludable per al país, és en aquest altre
nivell. Per tant, es dóna el cas que per la meva for¬
mació pertanyo més a aquest segon món que no pas
al primer. No és que jo tingui cap queixa respecte a
la mena de tracte que hagi pogut tenir de l'alta bur¬
gesia, a la qual jo respecto més que molta gent i
entre altres coses perquè li he vist els aspectes posi¬
tius. Els aspectes negatius, tothom els hi ha vist i
alguns, fins i tot, n'hi veuen més dels que té. Els as¬
pectes positius que té, potser jo els puc calibrar per¬
què els he vistos per dintre, més que no els que es
veuen des de fora amb poc coneixement i, a estones,
amb molta passió. Ara bé, el que passa és que políti¬
cament parlant no és el meu punt de gravetat. Ales¬
hores jo sé que això ha causat un cert desencís i una
certa crítica, una crítica que fins ara sempre ha estat
bàsicament amable, per part precisament d'alguns sec¬
tors d'aquest món burgès, que deien que jo m'havia
de presentar com a possible polític representatiu
d'aquest món. Però, encara que jo seré potser menys
representatiu en un altre món, sóc d'aquest altre món
i, a més a més, crec que Catalunya, per anar enda¬
vant, necessita estructurar-se, allò que dèiem del pal
de paller, entorn d'aquest altre món i no en el de l'alta
burgesia.

—En diversos sectors, va sorprendre negativament
l'elogi que, en una conferència, vas fer de Porcioles.
Explica per què ho feres.

—Sí. Això va ser en una conferència que vaig fer
sobre «Barcelona, entitat política» i, efectivament, hi
vaig fer un elogi matisat que va tenir aquesta reacció
que tu dius. Mira, jo, políticament, no estic gens iden¬
tificat amb en Porcioles i fins i tot —i això vaig dir-ho
en la conferència— tinc la convicció que durant l'època
que en Porcioles va ser alcalde de Barcelona no sola-
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ment no va simpatitzar gaire amb les meves posicions,
sinó que fins i tot alguna vegada em va perjudicar,
perquè, i amb això torno a lligar una mica amb la pre¬
gunta que m'has fet abans de l'alta burgesia, jo no sóc
un home característic de l'alta burgesia, dels interes¬
sos de l'alta burgesia. He mirat de ser sempre fidel a
la meva manera de ser i als meus orígens, i als meus
objectius, i, per tant, a vegades he tingut problemes
seriosos. Tornant a Porcioles, aquest distanciament
era, diguem-ne, polític, perquè, de relació personal,
n'hi ha haguda sempre molt poca entre ell i jo. En
canvi, puc afegir que crec que durant la seva època
d'alcalde ha fet coses importants i si se li van fer crí¬
tiques, pel que fa als errors, ara que la pressió popu¬
lar és més forta, aquests errors que va tenir en aquella
època encara es posen més de manifest. El que vaig
dir és una cosa que, aleshores, evidentment, va ser un
elogi de Porcioles. Jo vaig dir —malgrat les matisa¬
cions que vaig introduir, potser va quedar massa ro¬
tunda la frase— que havia estat un gran alcalde. En
fi, de totes maneres, el text d'aquesta conferència
està escrit —d'acord amb la cinta— i es pot veure exac¬
tament el que vaig dir. El que em fa creure que en
Porcioles va ser un gran alcalde, i probablement això
tard o d'hora té repercussions positives també de cara
a tots els altres aspectes dels quals no va ocupar-se
prou, és que va ser un alcalde amb una visió política
del que era Barcelona i, de fet, d'ençà de fa molts anys
ha estat l'únic alcalde que ha tingut una visió política
de Barcelona i una visió ambiciosa del que pot ser i
ha de ser. I, repeteixo, que això, a la llarga, té reper¬
cussions positives fins i tot en els estaments més po¬
pulars. És a dir, Barcelona és una ciutat amb molt poc
poder polític i com que en té tan poc, a vegades, per
aconseguir el que necessita en el nivell més estricte,
per fer clavegueres, per exemple, l'única manera d'acon-
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seguir-ho és de forçar la jugada políticament a través
del que calgui.

Una vegada discutíem amb un molt bon amic
meu, l'Armand Carabén, i em deia que en aquesta
ciutat falten escoles, i falten clavegueres, i, això no
obstant, en Porcioles està parlant de fer una Expo¬
sició Universal. Jo el que sostinc és que si bé potser
ara, amb la nova situació política, les coses canviaran
—si Barcelona sap fer els seus plantejaments polítics
necessaris i el clima general espanyol ho permet—, de
fet, hi ha hagut uns moments en què l'única manera
de tenir, tard o d'hora, clavegueres i escoles a Barce¬
lona era fer l'Exposició, per entendre'ns. És a dir, fer
un plantejament polític de tant d'abast, que obligués
a considerar una sèrie de coses que d'altra forma
realment sabem que no aconseguiríem. Sabem que
Barcelona té un dèficit, no ja econòmic, sinó d'atenció,
per part de l'Administració central absolutament dra¬
màtic, que perquè un alcalde pugui vèncer només ho
pot fer a base de posar sobre la taula la carta política
de Barcelona. Aleshores, la carta política de Barcelona,
en Porcioles la posava. En Porcioles és un home que
ha tret del seu despatx a alts càrrecs de l'Administració
central perquè ha considerat que no parlaven amb prou
respecte a l'alcalde de Barcelona. Això no és un pro¬
blema de personalisme, tot i que en Porcioles és un
home que, realment, la seva persona la fa jugar, això
és un problema de respecte polític a la ciutat a través
del qual és l'única manera d'aconseguir el respecte
econòmic i el respecte social a Barcelona. I, a part
d'això, ja dic que és important el plantejament polític,
perquè Barcelona té un paper polític a jugar en tant
que capital de Catalunya i després, també, a nivell
espanyol, té un paper a jugar, perquè d'una manera
o altra Barcelona ha estat i serà, si volem, la capital
d'una altra Espanya. Aleshores, això no es pot resoldre
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només amb plantejaments administratius ni amb plan¬
tejaments en els quals únicament es tinguin en compte
els semàfors que s'han de posar aquí o allà.

Aleshores, doncs, hi ha dos aspectes de l'alcalde de
Barcelona a tenir en compte, que són: per una banda,
aquest aspecte polític que va lligat amb el que podríem
dir la potència de Barcelona, el poder de Barcelona, la
capacitat de diàleg de Barcelona, la influència de Bar¬
celona; i un altre aspecte, que és el que la gent a Bar¬
celona hi pugui viure al més dignament possible dintre
de les limitacions que té el viure a Barcelona, degut
a aquesta manca de poder polític. És evident que en
Porcioles no va tenir prou en compte aquest segon,
encara que no m'atreviria a afirmar que en aquesta
particularitat no hi hagi hagut començos importants
en aquest segon terreny durant els anys de manament
d'en Porcioles. Però, en fi, no ho va tenir prou en comp¬
te, això és evident, i ni aleshores ni ara això és admis¬
sible, sobretot tenint present que nosaltres, a Cata¬
lunya, i Barcelona en aquest sentit, és l'exemple més
clar, el cas més exponent; nosaltres, a Catalunya, per
damunt de tot hem de tenir cura de la nostra unitat,
per exemple, de la integració dels immigrats, tota una
sèrie de coses que requereixen, de vegades, potser
sacrificar certs plantejaments més ambiciosos per tal
de tenir ben resolta la qüestió dintre de casa.

Jo no critico a Porcioles algunes expressions de
magnificència ciutadana, perquè tota gran ciutat les
ha de fer, tota gran ciutat ha de saber-se presentar i ha
de tenir els mitjans de la seva política. Però també
és cert que no va tenir prou cura d'aquests altres as¬
pectes més quotidians i, en un cert sentit, això era
més fonamental que cap altra cosa, perquè, repeteixo,
amb això hi va lligat el futur del nostre país, la nostra
unitat, el que Catalunya sigui un país per a tothom,
etcètera. Amb això, doncs, ja veus el que et vull dir.
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En aquesta qüestió, no sé si vaig matisar prou, no sé
si la matiso prou ara, però a mi m'agradaria que els
alcaldes de Barcelona, del present i del futur, fossin
alcaldes al màxim possible. Tinguessin cura d'aquests
dos aspectes: el que Catalunya i, per començar Barce¬
lona, sigui una ciutat al més habitable possible i al
més vàlida per a tothom, i que tothom hi pugui encai¬
xar al màxim. I això requereix tota una política de
tipus, diguem-ne, social, d'urbanisme, de sanitat, d'ha¬
bitatge, etc., i exigeix un gran esforç, en un cert sentit,
si tu vols, prioritari, al qual, però, evidentment, Bar¬
celona no pot renunciar, ni tampoc a tenir ambició,
amb projecció política i visió de futur. Tot alcalde
que es deixés dominar només pels problemes de cada
dia, per la reivindicació ciutadana d'aquest tipus, i
de l'altre d'una manera excessiva, seria també, malgrat
els qui creguin que en Porcioles va ser dolent, un mal
alcalde.

La qüestió de la immigració

—En parlar de Barcelona es planteja el problema
de la immigració, que a tu t'ha preocupat sempre i
has estudiat. Digue'ns com et va venir l'interès per
aquest fet.

—Per tota persona que hagi tingut de fa temps una
preocupació nacional catalana molt forta, és indub¬
table que el problema de la immigració l'ha d'haver
preocupat i hi ha d'haver posat atenció, excepte, pot¬
ser, aquesta gent que es pensa resoldre-ho després per
miracle. Jo sempre he estat molt optimista respecte
al futur de Catalunya, fora d'un sol punt, que és el
que realment m'ha preocupat i que és aquest. Perquè
tots els altres em penso que es resoldran. Jo crec que
nosaltres superarem la discriminació lingüística i cul-
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tural; de fet, avui ja està demostrat que l'hem supe¬
rada, i als fets econòmics els dono molta importància,
però no tanta com això; és a dir, no em preocupa
excessivament que Catalunya sigui una mica més rica
o una mica més pobra. Això no té transcendència, no
té massa transcendència, sobretot si es manté dintre
d'uns certs límits de cara a la conservació de la nostra
identitat nacional. Podem conservar la nostra identitat
essent un país pobre i essent un país, diguem-ne, rela¬
tivament molt ric. Per tant, això no m'ha preocupat
tampoc i, políticament, sóc dels qui penso que en els
pobles les situacions polítiques duren cinquanta, cent,
dos-cents anys, és igual, però que els pobles duren molt
més, són més permanents. L'única cosa que de debò,
profundament, des de la meva perspectiva nacional
m'ha preocupat, és que realment hi hagués a Catalunya
una situació que en modificar la composició de la po¬
blació, fes de Catalunya, no un país no català, sinó
un país com una mena de barreja, mal forjat, mal
lligat, de fet molt desunit, molt heterogeni i que, per
tant, es perdés allò que, al meu entendre, és essencial
que conservi, que és la seva capacitat de donar una
manera de ser, de donar una forma de vida, de donar
una mentalitat als seus homes. Que perdés vigència, en
tant que instrument col·lectiu, capaç de donar una
formació als seus homes. Aleshores, això sí que m'ha
semblat que, segons com, una immigració mal incor¬
porada al país, o mal integrada, podria ser realment
fatídica. Aquest és un fet. A part d'això, aquesta qüestió
de la immigració m'ha preocupat des de l'any... ho puc
determinar bastant exactament: des de l'any 54, és a
dir, ja fa molts anys. I una de les coses que hi influïren
va ser que en aquella època —en fi, això és una pura
anècdota—, de noi i de jovenet, havia anat a jugar a
futbol a Les Planes. I a Les Planes vaig anar-hi quan
tenia tretze anys, quan en tenia quinze, i després hi
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vaig tornar algunes vegades quan en tenia vint-i-tres
0 vint-i-quatre, i hi vaig trobar un canvi tan enorme
en la composició de la gent que hi jugava a futbol, que
em va sobtar. I a més, dels vint als vint-i-quatre, vaig
anar bastant pels barris, més que res mogut per una
preocupació de servei d'origen religiós, però, en fi, la
veritat és que vaig anar pels barris i, és clar, els vaig
conèixer directament. Aleshores jo vivia al carrer de
Còrsega, tocant a Muntaner, on no es veien gaires
coses, però a base de voltar els dissabtes i diumenges
per la perifèria de Barcelona en vaig conèixer força.

Això va anar lligat amb una altra mena de preocu¬
pació que, en alguns sectors catalans, durant la Repú¬
blica, ja hi havia hagut pels problemes d'Andalusia o
els de Múrcia, o sigui, que, d'altra banda, els proble¬
mes de desenvolupament espanyol jo els vaig sentir
relativament aviat i després els vaig seguir a través
dels meus amics, que me'n van parlar, concretament
en Jaume Nualart, per dir un nom d'home preocupat
pel tema en aquella època. Bé, tot això va portar que
el fet de la immigració se'm plantegés, i que, a més
a més, se'm plantegés amb la consciència clara que
era una cosa que no podia tenir una solució simple,
a base de dir que no volíem immigrats, no solament
en el terreny teòric, sinó que havia de ser una altra
cosa.

Aleshores, a mi sempre em va fer l'efecte que
l'única possibilitat que nosaltres teníem com a poble
era acceptar el fet en tota la seva dimensió i plena¬
ment, i mirar d'actuar-hi no amb un sentit restrictiu,
mentalment parlant restrictiu, sinó amb un sentit d'ac¬
ceptació del fet i d'encarar-nos-hi obertament i gene¬
rosament, i per això, jo, de seguida que vaig poder
parlar, vaig escriure una sèrie de coses els anys 56, 57
1 58, amb la idea que el que havíem de mirar de fer
per la nostra pròpia identitat i per la de tothom, també
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dels immigrants, era la integració. No cal dir que
aquesta era una paraula nova en aquell moment i que,
des de sempre i a tot arreu, del que es parlava, quan
es parlava de la immigració, era de l'assimilació de l'im¬
migrant. I aleshores jo vaig propugnar aquesta paraula,
repeteixo que era nova, i que vaig discutir amb alguns
companys. Nualart, en aquella època, treballava en un
llibre sobre aquestes coses, i ens semblava a nosaltres
que fèiem una aportació d'una nova mentalitat, una
mentalitat implícitament generosa, en el sentit que
aquesta immigració havia d'entrar a casa. I sempre
vam ser conscients que això modificaria d'una manera
0 altra la Catalunya tradicional, la Catalunya que no¬
saltres teníem i que era la nostra, la que somiàvem.
D'això, n'érem perfectament conscients, però aquesta
gent ha d'entrar a casa i, per tant, s'ha d'integrar. Inte¬
grar vol dir que sempre que es pugui hi ha d'haver col-
legis mixtos, que sempre que es pugui hi ha d'haver
una barreja de la gent. Jo, per exemple, i és una cosa
que va passar fa molts anys, ara em recordo que quan
vaig plegar de ser president, el que en dèiem confrare
major de Virtèlia, hi havia diverses persones que en
podien ser i una d'elles, precisament, era un xicot que
no era català, però que entenia bé les coses d'aquí.
Em van demanar l'opinió i vaig dir que en fos aquest,
perquè em va semblar que, precisament, era una ma¬
nera pràctica d'aplicar aquestes idees. Aleshores vam
crear el que anomenàrem una «doctrina catalana sobre
immigració», basada en el concepte d'integració i en
la definició d'home català que vam donar en aquell
moment. I per ser fidel a la veritat he de recordar que
vaig ser jo qui va dir que era català tot home que viu
1 treballa a Catalunya. Se sobreentén, naturalment,
que, a més, és un home que se sent a Catalunya com
a casa seva, que no és hostil a Catalunya. Tot allò que
hem anomenat l'exèrcit d'ocupació, evidentment, no
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és català per més que visqui i treballi a Catalunya.
Anys després, treballant amb això, em trobava amb
unes definicions d'èpoques anteriors que havien estat
coincidents amb aquesta. També hi havia, més que
una definició, uns plantejaments mentals, unes acti¬
tuds que eren molt similars amb aquesta: les que
havia fet en Rafael Campalans els anys 20, 22, 24. T'he
de dir, perquè me n'he oblidat abans, que una de les
coses que van estimular el meu interès per la immi¬
gració, molts anys abans, la primera vegada que a mi
se'm van posar les orelles dretes en parlar d'això, van
ser unes lectures. I aquestes lectures foren concreta¬
ment dues: una, era un llibre, al meu entendre extra¬
ordinàriament important per la seva concisió i per la
cruesa del tema, que era la cèlebre obra d'en Vandellòs,
Catalunya, poble decadent, i una altra, uns articles
d'en Sentís que vaig trobar en una col·lecció del «Mira¬
dor». En Sentís havia escrit sobre el «Transmiserià»
uns articles extraordinaris, uns articles de gran perio¬
dista. I, realment, aquells articles a mi em van sobtar
enormement. Tot això i les vivències, perquè precisa¬
ment el problema de la immigració l'havíem viscut
a Premià de Mar, a casa del meu avi, que després de
refer-se d'aquella ruïna de la qual ja he parlat, va
posar un magatzem de materials de construcció, i allà
venien molts «murcianus», per dir-ho de la manera que
s'emprava en aquella època a comprar un sac de ciment
per fer-se una caseta als afores del poble. Jo això ho
he viscut. Els he vist arribar allà amb un carretó, a
buscar un sac de ciment. I, aleshores, el que hi ha és
això, que ahir i avui aquest és el problema fonamental
que tenim. Perquè tots els altres problemes, poc o
molt, els resoldrem i, fins i tot, alguns ens els donaran
resolts des de fora. El problema de l'evolució social
nostra, es vulgui o no es vulgui, per més que facin els
uns i els altres, ens anirà conduint cap a uns deter-
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minats llocs. Nosaltres hi hem de posar la nostra part,
però des de fora ens vindrà donat molt. En canvi, això
és un problema que només és nostre, que ningú no
ens el resoldrà i que si es resol malament pot ser defi¬
nitiu, pot representar la dislocació de Catalunya en
tant que poble. I l'única manera d'atacar aquest pro¬
blema, creia jo aleshores i crec ara, és a base d'un
plantejament que, per una banda, no sigui, diguem-ne,
de dimissió catalana, allò que en fi... (deixem-ho córrer,
ho trobo absurd, no pot haver-hi de cap manera una
dimissió catalana), però, d'altra banda, ha de ser una
actitud que surti de la base aquesta: Catalunya és un
poble que serveix per a tota la gent, és vàlid, és un
poble útil, per entendren's, en el sentit més ampli i en
el sentit nacional de la paraula, és útil per a tots els
homes que hi viuen i hi treballen, o, de fet, la seva
viabilitat haurà de ser qüestionada.

Autonomia

—Això ens porta a l'organització política de Cata¬
lunya. Què: Federalisme? Estatut d'autonomia? Man¬
comunitat?

—En termes generals, abans convé fer unes afir¬
macions o uns plantejaments de tipus més ampli. En
primer lloc, nosaltres, Catalunya, és una nació amb
totes les característiques que determinen el fet nacio¬
nal, de llengua, de cultura, de solidaritats històriques,
de consciència i de voluntat d'identitat particular. Ca¬
talunya és una nació, i aleshores, el que hi ha és que
tot cos nacional té unes determinades obligacions res¬
pecte a la seva gent; és a dir, la nació és un gran ins¬
trument de formació de mentalitat i els homes neces¬

sitem un instrument col·lectiu que ens forgi, necessi¬
tem un instrument col·lectiu dintre del qual quedem
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conformats, configurats; necessitem que, a més, sigui
un gran instrument col·lectiu. És a dir, figurem indivi¬
dualment com aquest o l'altre o el de més enllà, però
ens cal sentir-nos d'una col·lectivitat i de cara a aquesta
formació de la personalitat, la nació és, indubtable¬
ment, jo crec, un element absolutament decisiu, el més
permanent. I això ho he explicat en una de les confe¬
rències que recollim en aquest llibre i que és El cata¬
lanisme: una voluntat de ser, voluntat de crear. La nació
és un factor de formació de mentalitat col·lectiva i indi¬
vidual molt més important i molt més permanent que
no pas pugui ser la classe social. Per tant, la nació té
uns drets que li vénen del fet que ha de poder exercir
aquesta seva funció, una funció per la qual té obliga¬
ció de formar la seva gent i necessita tots els instru¬
ments, tot el grau de sobirania que li calgui per tal
de poder-se ordenar d'una manera que li permeti dur
a terme aquesta seva funció. I això, fent-ne ja l'aplica¬
ció concreta, vol dir que nosaltres, en el terreny lingüís¬
tic, en el terreny cultural, necessitem una llibertat ab¬
soluta, després necessitem unes grans possibilitats en
el camp de la nostra organització social, no tant en el
camp de l'organització social en el sentit de poder
determinar —perquè això, si no és a través d'un plan¬
tejament independentista no és possible— quines han
de ser les estructures socials, sinó en el maneig d'aques¬
tes estructures socials, i aquest toc, un toc especial, ne¬
cessitem poder-lo donar, perquè nosaltres tenim com
una necessitat ineludible d'això: fer un país per a tot¬
hom dintre de les circumstàncies que ens toqui viure, i,
per tant, no podem renunciar a la possibilitat d'inflexio-
nar la política social de casa nostra en un sentit favora¬
ble a això: que sigui un país per a tothom. Des del punt
de vista social, des del punt de vista lingüístic, des del
punt de vista cultural. Per a determinats aspectes eco¬
nòmics, demogràfics, etc., nosaltres necessitem un mar-
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ge de llibertat total o, en alguns aspectes, quasi total.
Naturalment, després hi ha d'altres aspectes, els quals,
si no es va a un plantejament independentista, que jo,
personalment, no faig, evidentment s'escapen del que
podria ser la jurisdicció per a la sobirania catalana.

Aleshores, l'aplicació concreta de tot això és que no¬
saltres fem la reivindicació de l'Estatut del 32. L'Esta¬
tut del 32 tothom sap, i tothom diu, que era un Estatut
molt prim i que, per tant, nosaltres hem de mirar
d'aconseguir quelcom més que allò. Però ho plante¬
gem com a punt de partida, perquè és una manera fàcil
de donar a entendre què és el que volem. Realment,
l'Estatut del 32, potser més en la pràctica que pel que
deia en el text, va ser un reconeixement polític de la
personalitat de Catalunya. Potser el text ho va ser

menys, de reconeixement polític, que el que va ser la
consciència i el sentit del país, que va considerar-se
políticament reconegut. L'Estatut del 32 va ser això:
un reconeixement polític, i nosaltres, per tant, hem de
demanar aquest reconeixement polític i per això vo¬
lem l'Estatut del 32. No només un reconeixement hisen-
dístic (també és important, el d'Hisenda), un reconei¬
xement administratiu, etc., com podria ser la Manco¬
munitat.

Ara, l'Estatut del 32 hauria de servir com a punt
de negociació i veure fins on es pot arribar, perquè,
repeteixo, alguns aspectes de l'Estatut del 32 ens dei¬
xaven amb unes possibilitats molt limitades i ens po¬
saven en aquella situació tan desagradable de tenir
unes atribucions, però no tenir els mitjans econòmics
per aplicar-les, cosa que podia ser contraproduent des
del punt de vista que dèiem de fer les coses de cara
a fer que el país fos un país, amb unes capacitats
d'actuació sobre la gent. Vull dir que podia fer la im¬
pressió davant del país que érem una cosa, quan en
realitat no ho érem, que podíem fer unes coses que
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després no fèiem per impotència, però que feia la
sensació que no les fèiem per inèrcia o per manca de
bona voluntat, etc. Aleshores, doncs, aquest és el plan¬
tejament actual: la Mancomunitat no, encara que això
no vol dir que en aquesta línia de possibilisme, si es
pogués aconseguir una Mancomunitat com un pas cap
a uns plantejaments més ambiciosos, no s'haurien de
posar segons quins bastons a la roda de la gent que
ho negocia. El que ha de quedar clar és el que es vol
i s'ha de ser exigent amb els que negocien per part
nostra, i, naturalment, amb l'Administració central.
Però no posar segons quins bastons a la roda només
perquè són adversaris polítics, o, simplement, a vega¬
des, perquè un no vol que el país aconsegueixi res si
no és a través seu. Així, de fet, el que passa és que hi
ha un tipus d'home que el que el preocupa no és el
país, sinó que el serveixi per a encimbellar-se ell. Ales¬
hores, qualsevol cosa que aconsegueixi un altre senyor
o una altra línia política ha de ser destruït, encara que
pugui ser bo per al país. No, avui, aconseguir la Man¬
comunitat de Catalunya seria bo, l'aconsegueixi qui
l'aconsegueixi, i el senyor que l'aconsegueixi haurà de
ser remerciât. Ara, l'objectiu nostre és un altre.

Quant a si federalisme o autonomisme, dic que,

personalment, em sento més aviat autonomista, perquè
entenc que el fet català dintre del conjunt espanyol és
un fet molt sui generis, molt especial, molt fort, molt
important, que no sé com podria ser copsat, com po¬
dria ser configurat, com podria ser integrat (exacte,
aquesta és la paraula), com podria ser integrat per un
plantejament federalista que, poc o molt, ha de ser un
plantejament uniforme o, almenys, general. Jo crec
que nosaltres som una personalitat nacional molt forta,
que no té res a veure amb tota una sèrie de personali¬
tats regionals importants que hi ha a Espanya, com
pugui ser Aragó, com pugui ser Andalusia, com pugui
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ser Extremadura o Astúries. Són personalitats regio¬
nals importants i fortes, però nosaltres som una per¬
sonalitat nacional i no veig com un sistema federal
pugui servir als extremenys i a nosaltres al mateix
temps. Ara, em puc equivocar, perquè, de fet, hi ha
sistemes federals al món —és el cas del Canadà— que
han demostrat que són capaços d'incloure dintre d'ells
uns països molt diferenciats. És clar que en aquests
països hi pot haver problemes, i n'hi ha, però han
anat molt endavant, fins i tot en la conservació i en el
plantejament de la pròpia identitat, com és el cas de
Quebec. Per tant, jo no en faig una qüestió de principi.
Vull dir que podem acceptar el que sigui, sempre que
faci de Catalunya un país en tota la plenitud de la
paraula i que pugui exercir aquesta funció sobre els
seus homes i, per això, precisa uns instruments de go¬
vern.

Jo hi afegiria un últim punt i és que nosaltres
necessitem aquella cosa que permeti el màxim possi¬
ble de llibertat política —ja deixo de banda la llibertat
cultural, la lingüística, ja deixo de banda que s'han
de resoldre certes injustícies de tipus econòmic que
s'estan cometent a Catalunya— el màxim possible de
llibertat política de manera que pugui ser més fàcil¬
ment digerida, podríem dir, per la mentalitat espa¬
nyola. Això és una cosa que l'haurem de pactar amb
les forces polítiques espanyoles, és una cosa que cal
esperar que a Espanya no produeixi unes reaccions
viscerals profundes, perquè per a ells és un trauma¬
tisme. Però nosaltres, amb el que no podem transigir
és amb el nostre grau de llibertat. Ara, amb la forma
de tota aquesta llibertat, si no afecta al grau ni a l'efec¬
tivitat d'aquesta llibertat, el que convingui. Jo m'he vist
amb la sorpresa que, a vegades, un plantejament auto¬
nomista, que és un plantejament que afecta menys, em
semblava a mi, al que en podríem dir la unitat general
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espanyola, és menys ben rebut per segons quins polí¬
tics de Madrid que no pas un plantejament federalista.

* * *

La llarga conversa s'ha acabat. Jordi Pujol deixa
un moment les mans quietes sobre la taula i somriu.

—Em penso que he dit el que calia dir.
—D'idees i de precisions, sens dubte necessàries,

n'hi ha moltes —li responc.
La pressa el torna a devorar. Sap tancar-se en l'es¬

tudi i també deixar-se emportar pel viure vertiginós
del seu treball. Ara viu la tensió d'un alt càrrec execu¬

tiu, demà potser tornarà a estudiar els problemes col-
lectius. Mentrestant, les jeux sont faits, ha decidit ser¬
vir el seu poble amb la política.
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6. UNA POLÍTICA PER CATALUNYA, 2a. edició
Jordi Pujol
Amb una entrevista-epíleg per Manuel Ibáñez Escofet

7. L'ESPECTACLE OBSESSIU (Diari de presó-l/1974), 2a. edició
Lluís M. Xirinacs

en preparació
ENTRO EN EL GRAN BUIT (Diari de presó-II/1975)
Lluís M. Xirinacs



Títols destacats d'altres col·leccions:

EL PRIMER «1r. de maig» A CATALUNYA
Joaquim Ferrer

LAYRET (1880-1920)

Joaquim Ferrer

PEDRA DE TOC

Maria Aurèlia Capmany

PEDRA DE TOC/2
Maria Aurèlia Capmany

EL CONGRÉS DE SANTS

Manuel Lladonosa

LES ESCOLES POPULARS, AHIR I AVUI
Joaquim Ventalló

LA POLÈMICA DE 1928 ENTORN DE L'ANARQUISME
A CATALUNYA

Albert Balcells

LA CATALUNYA POBRA

Miralles, Miró, Serra

LA BATALLA DE L'EBRE
Estanislau Torres

LA LLEI DE L'AMOR UNIVERSAL
Albert Bonet

EL MOVIMENT OBRER A CATALUNYA, 1840-1843

Josep M. Ollé

SERVITUD
Joan Puig i Ferreter



 



 



JORDI PUJOL,
del CC a la campanya contra Galinsoga,
de la presó a l'acció cultural i financera...
ha cobert tota una etapa de lluita civil
sota el signe de ia creació d'infrastructura.
Els títols de dues obres seves

—(¡ue no pogueren esdevenir llibres—
expressen amb prou claredat
la intenció de fons que vertebrava
les activitats d'aquella època:
Fer poble, fer Catalunya i Construir Catalunya.

UNA POLÍTICA
PER CATALUNYA
marca un nou tombant

en la trajectòria pública del seu autor.
En efecte, les conferències que s'hi recullen
responen al seu pas —a partir de 1975—
a la política pròpiament dita.
Catalunya, la democràcia,
un model de societat igualitària i avançada,
l'Europa de les veritables nacions,
l'empresa del futur... en són els temes destacats.
A partir de totes aquestes qüestions
i des de la seva condició de líder
de Convergència Democràtica de Catalunya,
el programa polític de Jordi Pujol
s'articula com una proposta d'alternativa nacional.

nava term
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