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Presentació

La nova etapa de "L'Opinió Socialista" és plantejada amb la pretensió
i l'ambició d'arribar a assolir un nivell semblant al de tantes revistes teò-
riques de pensament i debat que poden posar-se com a exemple en l'àm-
bit de l'esquerra democràtica d'altres països. Pretenem que el contingut
dels temes seleccionats per a la revista es presenti amb l'amplitud sufi-
cient. El tractament d'aquests temes, tanmateix, ha de venir delimitat per
la doble frontera que hi ha, per un costat, amb les revistes especialitzades
i, per l'altre, amb les revistes de divulgació.

"L'Opinió Socialista" ha de contribuir, fonamentalment, a dos propò-
sits. En primer lloc, al de propiciar el debat teòric dins el camp polític,
cultural, econòmic i sindical, en el si de l'esquerra. Ha d'ésser, per tant,
un instrument per a fornir elements de reflexió als homes i dones identifi-
cats amb l'espai socialista i a aquells ciutadans que senten la necessitat
d'una actualització permanent del pensament d'esquerra. En aquest sen-
tit, pot ajudar modestament a pal·liar una certa pobresa teòrica de l'es-
querra espanyola, i catalana en particular, que tantes vegades ha conduït
a adoptar posicions bé doctrinàries, bé —en l'altre extrem— estrictament
pragmàtiques o oportunistes. En segon lloc, a la necessitat d'ampliar els
límits estrictes de les nostres reflexions tradicionals. Els problemes que
avui ha de plantejar-se l'esquerra a Catalunya són similars als que ha de
plantejar-se l'esquerra en altres llocs i en altres països. Cal fugir, per
tant, de plantejaments provincians. La nova etapa que iniciem amb
aquest número comportarà la voluntat de fer un esforç notable cap a la
recerca de les millors aportacions sobre els temes a tractar per part de
destacats col·laboradors, i també caldrà que la revista serveixi de vehicle
per a donar a conèixer a Catalunya l'estat de la reflexió que s'està pro-
duint en altres llocs sobre els temes que ens interessen aquí.



El futur de P esquerra a
Europa: unes consideracions
preliminars0

RAIMON OBIOLS

L'interès pels temes de la unitat d'Europa i de les noves pers-
pectives no té per a nosaltres un simple caràcter conjuntural.
No respon ni a l'actualitat de la nostra incorporació a la Co-
munitat Europea ni a l'eventualitat propera de la convocatò-
ria, per primera vegada en el nostre país, d'unes eleccions al
Parlament europeu. L'abast i la intencionalitat d'aquests te-
mes són més amplis i es desprenen de dues constatacions ge-
nerals i complementàries.

D'una banda, el fet que avui, per a les esquerres europees, la qüestió
de la unitat econòmica, social i política d'Europa esdevé prioritària i es
converteix fins i tot en una necessitat fonamental. Les experiències dels
governs d'esquerra que ara hi ha a diferents països europeus posen clara-
ment de manifest fins a quin punt el marc dels estats esdevé petit i impo-
tent per a tirar endavant programes reformadors i polítiques d'esquerra.

D'altra banda, la situació interna de l'Europa comunitària i la seva re-
lació amb les grans economies mundials va aguditzant la necessitat d'una
nova època d'unificació europea, si és que no es vol entrar definitivament
en una situació de declivi.

Aquests dos problemes —els límits d'una política socialista en el marc
nacional o estatal, i els límits i contradiccions de l'Europa comunitària
d'avui— plantegen, com a qüestió de gran actualitat, la necessitat d'un
programa europeu de l'esquerra.

PROGRAMES EUROPEUS

Fins avui, les diverses forces polítiques d'esquerra, especialment els
grans partits socialistes, plantegen els seus "programes europeus" com a
complement dels seus programes nacionals. Crec que s'imposarà ràpida-
ment la necessitat d'una lògica inversa. Si l'esquerra vol fer front amb
ambició als grans problemes actuals —canvi tecnològic i atur estructural,
desenvolupament de l'estat social, restauració del medi natural, defensa
de la pau i la seguretat, democratització de l'estat, superació de la socie-
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tat patriarcal— caldrà arribar ràpidament a una nova etapa, en què serà
prioritari la discussió i posta en marxa de programes i polítiques euro-
pees, de les quals es puguin extreure programes i polítiques nacionals/es-
tatals.

Afirmar això pot sonar encara a simple manifestació d'una voluntat.
Però el curs dels esdeveniments és ràpid, com ho és l'evolució cultural i
política de l'esquerra. Per això crec que plantejar-se aquest repte és el mi-
llor camí, si no volem anar a remolc dels fets. Per això, és vital que tirem
endavant, des de l'esquerra, una acció europea que ens doni més ampli-
tud, més internacionalitat, una imbricació més profunda amb les esquer-
res europees. És una tasca difícil i complexa, que toparà amb resistències
i obstacles, com sempre que cal superar esquemes establerts, rutines i
inèrcies.

L'EUROPA DE LA CULTURA

En el curs de les Jornades, Antonio Giolitti assenyalà un parell de co-
ses que em semblen especialment interessants. Assenyalà, en primer lloc,
la importància o la necessitat de desenvolupar una alternativa política
europea, des de l'esquerra, mitjançant la vinculació no sols a un progra-
ma polític i social, sinó també, molt especialment, a un plantejament cul-
tural. Indicà, així mateix, en una part de la seva intervenció, fins a quin
punt el fet de lligar-se a models rígids pre-establerts significa una hipote-
ca greu pel desenvolupament d'una política d'esquerres eficaç. Ambdues
idees mereixen atenció.

Escoltant Giolitti afirmar la necessitat de lluitar contra el divorci entre
cultura i política a Europa, era impossible deixar d'evocar la celebració,
molt recent, a Madrid, del congrés sobre l'espai cultural europeu.
L'Europa de la cultura existeix, i ho fa amb una creixent unitat d'esperit.
Les noves generacions, especialment, comencen a actuar amb una menta-
litat nova, i és molt probable que aquest fenomen s'accentuï cada vegada
més. Nogensmenys, cal tenir present fins a quin punt hi ha, com a con-
trapunt d'aquest fenomen d'unificació, un fenomen no menys important
de pessimisme cultural o, si es vol, de cultura del pessimisme, de cultura
del "no future". Un llibre d'Agnès Heller i Ferenc Feher, editat per pri-
mera vegada a Barcelona i que sens dubte tindrà una àmplia difusió in-
ternacional remarca —justament, en la meva opinió— que el pessimisme
cultural que avui impera a Europa fa que les manifestacions culturals de
la primera post-guerra europea apareguin de color de rosa.

CULTURA i FET POLÍTIC

Interessa esbrinar les connexions d'aquesta realitat cultural amb el fet
polític. Uns fenòmens apareixen clars: entre els homes de cultura, però
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també més extensament entre l'opinió comuna europea, existeixen inquie-
tuds molt profundes en relació a les amenaces actuals: contra la llibertat
—a través del desplegament de tecnologies que poden consolidar grans
poders no controlats pels mecanismes democràtics—, contra el treball
—com a conseqüència de canvis ràpids en els sistemes productius que ge-
neren milions de nous aturats a Europa—, contra la pau —a causa de la
nova carrera armamentista. Això va acompanyat de la sensació cada ve-
gada més difosa que els mecanismes de les decisions van escapant de
l'opinió pública i de la voluntat popular. Es parla, així, de crisi de la po-
lítica, o de fi de la política, en tant que pràctica de confrontacions i deci-
sions públiques i col·lectives, democràtiques. Un dels trets més caracterís-
tics d'aquests plantejaments de la "post-modernitat" europea és l'afir-
mació que la dialèctica pública, democràtica, s'ha convertit en inútil: la
concentració de poder i l'hegemonia de la societat de l'espectacle sobre
els mecanismes de la vida política —les tècniques de "policy making", de
"management" polític— liquiden les possibilitats de la participació polí-
tica a través d'un procés que combina la difusió màxima de la política
com a representació, com a simple espectacle, amb la pèrdua definitiva
de la confiança popular en la política, o en les ideologies i els programes,
en tant que arma per a la construcció col·lectiva i democràtica del futur.

Les conclusions d'aquest discurs poden ser evidentment diverses: des
de l'automarginalitzacio deliberada dels moviments que no aborden la
qüestió del poder democràctic —abandonant tota perspectiva en aquest
camp—, fins a l'acceptació resignada, o apocalíptica, d'un futur que
s'aniria materialitzant totalment fora de la seva influència. Pels qui, per
contra, estem situats en un terreny de combat que no abandona —sinó
que planteja bàsicament— la qüestió del poder democràtic, de l'auto-
construcció col·lectiva del futur, l'escenari europeu es constitueix en la
premissa necessària, i també en l'esforç per a la construcció d'un projecte
polític europeu de l'esquerra.

ELS PROJECTES DE FUTUR

Les possibilitats d'aquest futur són reals, però per a fer possible aquest
futur democràticament decidit, públicament definit, tal com l'esquerra es
proposa, cal prendre suport en la segona constatació que Giolitti assenya-
lava: els "models", els "futurs projectes" no sols no són creïbles, no
sols ja no són mobilitzadors, sinó que són contraproduents, són font
d'errors. Escoltant Giolitti, home de govern i resistent antifeixista, recor-
dava els mots d'un altre resistent europeu, el poeta René Char (cal, des
de la política, fer atenció als poetes, en particular quan són resistents,
nus davant la veritat): "notre héritage n'est precede d'aucun testament."
Cap llibre sagrat, cap Biblia, cap Capital ens descriu la nostra herència,
allò que tenim al davant, el nostre futur, —o, més exactament, els nos-
tres futurs, tots ells tan possibles com imperfectes, que seran o no realitat
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en funció d'allò que nosaltres fem. Per a l'esquerra, aquesta consideració
no és ociosa, sinó que és, crec, necessària, perquè ens cal realitzar una
notable transformació de la nostra cultura política que superi tradicions i
mites assumits rígidament, acríticament. Heus ací, per exemple, el mite
de la revolució, entesa no com a transformació que succeix en el curs
d'una etapa històrica, sinó com a fenomen que "hom produeix", com a
ruptura, en una conjuntura històrica determinada. El mite fonamental és
el "futur feliç" al que cal arribar per tots-els mitjans, sigui com sigui, a
través de l'acció d'una minoria autoerigida en intèrpret de la història i
dels autèntics interessos generals. Avui podem girar els ulls enrera i cons-
tatar fins a quin punt la profunda escissió que aquest "mite de la revolu-
ció" implicà —l'escissió que significà Livorno a Itàlia, Tours a França,
que trencà també el moviment polític, socialista, dels treballadors del
nostre país— ha resultat inútil, ha resultat negatiu. Sense trencar amb les
nostres arrels (un socialista francès va dir que el partit socialista que tren-
ca amb les seves arrels acompleix "el gest suïcida d'un idiota"), ens cal,
sí, girar-nos vers el futur, avançar en una transformació en profunditat
de la nostra cultura política.

L'OPCIÓ OCCIDENTAL DE LES LLIBERTATS

D'aquesta opció n'hem de fer una cultura de govern. Efectivament: no
pas una cultura masoquista, de mera protesta vers allò existent. No una
cultura d'oposició, sinó una cultura de govern.

Però si ens cal innovar profundament, no tenim altre camí que el de
l'espai europeu i la relació internacional. Anava_a dir: el camí de l'inter-
nacionalisme, i he tingut un reflex d'escrúpols a utilitzar el mot: fet que
corrobora la necessitat de superar els aspectes negatius del passat, car per
a la gran majoria, el fet d'utilitzar el mot "internacionalisme" evoca mo-
dels obsolets, inviables, fins i tot grotescos, de relació i d'unitat política
per damunt de les fronteres dels estats. Crec que és un socialista italià,
Gaetano Arfé, qui assenyalava recentment que la història de les esquer-
res europees es ressentia profundament del que ell anomenava "dos inter-
nacionalismes equivocats" ("due internazionallismi sbagliatti"): aquell
que optà per la "pàtria del socialisme", trencant absolutament qualsevol
possibilitat d'autoafirmació autònoma del conjunt de les esquerres euro-
pees; i aquell altre que —molt marcat per les condicions duríssimes de la
guerra freda— es decantà per la "resolute acceptance of American lea-
dership" (per emprar una expressió del contundent Bevan, a finals dels
anys 40). Avançar en la definitiva liquidació d'aquesta dicotomia avui és
possible i necessari.

Nosaltres hem fet, des de sempre, l'opció no sols europea, sinó demo-
cràtica, occidental. Però atenció: l'opció occidental no és l'opció neolibe-
ral; l'opció occidental no és el "reaganisme". Per a nosaltres, l'opció oc-
cidental és l'opció de les llibertats i també —d'una manera decidida,
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franca, lleial envers les nostres aliances— l'opció de l'autoafirmació
europea.

Seria un estrabisme greu confiar que una nova perspectiva europea de
l'esquerra sorgeixi només de les relacions entre partits i entre governs: es
tracta d'un camí tan llarg i complex que sols podem esperar que sigui re-
conegut a través d'una renovació profunda dels continguts i de les zones
de l'acció política de les forces d'esquerra dels diferents països d'Europa.

NOTES

(*)-Text revisat de la intervenció realitzada durant la cloenda de les Jornades Socialistes Europees orga-
nitzades pel Partit dels Socialistes de Catalunya que van tenir lloc a Barcelona els dies 8, 9 i 10 de novem-
bre de 1985.
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L'experiència socialista
a França i a Alemanya
IGNACIO SOTELO

Des de la primera meitat dels anys 60 fins a començaments
dels anys 80 constatem a Europa un ascens de l'ideari socia-
lista. Sembla com si les idees dominants haguessin deixat de
ser, per un temps, les de les classes dominants. A les esferes
socials més diverses es comprova un mateix distanciament de
les institucions, un mateix sentit crític enfront dels valors i les
formes de pensar heretats. El llegat marxista, lliure de la ca-
misa de força amb la qual l'amordassava l'estalinisme, no
tan sols aconsegueix d'introduir-se a les universitats, sinó que
fins i tot dóna el to als cercles acadèmics.

La bibliografia marxista que va sorgir durant aquests vint anys —no
entrem ara en una valoració de la seva qualitat— és quantitativament im-
ponent. A les nostres latituds, ningú ja no es considera a l'alçada dels
temps si no es proclama marxista o si no està embrancat a discutir la seva
especial relació amb el marxisme. El neopositivisme, que havia dominat
la dècada dels anys 50, es replega a la defensiva als seminaris de filosofia
de la ciència. El marxisme arrossega el renéixer de Hegel: Adorno, Mar-
cuse, Sartre, Bloch, amb matisos distints i en graus molt diferents, im-
pregnen d'esquerranisme el món intel·lectual europeu. No hi ha pensa-
ment que es consideri vàlid que no critiqui la societat i que no aspiri al
socialisme.

El ressorgiment del socialisme dels anys 60 mereix un estudi detingut.
De nou circula, com moneda de llei, la idea que el capitalisme hauria
arribat al seu punt final. Impressionats davant dels costos ecològics i so-
cials d'un creixement econòmic continuat, es comença a dubtar que, dins
de les coordenades capitalistes, es pugui mantenir per molt de temps la
plena col·locació i els serveis socials que havien caracteritzat l'"estat de
benestar", confrontat amb límits financers insuperables, així com amb
les aspiracions exponencialment creixents d'un nombre cada vegada més
elevat. El dia que el capitalisme deixi d'oferir treball, seguretat i benestar
per a tothom haurà arribat a la seva fi. No es concep que es pugui collar
la femella sense una onada de protestes de caire revolucionari. Per la se-
va banda, el món subdesenvolupat reclama "un nou ordre internacional"
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que li asseguri poder disposar de la riquesa que produeix. La guerra del
Vietnam arrasa la legitimació moral i política de la potència hegemònica
del món capitalista. Tant al centre com a la perifèria, els interessos vitals
dels grups dominants es perceben en oposició crassa als de la major part
de la població. Alguns grups minúsculs europeus, cansats de tantes dis-
quisicions teòriques i amb l'afany de passar a la "praxi revolucionària",
en no trobar una base social on recolzar-se, veuen els conats revoluciona-
ris d'Amèrica llatina —guerrilla rural i urbana de Veneçuela, Bolívia,
Uruguai, Brasil— com uns models dignes d'imitar. Ara bé, sense la certe-
sa ambiental, amplament difosa, que el capitalisme és a les acaballes, no
s'explica el sorgiment de la "lluita armada" a la República Federal
d'Alemanya o a Itàlia. (És significatiu que aquests moviments reeixissin
en aquells països que quaranta anys abans també havien estat víctimes de
la violència feixista).

REDESCOBRIMENT DEL MARXISME

No és gens fàcil donar compte dels girs bruscs que es produeixen en
l'opinió pública. Fent referència al país que conec millor, Alemanya, cap
a la meitat dels anys 60 les universitats i els cenacles intel·lectuals encara
es caracteritzaven per una forta confiança en les pròpies institucions, així
com pel prestigi que gaudien les ciències i mètodes que venien d'Amèrica:
el positivisme lògic i les ciències socials empíriques, comandats per la so-
ciologia d'origen nord-america, eren a punt de desplaçar la tradició hu-
manística. El marxisme, en canvi, era considerat com un residu decimo-
nònic, completament superat, que servia d'ideologia justificadora al nou
imperi soviètic i que perdurava als països poc industrialitzats com a un
indici més de subdesenvolupament. Cal rellegir el programa del SPD,
aprovat a Bad Godesberg el 1959, tenint molt en compte aquest ambient.
I heus ací que vers el 1967, coincidint amb una crisi econòmica dèbil,
premonitòria del que era a punt d'arribar, la joventut universitària fa un
tomb en sentir-se estafada. Valors, persones, institucions que fins alesho-
res havien tingut crèdit, de sobte, mostren un altre aspecte: en nom de la
llibertat al Vietnam es bombardeja d'una manera bàrbara un poble que
lluita per la seva llibertat, la riquesa del qual, que només beneficia les
metròpolis, prové d'una explotació implacable del "Tercer Món"; les
meravelles tecnològiques, orgull de la nostra civilització industrial, com-
porten la destrucció ecològica i el perill de la guerra nuclear. Davant de
l'egoisme i la competència, la disciplina, el treball i l'esforç s'erigeixen
valors de solidaritat, cooperació, joc i creativitat, com a més humans i
més satisfactoris. El "món lliure" de sobte es veu encadenat per unes es-
tructures socials i econòmiques enormement rígides, que reaccionen amb
la major violència quan es qüestionen els pilars de poder damunt els
quals s'assenten. D'una credulitat ingènua vers el sistema, en pocs mesos
es passa a una negació, tal volta no menys ingènua, del sistema en la seva
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totalitat. En aquesta recerca d'una crítica global de l'ordre establert es va
arribar al redescobriment del marxisme, recuperant-lo de la caricatura
reaccionària en la qual l'havia convertit el comunisme soviètic. L'esquer-
ra europea, a partir de la segona meitat dels anys 60, ja no tindrà cap
mena de vergonya de criticar el sistema capitalista i el col·lectivisme bu-
rocràtic, que s'autoanomenava "socialisme real", i buida de sentit el di-
lema de la "guerra freda", on se suposa que el qui es distancia d'un sis-
tema no fa res més que afavorir, de manera conscient o bé inconscient, el
seu contrari, com si no existís una alternativa entre els dos blocs que ca-
pitanegen Washington i Moscou.

EL "MAIG DEL 68"

Allò que se suposava definitivament superat en una Europa puixant,
recuperada de les ferides de la guerra, com és ara una voluntat revolucio-
nària, es fa present en un grup social molt peculiar: els estudiants. S'ha
assenyalat com quelcom sorprenent que el 1968 haguessin estat estudiants
i intel·lectuals els promotors de la rebel·lió, mentre que els sindicats i els
partits obrers feien tots els possibles per tal d'apaivagar els nous vents re-
volucionaris, i s'oblida que ja al 1848, salvant les degudes distàncies, ha-
via tingut lloc un fenomen semblant. Els intel·lectuals revolucionaris de
mitjan s. XIX, necessitats d'una base social per a dur a terme els seus
somnis revolucionaris, van inventar el caràcter essencialment revolucio-
nari de la classe obrera; l'experiència històrica ha confirmat aquest caràc-
ter per a una "intelligentsia", socialment desclassada. Pot resultar poc
encoratjador comprovar que només aquest grup social tendeix a construir
teories revolucionàries, incapaç com és per ell mateix de dur-les a la pràc-
tica, tanmateix els fets són tossuts i a la llarga convé comptar amb ells.

L'ensenyament més important que cal extreure del "maig del 68" és
que el reneixement de l'esquerra marxista i revolucionària es va circums-
criure als cercles estudiantils i intel·lectuals, mentre que la classe obrera,
integrada plenament, exercia a Europa un paper més aviat conservador,
sense cap altre ideal que el de participar en el benestar que ha fet possible
el ràpid creixement econòmic que promou el capitalisme. El discurs revo-
lucionari, sense el suport social, degenera en una retòrica buida o en una
violència terrorista. D'aquell despertar de l'esquerra europea dels anys 60
només en sobreviu el reformisme que adopten els socialistes i, seguint les
seves petjades, l'"eurocomunisme", avui finit, amb l'única excepció de
l'italià que encara es debat per trobar una estratègia pròpia.

Aquest és el context on hem de situar el ressorgiment del socialisme a
Alemanya i a França, si ens cenyim als dos països més representatius, per
tal com marquen un cicle complet d'ascensió, arribada al govern i dava-
llada ràpida. Tenint en compte les considerables diferències d'aquests dos
estats pel que fa a desenvolupament sòcio-economie i institucions, partits
i cultura política, és important posar de relleu un tret comú: a cap altre
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país va calar tan fons la rebel·lió estudiantil, així com el progressiu taran-
nà marxista de les seves élites intel·lectuals. El rebrot del marxisme a
l'Europa dels 60 és un fenomen franco-alemany que, si bé va tenir reper-
cussions notables a Gran Bretanya, Itàlia i la Península Ibèrica, no es
van aproximar ni de lluny al grau de puixança creadora que va assolir a
ambdós cantons del Rin; aquest fet encara crida més l'atenció si ens fi-
xem que el socialisme modern és també una invenció franco-alemanya
dels anys 40 del segle passat. Ens duria molt lluny donar compte de l'es-
pecial propensió vers el socialisme de la qual han donat repetides proves
França i Alemanya al llarg de la seva història contemporània. Són molts i
molt diferents els factors que convergeixen en aquest resultat, però crec
que podria resultar molt alliçonador un estudi detallat del paper dels in-
tel·lectuals en ambdues societats. De tota manera, cal una explicació pel
fet que a dos països amb problemes molt diferents i que parteixen de si-
tuacions difícilment comparables, a mitjans dels anys 60 es produeixi una
mateixa reacció de desafecte i de crítica global de l'ordre social i polític
existent, en uns termes molt més radicals i contundents que a la resta de
països de la mateixa àrea cultural i amb un grau de desenvolupament
semblant.

LA INFLUÈNCIA INTEL·LECTUAL

Una vegada s'han evaporat els escalfs revolucionaris, l'ambient intel-
lectual que es respira a França i a Alemanya a finals dels 60 i comen-
çaments dels anys 70 afavoreix els socialistes. A Itàlia la influència del
marxisme als mitjans intel·lectuals potser no sigui menor, però el predo-
mini del PCI complica molt les coses. La nova esquerra italiana, una bo-
na part de la qual és integrada per ex-comunistes, s'ha d'afirmar enfront
d'un PCI que compta amb una àmplia base social. En canvi, la divisió
d'Alemanya ha eliminat els comunistes en una banda i els ha reunit a
l'altra, al mateix temps que un PCF, vacil·lant i incapaç de desprendre's
a la llarga de l'estalinisme, no va significar un obstacle insuperable per
als socialistes. Però aquí s'acaben les semblances. La pujada dels socialis-
tes alemanys al govern, així com la política que duen a terme en el poder,
no tenen pràcticament res a veure amb l'experiència que dotze anys des-
prés posen en marxa els socialistes francesos. Les diferències són òbvies,
però han estat aquests darrers els qui s'han encarregat de subratllar-les,
en concebre un "model de socialisme" que pretén desmarcar-se tant del
col·lectivisme burocràtic com de la socialdemocràcia del nord d'Europa.

El socialisme alemany i el francès arriben al poder dins una conjuntura
en la qual preval l'ambient d'un esquerranisme de tarannà més o menys
marxista. Malgrat el control subtil que s'exerceix damunt els mitjans de
comunicació, és sorprenent comprovar de quina manera es van filtrant
les opinions dominants dels cercles intel·lectuals en voga. No hi ha cap
sistema policíac que serveixi contra aquesta infiltració ideològica, tal com
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ho ha manifestat l'Europa de l'"antic règim" i l'actual Europa de l'Est;
a la nostra Europa Occidental els mecanismes de control són molt més
fins, i per tant més eficaços, però a la llarga també resulten impotents per
a impedir que es difonguin determinats estats d'opinió. Una història polí-
tica de l'Europa del segle XX hauria de considerar com a elements essen-
cials, a més a més dels canvis sòcio-econòmics, les variacions d'opinió,
dos factors relacionats entre ells, però independents, cadascun amb la se-
va dinàmica pròpia.

Avui ens és força difícil assumir que una persona intel·ligent i de bona
índole pogués ser feixista en els anys 30 o estalinista en acabar la Segona
Guerra Mundial. Els qui per edat ja hem viscut distints ambients d'opi-
nió —el neopositivisme dels anys 50, el neomarxisme de la segona meitat
dels anys 60 i finals dels anys 70, la nova dreta dels anys 80— hem de
deixar constància no únicament del difícil que és substreure's de les mo-
des ideològiques, sinó també del poder unificador que posseeixen per da-
munt dels interessos de classe. Ja són moltes les aristocràcies que han ri-
gut amb el seu Figaro de torn.

L'ARRIBADA AL PODER

Els socialistes alemanys i fracesos arriben al govern acompanyats o bé
precedits d'un ambient intel·lectual d'esquerra; ara bé, des d'un principi
es diferencien per la manera diferent de reaccionar enfront d'aquesta
constel·lació. Ja feia una dècada que la socialdemocràcia s'havia conver-
tit de Saulo en Paulo, purificada de qualsevol residu marxista al Congrés
de Bad Godesberg. El SPD no va tenir el més mínim dubte d'on era el
seu lloc, entre el clam revolucionari d'una minoria intel·lectual i l'afany
de reformes de grans sectors socials, convençuts que la república que va
forjar Adenauer estava exhaurida, però que desconfiaven de qualsevol
extremisme, fins i tot quan comptaven amb una ampla presència social i
institucional i amb el recolzament d'una poderosa organització sindical.
El fet que a més a més necessités col·ligar amb els liberals suposava una
condició probablement avantatjosa. El SPD no es va radicalitzar en la
mesura que l'ambient ho demanava, i va deixar de banda la nova esquer-
ra que més tard va acabar quallant en allò que es coneix com el movi-
ment dels "Verds". Els socialistes francesos, en canvi, després d'haver
arribat a les cotes més altes de desprestigi a la darrera fase de Guy Mo-
llet, van ressorgir pràcticament del no res en el Congrés d'Épinay (1971).
El fet de recobrar la credibilitat implicava, d'una banda, restablir la de-
mocràcia interna amb el principi de proporcionalitat en el repartiment
dels càrrecs entre les diferents tendències constituents; d'una altra, oferir
un programa innovador que es diferenciés del pragmatisme oportunista
de la vella SPIO i que resultés atractiu en l'esquerranisme ambieníf^auM^v
es respirava, sobretot quan el contrincant principal que calia vènraF era el .̂ /S
Partit Comunista. Es pot establir com a regla comprovada per fWperièru^ ^

\7> ^ *\o ̂  15 a»

N&maJX



DOSSIER: EL FUTUR DE L'ESQUERRA A EUROPA

cia que com més allunyat es troba un partit de les responsabilitats de go-
vern, més gran és el seu radicalisme programàtic. Els socialdemòcrates
alemanys van arribar al poder, després de llargs anys d'oposició, després
d'haver tingut responsabilitats de govern a la política local i als "Län-
der", amb un programa realista de reformes; mentre que els socialistes
francesos van pujar com l'escuma, empesos pel descrèdit creixent de la
dreta i abrigats amb un programa radical de "ruptura democràtica amb
el capitalisme".

DE BRANDT A SCHMIDT

La socialdemocràcia va governar a l'Alemanya Federal des de 1969
fins a 1982, una llarga tirada que és convenient de dividir en dos períodes
de característiques molt diferents. El primer, presidit pel canceller Willy
Brandt (1969-1974), encara transcorre en uns anys de creixement econò-
mic i de plena col·locació. En anà societat que li sobreeixia confiança en
ella mateixa, els socialdemòcrates van dur a terme reformes importants.
La que tingué més abast va ser, sens dubte, el canvi de rumb que va su-
posar l'"Ostpolitik"; el reconeixement de les fronteres que van sorgir de
la Segona Guerra Mundial, així com del segon estat alemany, va signifi-
car una contribució capital a la pau. En el camp de la política interna,
sense posar en dubte la lògica capitalista del sistema, es van dur a terme
reformes legals que van ampliar la llibertat individual o van potenciar la
igualtat d'oportunitats i la solidaritat social. Només cal recordar, entre
les primeres, la despenalització de l'homosexualitat i de l'avortament en
determinades condicions o la modificació substancial de la llei de divorci
en la qual desapareix la noció del cònjuge culpable; d'entre les segones,
la més notable va ser la reforma educativa que converteix l'ensenyament
públic en gratuït, des del jardí d'infància fins a la universitat, on són des-
muntades les velles estructures de poder personal, i així es democratitza el
seu funcionament. No podem cloure aquest període inicial de reformes
sense esmentar la seva major màcula: l'anomenat "decret contra els radi-
cals", del mes de gener del 1972, que, per a ser funcionari públic, exigia
la defensa activa de l'ordre constitucional vigent, la qual cosa va suposar,
de fet, una discriminació de l'esquerra socialista. Era tan gran la por de
la socialdemocràcia governant envers l'esquerra que havia deixat fora de
joc, que no s'ho va rumiar gaire a l'hora de contradir la seva pròpia divi-
sa, que deia que calia "emprendre més democràcia"!

El segon període (1974-1982), presidit pel canceller Helmut Schmidt,
coincideix amb una crisi econòmica mundial d'un abast i una naturalesa
inusitats que paralitza les reformes i en certa manera obliga la socialde-
mocràcia a seguir una difícil política de contenció que tanmateix no
aconsegueix detenir un atur creixent, i ni tan sols mantenir sota control
un dèficil públic que augmenta ràpidament i que qüestiona 1"'estat social
de benestar". El desmuntatge d'allò que s'havia aconseguit en el camp
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social va començar, paradògicament, amb els socialdemòcrates, escindits
entre la lògica econòmica del capitalisme, a la qual se sentien subjectes, i
la pròpia legitimació com a partit progressista, defensor dels interessos
obrers. El "model socialdemòcrata" és vàlid en temps de bonança; quan
la crisi es referma, però, esdevé víctima de les seves contradiccions. Una
lliçó s'imposa: en temps de vaques grasses prospera l'afany de canvi; en
temps de vaques magres, els egoismes es reforcen i la classe obrera, ato-
mitzada i sense cap altre interès que el de mantenir cadascú el seu nivell
de vida, acaba per pagar els plats trencats.

L'ALTERNATIVA FRANCESA

El socialisme francès puja com a alternativa a la crisi que desgasta, en
primer lloc, la dreta governant. En proposar una "ruptura democràtica
amb el capitalisme" i desconnectar-se de l'exemple fracassat de la social-
democràcia, promet una sortida innovadora de la crisi que garanteixi al
mateix temps el creixement econòmic, la plena col·locació i el control
democràtic de les empreses. Allò que estava en crisi era el sistema capita-
lista; vèncer la crisi implica, per tant, trencar amb la seva lògica. Un cop
arribat al poder, després d'un any i mig d'embarbollaments en els quals,
més que prendre, amaga decisions valentes, només començar fa marxa
enrera, atemorit per les conseqüències que es derivarien del fet de dur el
seu programa a la pràctica. Caldria estudiar amb detall quina part del
fracàs és deguda als plantejaments teòrics, i quina part és deguda a l'inte-
rès particular d'una classe política, obsessionada en gaudir del poder sen-
se arriscar-se. Finalment, el socialisme francès apareix com un simple go-
vern tecnocràtic de modernització, adobat amb el nacionalisme autorita-
ri, propi de la cultura política del país veí.

Si comparem allò promès amb allò realitzat, els alemanys en surten
més ben parats; si prenem com a criteri l'impacte social de les reformes
empreses, també són els alemanys els més afavorits. La socialdemocràcia,
amb la seva moderació i modèstia en els objectius, ha deixat un rastre
més durador del seu pas pel poder, que el que es preveu que deixaran els
seus companys francesos quan es vegin obligats a retirar-se. Les probabi-
litats de retornar també són molt més grans a Alemanya que no pas les
que preveiem en els socialistes francesos. El fet que la socialdemocràcia
deixés la nova esquerra al marge va contribuir, d'una banda, a la seva
coherència; de l'altra, va contribuir al sorgiment d'un partit competitiu,
els "Verds", que han aconseguit arribar al Parlament, i s'han constituït
en la veritable oposició al sistema. La socialdemocràcia alemanya ha per-
dut el monopoli de l'esquerra i si no el recupera, el seu futur pot ser tot
un altre com a partit de centre-esquerra.

La radicalitat programàtica del socialisme francès, amb l'enorme frus-
tració que ha produït la seva tasca en el govern, així com la re-
stalinització dels comunistes que, tancats en el seu ghetto, segueixen ocu-
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pant un espai, ha impedit fins ara que cristal·litzés una nova esquerra a
França amb possibilitats electorals.

A més a més, avui dia l'esquerra francesa sembla molt més impotent i
desarmada que l'alemanya, tot i les dificultats, apories i contradiccions
que mortifiquen els "Verds" i els socialdemòcrates a l'oposició, condem-
nats a combatre's i a entendre's.

Als anys 70, fent front a la crisi, un lloc comú molt difós era que el fu-
tur pertanyia al socialisme. Fins i tot els Mitterrand de torn es proclama-
ven socialistes, disposats a no perdre el tren de la història. Avui es
comença a veure la resta de la crisi, però és el capitalisme qui en surt en-
robustit.

Els Estats Units han convalidai la seva hegemonia mundial, sembla
que s'ha ennuvolat l'esperança d'una Europa socialista, capaç d'afirmar
la seva autonomia, i els cercles intel·lectuals se senten temptats per una
dreta pròspera que ha passat a l'ofensiva.

De bell nou guanya audiència el vell discurs de la fi del socialisme, dar-
rer residu decimonòni c que caldria treure's del damunt per tal de ser ca-
balment moderns i competitius. Del bagul de la sociologia nord-
americana dels anys 50 es treuen els conceptes de "modernitat" i de
"modernització" que no serviren pel món subdesevolupat al qual anaven
destinats, i que avui reapareixen com la darrera saviesa d'un socialisme
fracassat.

REFLEXIÓ CRÍTICA IMPRESCINDIBLE

Només a aquells que es van enganxar al carro del socialisme segurs del
seu èxit imminent pot escandalitzar que anomenem les coses pel seu nom,
ignorants com són que, en darrer terme, la història del socialisme és la
dels seus fracassos. En el fons, no resulta fàcil distingir els èxits dels fra-
cassos més enllà de les aparences, ja que la realitat aporta la seva porció
d'èxit o de fracàs segons el punt de vista que s'adopti. El pòsit que han
anat deixant generacions de socialistes fracassats ha permès de contenir,
dintre dels límits tolerables, la barbàrie que duu en el seu sí el sistema ca-
pitalista. No és poca, i val la pena continuar lluitant. Allò que ja resulta
insuportable és idealitzar les experiències socialistes contemporànies, per
mitjà de recórrer a l'optimisme d'un "Candide" —serien les úniques pos-
sibles i, per tant, el millor d'allò assolible— o bé enderiar-se a trobar
culpables amb nom i cognom: si no hagués estat per aquesta colla de traï-
dors, ja tindríem el paradís sobre la terra. No, la història de la humanitat
no es pot resumir en una pel·lícula de bons i dolents. I tan alerta hem
d'anar quan enaltim sense mesura persones, idees o partits, com quan
se'ls fa objectiu de totes les ires i font de tots els greuges. Els pobles, com
les persones, són volubles, amb propensió a canviar l'amor en odi quan
les seves il·lusions no són satisfetes a l'acte.

Les experiències de govern dels socialistes europeus en els anys 70 i en
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els anys 80 ens obliguen a replantejar molts dels supòsits que donàvem
com a vàlids. De fet, res de particular: s'aprèn a dur els programes a la
pràctica, confrontats amb la realitat. L'única cosa que ens hauria d'enut-
jar és el conservadorisme impenitent d'alguns companys que consideren
un perill o una traició qualsevol revisió crítica de les idees rebudes. Però
una actitud tan lloable no ha de servir de pretext per canviar la reflexió
crítica imprescindible en una simple justificació de la política realitzada,
com si es tractés de l'única possible. Curiosament, alguns dels qui s'in-
dignaven davant de qualsevol distanciament crític del marxisme, un cop
lliures de l'escolàstica que predicaven, no han perdut l'ocasió de
convertir-se en els defensors més cínics dels aparells de partit, disposats a
justificar, setmana rera setmana, els llocs de mala petja que recorre el
poder amb la màxima que "tot el que és, ha de ser", que Rousseau atri-
buïa a aquells que tenen vocació d'esclaus.

A causa de les brandades que caracteritzen el món de les idees —i crec
que cal parar molt més compte en els grups socials que les fabriquen per
tal d'entendre millor l'evolució del socialisme— correm el risc que des-
prés d'haver cregut, i no fa pas gaires anys, que ens trobàvem a la fi del
capitalisme, ara s'imposi la idea que aquest és imbatible i que l'única co-
sa assenyada, per tant, és recolzar-se en ell d'una manera o altra, temp-
tats d'acabar sostenint que, lluny de ser producte de la història, amb les
seves contradiccions i la seva dinàmica, els seus avantatges i els seus in-
convenients, és l'expressió mateixa de la racionalitat econòmica. Des de
finals del XVIII fins als nostres dies, no han mancat esforços per tal
d'apuntalar una tesi que concorda perfectament amb els interessos de la
classe dominant. Qui doni aquest pas pot tenir bones raons per a fer-ho,
però cap ni una per a seguir-se dient socialista.
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Paper internacional de
l'esquerra europea
MANUEL AZCARATE

La meva tesi principal és que la construcció d'una Europa
política, capaç de tenir una actitud pròpia en les grans qües-
tions mundials, s'ha convertit en una necessitat objectiva per
a l'esquerra europea. És cert que, a l'època de postguerra, la
democràcia cristiana i les forces de dreta van exercir un pa-
per important en les primeres passes donades aleshores per
superar rivalitats seculars i col·locar les primeres pedres
d'allò que seria, amb el pas del temps, la Comunitat Econò-
mica Europea.

Però actualment el problema que cal afrontar no és el de "completar"
una obra que ja es troba realitzada en els seus aspectes fonamentals; no
es tracta d'afegir a una Europa econòmica que marxa bé el capell d'una
Europa política; ni tampoc no es tracta de donar una major solidesa a un
bon sistema de seguretat, basat en l'OTAN, que vigoritzi el seu pilar
europeu. Ens trobem davant d'unes necessitats radicalment diferents.

Cal fer front a una crisi pregona de les estructures, orgàniques i fins i
tot mentals, que han funcionat durant les darreres dècades. El model de
desenvolupament econòmic de postguerra, basat en el "Keynesianisme",
s'ha exhaurit. De fet, el procés incert de recuperació de l'economia capi-
talista mundial tendeix a marginar Europa. L'amenaça de quedar-nos
despenjats del salt gegantí, i imprevisible, que està donant el desenvolu-
pament tecnològic és real. Davant les aterridores proporcions que asso-
leix l'atur i el sacrifici de conquestes socials que ja semblaven intangibles,
sorgeix el dubte sobre la possibilitat de mantenir viu l'ideal d'un progrés
humà, idea que ha estat un dels fonaments de la cultura europea i la raó
de ser de l'esquerra, per damunt de les seves diverses concepcions o estra-
tègies.

Pel que fa al terreny de la seguretat, el sistema bipolar, amb els
dos blocs militars, presenta signes d'esgotament: la recerca per part dels
EEUU de noves estratègies, les innovacions a la política exterior de la
URSS, poden tenir diversos desenvolupaments, i seria ociós, en el mo-
ment actual, posar-nos-hi a especular. Tanmateix allò que sí sembla clar
és que la filosofia que ha servit de base al Pacte Atlàntic actualment es
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troba en crisi. L'europeu de peu pla no creu en l'"ombrel·la nuclear"
nord-americana sense la qual Europa es trobaria submergida per les co-
lumnes de tancs soviètics. Amb la instal·lació d'armes nuclears en el terri-
tori europeu —tant a l'Est com a l'Oest—, si les coses seguissin tal com
estan, el destí d'Europa seria el de convertir-se en l'hostatge de la dissua-
sió del terror entre les dues superpotències, com objecte d'unes estratè-
gies mundials, les palanques principals de les quals s'escapen totalment
de la nostra influència.

En els darrers mesos he tingut ocasió d'assitir a diversos seminaris i
col·loquis sobre qüestions internacionals organitzats per centres universi-
taris i per fundacions lligades a partits d'esquerra a diversos països i ciu-
tats europees: a Amsterdam; a les rodalies de Colònia, a la RFA; al
Berlín Occidental; a París. Em penso que no exagero si dic que en tots
ells, i en contextos diferents, ha sorgit com a qüestió central la necessitat
que Europa assoleixi la capacitat d'elaborar una política pròpia, indepen-
dent, tant pel que fa a les qüestions de defensa i seguretat, com pel que
fa a les relacions amb la URSS i amb d'altres països de l'Est, i així ma-
teix davant de les grans opcions de la política mundial.

L'OTAN DIFUMINA LA PERSONALITAT D'EUROPA

Quan les relacions entre Ronald Reagan i Mijail Gorbachev ocupen un
lloc tan destacat als mitjans de comunicació del món sencer, és impres-
cindible destacar que l'Europa Occidental, els EEUU i la URSS no poden
sumar "dos", tal com s'esdevé en l'actualitat, perquè el sistema de
l'OTAN difumina, esborra, de fet, la personalitat pròpia d'Europa.
Tampoc no poden sumar "catorze". Han de sumar "tres". Quan això
quedi plasmat en una realitat actuant, sens dubte s'obriran unes possibili-
tats que avui no apareixen, que no es poden concebre en un marc exclusi-
vament bipolar.

En resum, la situació actual d'Europa, tant en el terreny econòmic i
social com en el de la seguretat i les relacions internacionals, és extraordi-
nàriament greu i preocupant. Si no aconseguim sortir del marc de la su-
peditació que ha encotillat la política europea a les darreres dècades, la
perspectiva que s'albira en l'horitzó és obscura: una decadència del conti-
nent, una satel·lització reforçada; una Europa de "guardians de museu",
amb totes les glòries que es vulgui aplegades en el passat. Però amb un
present gris. I un esdevenidor nul. Simplificant les coses d'un mode pot-
ser exagerat, gosaria dir que la dreta, en darrer terme, es pot acomodar
amb una tal perspectiva. Per a l'esquerra, en canvi, hi ha una necessitat
absoluta, que posa en qüestió el seu ser o no ser, de trobar una via per
tal que els ideals de llibertat, de pau, de progrés, de justícia social, es
converteixin en canvis positius que afectin la vida de les dones i dels ho-
mes. Això exigeix trencar el cercle viciós en el qual semblen estar tancats
els pobles d'Europa. En certa manera, en la conjuntura actual, els destins
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d'Europa i de l'esquerra semblen coincidir. No és possible canviar serio-
sament les estructures socials, els canals de la participació ciutadana, sen-
se acceptar amb totes les seves conseqüències la dimensió europea. Al
mateix temps, Europa tindrà dificultats insuperables per a evitar la seva
decadència si la seva construcció es limita als petits passos institucionals
que actualment es troben damunt el cobretaula a Estrasburg; si no sor-
geix un corrent d'opinió popular, un nou estil, nous continguts de la
construcció europea, que únicament poden dimanar d'una comprensió
creixent i mobilització de les forces d'esquerra a l'entorn d'aquest objec-
tiu.

Es tracta, sens dubte, d'una empresa possible, si més no és així com jo
la considero; però a la vegada compta amb obstacles i dificultats geganti-
nes. No podem descartar l'eventualitat del fracàs.

L'ARRIBADA DELS PARTITS SOCIALISTES

La desaparició al sud d'Europa, en els anys 70, de les dictadures de
Portugal, Grècia i Espanya; i, sobretot, l'arribada al poder, a l'inici dels
vuitanta, de partits socialistes amb amples majories i que es presentaven
amb programes de profundes reformes —el Partit Socialista Francès par-
lava fins i tot de posar fi al capitalisme— va despertar considerables es-
perances en amples masses europees que sobreeixien les zones tradicionals
de la influència socialista. A finals del 1985, cal reconèixer que —dintre
de diferències notables entre uns països i uns altres— el balanç no és gens
favorable en termes generals. Moltes esperances han esdevingut frustra-
cions. En el terreny econòmic el monétarisme ha imposat la seva llei. En
el pla de la seguretat, els governs socialistes no han estat capaços de pre-
sentar una alternativa a la política de la dreta de l'acceptació de l'hege-
monia dels EEUU a l'OTAN. Sens dubte hi ha hagut iniciatives noves en
certs aspectes de les relacions internacionals, però d'un abast molt mi-
grat. D'aquesta experiència es desprèn, entre d'altres, una experiència
particularment significativa: en el marc dels estats nacionals europeus no
existeixen possibilitats efectives de realitzar les transformacions progres-
sistes, econòmiques, socials, polítiques, en política exterior, que puguin
ser decisives per a millorar el destí dels homes; per a obrir nous camins al
desarmament, a la seguretat, a la pau; per a aconseguir que la voluntat
dels ciutadans, expressada democràticament, determini les grans opcions
contemporànies. L'estat, que en principi és "sobirà", de fet no ho és; es-
tà sotmès a poders de fet, a realitats objectives (sistema financer mun-
dial, aliances militars, existència d'armes nuclears nord-americanes a di-
versos països, etcètera) que disminueixen i mediatitzen la seva sobirania.
Aquesta ha de refugiar-se en qüestions secundàries. El marc massa
dels estats nacionals, en relació amb el que avui són les dimensions/fe^Ie^M^
dels problemes econòmics, de recursos, de mercats, de tecnologi*
mateix les exigències d'una política de defensa, buiden en bonal(^rt la jfl^
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sobirania i l'operativitat de l'estat nacional. Aquests estats sens dubte
serveixen per polítiques de continuïtat, de conservació, perquè les coses
continuin com estan; per tant, per a la dreta. Per a canviar, per a
avançar cap a veritables progressos econòmics i socials, i de la mateixa
manera en aspectes polítics essencials, el marc nacional estatal crea il·lu-
sions, però amaga una impotència real. Per això l'esquerra necessita es-
devenir europea; si no, deixa de ser esquerra, es limita a la propaganda, a
projectes que es desmenteixen quan s'arriba al poder. P.otser sigui conve-
nient plantejar, fins i tot, la necessitat d'alguna cosa així com és ara una
"revolució cultural" en el si de l'esquerra, sense la qual cosa el pas ne-
cessari a una dimensió europea, o no es farà, o es farà amb frens paralit-
zadors.

En part per raons diferents, però també per tradicions que els són co-
munes, tant els socialistes com els comunistes han estat nacionalistes i es-
tatalistes, sobretot en les últimes dècades. Es tracta de qüestionar el vin-
cle que identifica la inclinació a unes arrels creadores i enriquidores de
l'home, com l'idioma, la cultura i la història del seu poble, l'emoció úni-
ca que desperten la terra i els paisatges en els quals hom ha nascut, amb
el marc d'actuació d'un òrgan de poder, l'estat, que ha de prendre deci-
sions concretes sobre qüestions d'economia, de defensa, de desenvolupa-
ment tecnològic, de relacions internacionals. Aquesta identificació és for-
ta, però es manté en part per llaços ideològics, per ritus i mites obsolets.

Tot indica que, malgrat les enormes dificultats, el procés d'unitat polí-
tica europea seguirà el seu curs a la CEE, a partir del Projecte Spinelli
aprovat al Parlament d'Estrasburg. Però el futur serà molt diferent si
aquest procés es limita a curts avenços enmig d'una burocràcia experta en
ofegar allò nou, o si les forces d'esquerra es decideixen a posar en primer
pla, dins de les seves polítiques nacionals, aquest objectiu europeu. És a
dir, d'una banda, potenciar els rebrots, que ja són reals, d'una vida polí-
tica comuna de l'esquerra europea, amb les seves expressions en el ter-
reny sindical, en allò teòric, etcètera; i comprendre sobretot que el que
s'aconsegueixi fer a un nivell europeu serà allò realment important. D'al-
tra banda, si les forces d'esquerra aconsegueixen, tot superant comple-
xos, col·locar com a objectiu imprescindible la creació d'una entitat polí-
tica capaç d'elaborar, de pensar i de "decidir" en nom d'Europa.

ELS ESTATS I L'EUROPA POLÍTICA

Aquesta tendència objectiva cap a l'Europa política coincideix amb
una certa crisi del parlamentarisme, dels partits, de l'estat "de benestar".
Els estats europeus d'avui dia són "massa petits" davant dels grans desa-
fiaments de l'economia, de la tecnologia, de la seguretat; i "massa
grans", massa tentaculars per les seves excessives ingerències en una sèrie
d'aspectes de la vida diària del ciutadà. Una colla de símptomes anuncien
la superació d'aquests estats en un doble sentit: "per dalt", cap a institu-

24



L'OPINIÓ SOCIALISTA

cions europees supranacionais; "per sota", cap a una descentralització
profunda de competències, en el pla de les nacions (en el cas espanyol),
de les regions i municipis. I també cap a formes d'autogestió, de demo-
cràcia directa, la necessitat de la qual es fa sentir, però les formes de la
qual són imprecises; caldrà inventar-les.

És convenient aclarir que amb tot el que s'ha dit no es preconitza la
desaparició dels estats; es tracta més aviat d'un repartiment diferent de
poders i competències amb la qual cosa sí que anirà desapareixent aques-
ta titularitat exclusiva i mítica de la "sobirania" que caracteritza l'etapa
actual. Sembla indiscutible que els estats europeus, expressant més o
menys les realitats nacionals, han exercit durant un llarg període un pa-
per històric positiu. Però la pregunta que ara cal fer-nos és la següent: no
s'està acostant la fi d'aquest període? En tot cas, l'esquerra no pot defu-
gir l'enfrontament el problema essencial del que pot ser, estructuralment,
l'Europa política, precisament en el terreny de la democràcia. No hi ha
cap raó per a suposar, "a priori", que l'entitat política europea serà
idèntica a un "estat més gran". El problema rau a descobrir els millors
camins per tal que el "poble europeu" prengui consciència de la seva ca-
pacitat d'intervenir en els grans assumptes mundials; i pugui fer sentir les
seves opinions a través de canals democràtics veritablement operatius.
Sens dubte, quelcom que ja és a la vista és la conveniència d'eixamplar
els poders del Parlament Europeu. Però estic convençut que no serà fàcil
que les grans masses de la joventut s'incorporin a una vida política euro-
pea, si no es descobreixen i es posen en marxa noves formes de participa-
ció ciutadana. El mateix concepte d"'esquerra" cal que sigui sens dubte
revisat. El fet d'entendre per esquerra només els partits polítics i els sin-
dicats suposa oblidar el protagonisme assolit pels nous moviments so-
cials, en particular, el feminisme, l'ecologisme i el pacifisme. El seu pa-
per, sobretot pel que fa a qüestions internacionals, és fonamental, i en
molts casos supera el dels partits.

A més a més, aquests moviments tenen una dimensió europea, extrana-
cional, sense dificultat; els és pròpia d'un mode natural. En molts països
tenen un recolzament, un prestigi, una credibilitat considerable entre les
masses de la joventut, que supera la dels partits d'esquerra. És difícil
d'imaginar un avenç real vers una democràcia europea sense atorgar en
aquest avenç un paper essencial als nous moviments socials.

No es pot defugir la pregunta sobre les fronteres que hauria de tenir
aquesta Europa política cap a la qual ens dirigim. En aquest ordre, en
molts casos es produeixen confusions perquè es barregen problemes que,
en ells mateixos, són diferents. El problema de la cultura europea és
específic i no es pot confondre amb el de crear una entitat política euro-
pea. Quan es defineix el patrimoni cultural d'Europa suprimint Tolstoi i
Dostoievski, i insistint en canvi en incloure els músics i els escriptors hon-
garesos i polonesos, la meva impressió és que no s'està parlant de cultu-
ra, sinó d'un projecte polític. En termes de cultura no concebo aquestes
supressions, com tampoc la d'un Hemingway o un García Márquez. Es
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tracta de coses diferents i és millor escometre-les per separat.
Quan ara es parla d'Europa política s'està parlant d'Europa Occiden-

tal, i, més concretament, de la Comunitat Econòmica Europa, en el si de
la qual ja s'ha iniciat un projecte concret. Sens dubte, d'altres països
europeus podran incorporar-se a aquesta construcció; i és molt significa-
tiu que països escandinaus semblin inclinats a incorporar-se al Pla Eure-
ka de desenvolupament de les tecnologies més avançades. Per altra ban-
da, és evident que en la seva activitat política europea l'esquerra pot, i en
realitat ho fa, sobreeixir els marcs geogràfics de les institucions.

ELS PAÏSOS DE L'EST DAVANT L'EUROPA POLÍTICA

El problema més seriós és el dels països de l'Est. Considero que convé,
en aquest ordre, separar clarament el cas de la Unió Soviètica, que és una
de les superpotències; i aquí tractem de definir una Europa que pugui
ajudar a.superar l'actual bipolaritat de les dues superpotències. Pel que
fa als estats de l'Est integrats en el bloc dirigit per la Unió Soviètica, amb
tota probabilitat existeix en el seu si una tendència cap a una integració
europea més o menys conscient, i que per descomptat es manifesta de
maneres molt diferents a les d'Occident, fins i tot en els objectius i els
conceptes. A llarg termini, seria absurd d'imaginar que una Europa polí-
tica no pugui tenir en el seu si aquests països, per molt diferents que ha-
gin estat les seves històries recents. És clar que això suposa una sèrie
d'etapes de desmilitarització, de superació dels blocs militars avui exis-
tents. ¿Hi ha un nexe, almenys teòric, entre aquesta possibilitat hipotèti-
ca de futur, que avui sembla una il·lusió, i realitats més pròximes a no-
saltres? En un sentit crec que sí. Perquè la creació d'una Europa política
occidental s'inscriu necessàriament en un procés històric que tendeix a di-
namitzar la distensió, a desmilitaritzar la vida internacional, a flexibilit-
zar i després superar els blocs militars; no significarà donar vida a un
nou bloc, sinó que més aviat fomentarà un món pluripolar. Des d'ara
l'esquerra de l'Europa Occidental s'esforça per establir relacions eficaces
amb els països de l'Europa Oriental. Els resultats obtinguts per la social-
democràcia alemanya són particularment interessants; i no tan sols pel
que fa a la RDA. Els moviments pacifistes europeus han fet en aquest
terreny treballs de moltissim interès, i que tenen davant seu serioses pers-
pectives de desenvolupament.

Per a l'esquerra, el projecte de construcció d'una Europa política té un
contingut radicalment oposat a 1'"eurocentrisme", visió reaccionària i
caduca, que no permet de conèixer les realitats del món d'avui. Aquesta
Europa política serà important per a canviar les actuals relacions entre el
món industrialitzat i el món en vies de desenvolupament. De fet, l'avenç
cap a un món més segur suposa superar els blocs, i per damunt de tot,
col·locar la contradicció Nord-Sud en el centre de la vida internacional.
Europa té un interès vital que el paper de la Xina a l'escena mundial se
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situï en un primer pla; i també el del Japó. A l'Amèrica llatina, a l'Àfri-
ca, al Pacífic, s'han posat en marxa processos d'agrupament d'amplis
conjunts regionals, fet que enlairarà el paper d'aquestes parts del món en
el procés històric.

És probable que, en les pròximes dècades, la diferència essencial entre
dreta i esquerra es reflecteixi en l'actitud davant l'anomenat Tercer Món.
Per a la dreta, les noves potències engendrades per l'actual revolució
científica i informàtica haurien de reforçar el poder d'una élite, unifor-
mitzar el pensament dels homes i generar en ells un tarannà contempla-
tiu, passiu i resignat, perquè les coses segueixin igual. Si no s'aconsegueix
crear un marc polític europeu, sembla dubtós que l'esquerra europea pu-
gui acomplir la seva missió històrica, fent que les conquestes de la ciència
serveixin per enlairar el sentit crític dels homes, la seva capacitat d'actuar
damunt la història, i d'impulsar-la en un sentit de llibertat, pau i justícia.
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Debat PCI-SPD

Sobre el socialisme alemany
i el diàleg dins T esquerra
ISIDRE MOLAS

Possiblement fou necessari que Oskar Lafontaine amb el seu "ecoso-
cialisme" guanyés les eleccions en el petit Sarre perquè es fes evident per
a alguns l'existència d'un procés de reflexió i de renovació en el socialis-
me alemany. Aquest procés, però, des de la darrera etapa del govern
Schmidt ja estava endegat. Malgrat que deriva de causes internes, avui no
és un fet exclusivament alemany, sinó que més aviat sobrevola països di-
ferents i creua els diversos espais tradicionals de l'esquerra. Així, per
exemple, el diàleg públic sobre la necessitat d'una política progressista a
Europa entre dirigents del Partit Socialdemòcrata Alemany, com Horst
Emhke, i del Partit Comunista Italià, com Giorgio Napolitano (les ano-
menades "cartes d'amor"), o les declaracions de Luciano Lama, dirigent
de la CGIL sobre la seva definició com a socialista si visqués a Alema-
nya, o sobre la ruptura oberta del Partit Comunista Francès amb l'euro-
comunisme posen de relleu que alguna cosa està movent-se dins l'esquer-
ra europea. Fronteres, prioritats programes tornen a ésser sobre la taula.
A Europa comencen a córrer aires nous. No es tracta de cap vendaval,
però hi corren aires nous.

Les condicions econòmiques i socials sorgides cap a mitjans de la dèca-
da dels anys 70 aixequen noves reflexions. La societat capitalista està vi-
vint una transformació profunda tant per la introducció de les innova-
cions tecnològiques en el procés productiu com per la reestructuració dels
lligams i fluxos de poder econòmic a nivell mundial. Situacions noves ge-
neren problemes nous, que ens exigeixen que intentem de proposar també
respostes noves. En aquest context les seguretats de les nostàlgies no són
factors de solidesa, sinó en molts casos producte de la inèrcia. La dreta,
com a resposta, ha tret de les golfes l'arnat i salvatge liberalisme econò-
mic (tan oposat al liberalisme reformador i social d'un Dahrendorf, per
exemple!) i entre nosaltres, els pseudo-liberals partidaris de la subvenció,
de la vida corporativa i de les prohibicions en favor de la nostra salut es-
piritual o física, beuen de les seves fonts i símbols, des de Reagan a That-
cher. Cal un esforç dels sectors progressistes per acarar el repte de les no-
ves situacions. Només així podran articular un programa econòmic
ble i un programa social realitzable que faci avançar la reducciq
desigualtats i l'ampliació de les llibertats en el camí de la società
ta, sense dominacions de classe.
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La incidència en les relacions socials dels nous avenços tecnològics;
l'extensió de la desocupació convertida en element estructural del capita-
lisme actual i connectada íntimament amb l'auge de l'economia submer-
gida (és a dir, evasora i insolidària); la necessitat de renovar l'estructura
econòmica per fer-la més competitiva; les exigències de més llibertat i de
qualitat de vida millor; la crisi fiscal de l'estat; l'endeutament del Tercer
Món; el rearmament, la tensió bèl·lica i l'amenaça atòmica; vet ací al-
guns dels grans temes de la política europea (i per tant de la nostra), en
part antics i en part nous.

En aquest marc, el socialisme alemany ha començat a repensar la seva
orientació. Així el Congrés del SPD a Essen el 1984 creà una comissió en-
carregada d'elaborar un nou programa, destinat a substituir el de Bad
Godesberg del 1959. A partir del document previ "Godesberg Heute",
redactat per la Grundwertekommission (Comissió per als Valors Fona-
mentals), hom es proposa d'aprovar un document intermig l'any 1986,
per a concloure el nou programa del partit el 1988.

Els diversos sectors del socialisme alemany iniciaren, després de l'esgo-
tament relatiu del seu programa i de la sortida del govern, un debat im-
portant. Des de l'esquerra marxista de Peter von Oertzen i els Jussos, a
les posicions més clàssiques, però obertes a la renovació, d'Albers, des de
la sensibilitat pacifica i ecologista d'Eppler, a les orientacions modernit-
zadores i pragmàtiques de Loëwenthal i la direcció sindical, s'apunta l'ar-
ticulació d'una nova proposta que permeti al socialisme, sota la direcció
llunyana de Willy Brandt, de reconnectar i d'actualitzar un projecte glo-
bal, per expressar també les reivindicacions reformadores que havien res-
tat al marge del partit i alhora per aspirar que Rau dirigeixi el govern so-
ta una orientació creïble i possible, situat en el camí d'uns objectius glo-
bals, d'una utopia, com diuen alguns.

El Welfare State no està en discussió per a l'esquerra. És més,
consolidar-lo i reordenar-lo segueix essent un objectiu. Però en canvi el
model basat en el seu creixement constant i il·limitat està en crisi. Previsi-
blement a curt termini no existirà un creixement econòmic continuat que
permeti un re-repartiment compensatori de la renda de caràcter ininte-
rromput.

Però d'altra banda ha sorgit un nou tipus de demandes des d'uns sec-
tors socials i generacionals moguts més aviat per l'aspiració a la millora
de la qualitat de vida i a l'autonomia-creativitat individual, que han assu-
mit una actitud progressista com a dret propi i no com una identificació
amb un cos místic extern (social, sindical o polític).

La Comissió per als Valors Fonamentals integra dues personalitats,
Eppler i Löwenthal, com a president i vice-président, que poden expres-
sar els dos tons de més pes del socialisme alemany, sota la mirada atenta
d'Albers, l'home de Brandt en el procés renovador. Eppler, expressió
d'una esquerra diferent a la clàssica marxista dels Jussos o de la IG Me-
tal, parteix, com Lafontaine, de la necessitat d'aixecar "l'esperança de
les reformes" concretes en una societat que ni és, ni se sent igual que fa
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deu anys. El reequilibri social ha d'obrir-se tant vers la qualitat de vida
com vers l'ocupació i capacitat de consum individual. No perquè sigui en
abstracte millor o pitjor, o perquè sigui necessari no caminar de forma
desacompassada, sinó perquè aquest terreny sembla més fèrtil per
enfrontar-se als grans temes citats abans. La sensibilitat política davant la
defensa de la pau, l'ecologia, la incorporació necessària de la joventut a
la vida comunitària, la llibertat individual, la participació en la gestió
dels centres de poder no polítics (i no democràtics) són accents del dis-
curs d'aquesta esquerra. Per un altre costat Löwenthal, per a qui el neu-
tralisme, el classisme i l'estatisme quedaren rebutjats a Bad-Godesberg,
sosté que el SPD ha de situar-se en la línia generadora de vies substitutò-
ries de plena ocupació, en connexió amb la sensibilitat de la DGB, i en el
camí rejustifica de la gestió democràtica d'una crisi estable. Potser el que
cal destacar és la consciència existent des d'una i altra posició, que sola-
ment l'avenç en la integració política europea ofereix una via per a poder
portar a terme polítiques eficaces sobre els grans temes i anar més enllà
de la simple (però necessària) gestió pública de la situació present.

Alguns retreuen a Eppler que se centri especialment en l'aspecte ètic
dels valors socialistes i que infravalori el caràcter pragmàtic de la gestió
política; d'altres critiquen de Löwenthal l'acomodació a la llei liberal de
la jungla. Dues sensibilitats distintes que han obert un diàleg públic més
enllà de les seves fronteres. Amb un objectiu: enfrontar-se amb els nous
plantejaments dels vells reptes per tal de poder avançar amb la majoria, i
des del govern, tant com es pugui. En tot cas, un diàleg complex en el
qual ningú no té la solució màgica, ni ningú no proposa sortides úniques
i en què la construcció d'Europa en tant que unitat apareix com una exi-
gència per a portar endavant una política de pau alhora que una política
industrial, per avançar tant en el camp de la reforma social com de les as-
piracions de llibertat.
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Allò que Enrico Berlinguer
ha donat a l'esquerra europea
HORST EHMKE

L'any 1969 Berlinguer havia estat cridat per a substituir el secretan ge-
neral Longo, greument malalt, per a la successió del qual fou designat el
1972. Durant aquests anys ha aportat una notable contribució a la "laï-
cització" del comunisme italià i a la seva "europeïtzació"; en altres ter-
mes, ha accelerat el desenvolupament del PCI —un desenvolupament
que, certament, no sempre ha estat sostingut— cap a un model de partit
políticament i culturalment occidental.

Amb aquestes línies no pretenc posar l'accent sobre l'homenatge a la
personalitat de Berlinguer, encara que la seva importància pel que fa a la
seva obra política va ser gran. La seva força silenciosa, les seves convic-
cions sostingudes per una forta càrrega ètica, la seva capacitat d'escoltar
i aprendre en els col·loquis amb interlocutors d'opinions diferents —tot
això suscitava una gran impressió—. En la seva confiança en les possibili-
tats d'un canvi en sentit reformador es conjugaven —com va dir Piet
Dankert a la seva necrologia— el pensament realistic i la visió del futur.
Tot això també ha caracteritzat les nombroses trobades de Berlinguer
amb els socialdemòcrates alemanys: trobades que a la fi dels anys 60 es
col·locaven dins de l'òptica de la nova Ostpolitik i que, a partir dels anys
70, versaven sobre els problemes de les relacions Est-Oest i del paper
d'Europa en el món.

El tema que es posa en primer pla en les meves reflexions fa referència
tant als impulsos polítics transmesos per Berlinguer al PCI en la direcció
del concepte de "socialisme democràtic", com als límits d'aquests impul-
sos. El procés de transformació encara no s'ha acabat. D'altra banda, el
PCI no es considera un candidat a l'adhesió a la Internacional Socialista.
Seria antihistòric ignorar que el PCI ha sorgit de la revolució d'octubre i
que vol preservar, encara que amb condicions diferents, la pròpia identi-
tat específica de partit comunista. Tanmateix, el seu desenvolupament té
una importància cabdal per a tota l'esquerra europea.

Hem de considerar amb la màxima seriositat allò que Berlinguer va de-
clarar quan va dir que més enllà de totes les convergències de l'esquerra
europea ell sempre hauria estat comunista, o quan va expressar repetida-
ment les seves crítiques a la socialdemocràcia internacional, a la qual va
recriminar fins a l'últim moment —tot i reconèixer-ne els èxits en la cons-
trucció de l'estat social— de no haver superat mai el capitalisme. No po-
dem, de totes maneres, evitar de preguntar-nos en què es distingeix la
praxi reformista del PCI de la praxi socialdemòcrata.
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UN CAPÍTOL FASCINANT DE LA HISTORIA DEL MOVIMENT
OBRER

De totes maneres, la nova orientació político-práctica del PCI consti-
tueix un dels capítols més fascinants de la història del moviment obrer
europeu. Després de l'important treball preparatori de Togliatti i Longo,
el partit ha complert, sota la influència determinant de Berlinguer, un
"nou salt qualitatiu" amb la seva sortida del sistema de referent històric
del comunisme orientat cap a Moscou i l'acceptació dels principis fona-
mentals de l'ordenació política dels estats industrialitzats occidentals de
constitució democràtica...

Aquesta transformació ha estat seguida amb la màxima atenció pels
socialdemòcrates alemanys i pels altres partits socialistes europeus (que al
parlament europeu han votat sovint, i sobre diverses qüestions, junta-
ment amb el PCI). A més de consolidar les forces de la democràcia, ofe-
reix la perspectiva de superar, a nivell de contingut, l'escissió del movi-
ment obrer a l'Europa Occidental: una divisió que per molts motius ha
tingut greus conseqüències i ha contribuït de manera determinant, tant a
Itàlia com a Alemanya, a la vinguda del feixisme.

EL CANVI DE COMENÇAMENT DELS 80

Fins a començament dels anys 80 Berlinguer va romandre fidel al con-
cepte de Togliatti de la "unitat en la pluralitat" del comunisme mundial.
Aquest concepte pressuposa —sense oblidar les diferències sobre qües-
tions específiques— un consens ideològico-polític permanent entre els co-
munistes, que es distingeixen així de tots els altres moviments i partits. A
part d'això, ell va continuar elogiant les "transformacions i conquestes
estables" de la Unió Soviètica i dels seus aliats, i atribuint a la política
exterior de Moscou, de manera sens dubte acritica, "el valor d'un gran
missatge universal de pau i revolució". A aquest propòsit és difícil dir
fins a quin punt aquesta declaració venia dictada per l'aspiració de man-
tenir la unitat del partit en la fase difícil de la "gran coalició" amb els
democristians (des del 1976 al 1979) i per la preocupació de no donar als
soviètics una ulterior palanca que poguessin utilitzar per maniobres escis:

sionistes.
D'altra banda no hi ha dubte que aquesta valoració —successivament

jutjada com a poc realista per la mateixa direcció del PCI— va obstacu-
litzar el fet que el partit es fes plenament càrrec de les responsabilitats na-
cionals i va alimentar l'escepticisme del públic internacional, inclosos els
socialdemòcrates alemanys.

La repressió del procés de reforma polonès el desembre de 1981, inspi-
rada per la Unió Soviètica, va convèncer Berlinguer de la necessitat d'una
clara dissociació politico-ideològica del partit comunista italià de Mos-
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cou. En un comentari seu sorprenentment agut, que evidentment no ha-
via estat acordat amb la direcció del partit, Berlinguer afirma que la
"força propulsora" del socialisme real de signe soviètic, alimentada per
la revolució d'octubre, "s'havia exhaurit". Aquesta lúcida valoració,
successivament aprovada pel PCI per gran majoria, va tenir unes conse-
qüències decisives en les relacions amb la Unió Soviètica i amb els partits
comunistes controlats per la URSS.

ELS CARÀCTERS I LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRÍTICA A LA
URSS

—Per primera vegada en la seva història, el Partit Comunista Italià feia
una crítica de fons al sistema social comunista a la Unió Soviètica. Ber-
linguer constatava que a l'Europa de l'Est el marxisme havia estat erigit
al grau d'"ideologia d'estat" i en conseqüència s'havia cristal·litzat en un
"dogma tancat". La innovació fonamental de la filosofia marxista, con-
sistent en la seva crítica de la ideologia, resultava d'aquesta manera cap-
girada i transformada exactament en el seu contrari. La ideologia havia
arribat de tal manera a esdevenir instrument de domini, amb la conse-
qüència que a causa de les pressions soviètiques a tota l'Europa de l'Est
"la llibertat i les energies havien estat apagades" i "la dinàmica econòmi-
ca, tecnològica i cultural s'havia parat".
—Aquesta crítica de fons anava lligada a les crítiques específiques fetes a
la política exterior soviètica, de la qual, per altra banda, el PCI havia
prèviament diagnosticat —després de l'Afghanistan— la tendència i la in-
tenció "de substituir els processos revolucionaris autònoms per l'expan-
sió de la pròpia esfera d'influència, mitjançant una política de força ca-
racteritzada per criteris estratègics". La Unió Soviètica hauria estat obli-
gada, fins i tot —sempre segons aquesta tesi—, per la lògica del propi
concepte específic de la seguretat a exercir pressions i a intervenir militar-
ment en els seus aliats de l'Europa de l'Est sempre que en aquests països
un moviment de reforma s'apartés del camí imposat per Moscou per a la
transformació del sistema. Berlinguer declarava que el partit comunista
no s'hauria aliniat més a la política exterior soviètica, ja que això hauria
estat fins i tot "suïcida"; hauria decidit, en canvi, cas per cas la seva po-
sició al respecte, segons les posicions i accions concretes de Moscou.
—Berlinguer, coherentment, va obrar per tal de treure a les relacions
amb el PCUS i amb els altres partits comunistes el caràcter de privilegi
que havien tingut en el passat i per posar-les al mateix pla que les rela-
cions amb altres partits o moviments d'orientació diferent, sempre que es
caracteritzessin per un programa progressista de transformació de la so-
cietat. Així com Lenin, després d'haver esclatat la Primera Guerra Mun-
dial, va declarar fracassada la II Internacional socialdemòcrata i va ser el
capdavanter d'un nou moviment revolucionari, Berlinguer també va
constatar en aquest punt el fracàs del "socialisme real" de signe soviètic
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que era considerat l'hereu legítim de la III. Internacional fundada per Le-
nin.

Aquesta revaloració ideològica ha estat, potser, entre tots els passos
fets pel Partit Comunista Italià sota el guiatge de Berlinguer, el més ric
de conseqüències des del punt de vista històric: el partit ha sortit del siste-
ma restringit del moviment comunista nascut de la revolució d'octubre i
inspirat en Moscou, i ha reconquerit la seva llibertat d'entrellaçar rela-
cions polítiques amb els socialistes democràtics. Les premisses per un de-
senvolupament d'aquest tipus han millorat no solament gràcies a la clara
delimitació del PCI respecte a Moscou, sinó també gràcies a l'actitud po-
sitiva i constructiva adoptada pel partit respecte a Occident, a la seva
concepció dels drets fonamentals i a les seves formes de cooperació.

Berlinguer tenia molt d'interès a preservar alguns elements de l'herèn-
cia de Lenin. Rebutjava expressament la teoria del partit i de l'estat revo-
lucionari soviètic; insistia, en canvi, en el subjectivisme de l'acció revolu-
cionària com a superació de l'estancament passiu de la socialdemocràcia
tradicional. Encara es poden trobar restes d'aquesta línia de pensament
en el nou text de l'estatut del partit del 1979, en el qual el PCI liquidava
el concepte de marxisme-léninisme i el dogmatisme que aquest concepte
comporta, però reafirmava que el partit havia rebut "un impuls de relleu
històric de les idees innovadores i de l'obra de Lenin". Aquesta insistèn-
cia a esmentar Lenin, d'altra part també relacionada amb la tenaç resis-
tència de Berlinguer en contra de la liquidació de fet, realitzada finalment
el 1983, del "centralisme democràtic", no pot ser acceptada pels social-
démocrates: per a nosaltres Lenin ha estat, certament, un gran revolucio-
nari, però al mateix temps ha estat també el veritable responsable de l'es-
cissió del moviment obrer tradicional, i malgrat que als països de l'Est ha
estat embalsamat com un sant damunt d'una columna, no és capaç de
donar cap contribució a la solució dels actuals problemes de les societats
industrialitzades occidentals.

DEMOCRÀCIA POLÍTICA i PLURALISME

Aquesta fidelitat a Lenin, encara que parcial, es fa cada vegada més
borrosa dins el pensament de Berlinguer com a conseqüència de la seva
aspiració a "atrevir-se a una major democràcia" (Willy Brandt) i a
"construir una societat socialista sense abandonar el terreny democrà-
tic". En aquest sentit, per a ell la democràcia política i el pluralisme polí-
tic i social tenien un valor de principi (i no solament una importància tàc-
tica com a terreny favorable a la lluita per a la conquesta del poder, com
ho era per als comunistes occidentals orientats cap a Moscou). Aquesta
posició del PCI ha trobat la seva expressió en la defensa coherent de l'es-
tat constitucional de dret italià en contra del terrorisme de les Brigades
Roges. Berlinguer ha defensat obertament aquests valors en conferències
de partits comunistes i en congressos del PCUS.
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Més difícils eren, com hem esmentat al principi, les relacions amb la
socialdemocràcia internacional, encara que el PCI, en la seva estratègia
evolutiva consistent a introduir "gradualment elements de socialisme en
la societat existent" (Berlinguer), es diferenciés amb prou feines dels
corrents i de les forces de la socialdemocràcia; o potser són degudes pre-
cisament a això les dificultats de les relacions amb aquells corrents i
aquelles forces socialdemòcrates que, davant de la paràlisi de la socialde-
mocràcia tradicional derivada de la divisió entre teoria revolucionària i
praxi reformista, lluiten per la realització de reformes capaces de dur a
una superació del sistema.

El tomb "occidentalista" del PCI va estretament lligat a la
"separació" de Moscou. Pel que fa a la política exterior, el partit està
buscant nous punts de referència: l'Europa de la CEE i les forces demo-
cràtiques i socialistes que treballen en aquest àmbit. La presència de Ber-
linguer i el seu paper actiu en el si del Parlament Europeu cal valorar-los
com a expressió simbòlica d'aquesta nova orientació. La lectura dels do-
cuments del PCI sobre aquest tema i l'estudi de les seves activitats políti-
ques a Estrasburg ens permeten constatar que les posicions dels comunis-
tes italians corresponen, en gairebé tots els sectors, a les posicions de ma-
joria dels socialistes democràtics.

Al principi del 1982, Berlinguer havia subratllat que Europa i el movi-
ment obrer occidental havien arribat, per motius estructurals i polítics, a
sostenir un paper que els havia posat "a l'epicentre de la nova fase de la
lluita pel socialisme". Això evidencia convergències interessants amb la
política de la Internacional socialista, que des de la data del nomenament
de Willy Brandt com a president (1976) havia superat 1'"eurocentrisme"
que havia caracteritzat el moviment obrer clàssic.

Sota el guiatge de Berlinguer, el PCI havia assumit conscientment els
riscs que comportava la transformació ideal, amb l'acceptació de la de-
mocràcia i l'obertura respecte al pensament d'altri, per part d'un partit
crescut en els models ideològics i en les tradicions del Komintern. El PCI
ha resolt, en gran part, els problemes del seu desenvolupament històric,
que per decennis havia estat fortament influenciat pel moviment comu-
nista mundial d'inspiració ideològica i política moscovita. D'aquesta ma-
nera, s'ha transformat en un gran partit "popular i reformador" (Berlin-
guer) que contribueix a la definició de la política italiana i arrela en totes
les capes de la població —a diferència per exemple del PCF, que s'aferra
obstinadament a la pròpia identitat tradicional i sembla per això destinat
al seu declivi històric—. És molt probable que els successors del secretari
desaparegut segueixin en el futur aquesta línia de fons del PCI.

LES TASQUES DERIVADES DE LA "LAÏCITZACIÓ" DE LA PO-
LÍTICA

Òbviament, el PCI es troba davant de noves tasques i nous problemes
que deriven precisament de la seva "laïcització" i de l'"occidentalit-
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zació" que aquesta comporta, i de la seva imatge de partit reformista
radical-demócrata amb ambicions de govern: es tracta de problemes que,
al meu parer, han quedat oberts en el període de la secretaria Berlinguer.
En què consisteix, de fet, la "tercera via", que el PCI es proposa seguir,
entre la socialdemocràcia per un costat i el comunisme de signe soviètic
que ja "ha exhaurit la seva força motora" per l'altre?

Més d'una vegada Berlinguer va subratllar —amb tons gairebé bernstei-
nians— que no poden existir "models preconstituïts" de socialisme, i que
el factor decisiu ha de ser el moviment. Si avui existeix una via promete-
dora per al futur de l'esquerra europea, aquesta via no passa pas per les
perspectives heretades i les linies de demarcació, sinó per les respostes a
nous interrogants: com pot Europa contribuir a una relació entre Est i
Oest que porti a la seguretat i que pugui obrir el camí vers la pau euro-
pea? Quines poden ser les seves contribucions a un nou ordenament de la
política i de l'economia mundial, capaç de reforçar la pau al món amb
l'obertura a tots els països, compresos els del Tercer Món, amb possibili-
tats vàlides de desenvolupament en la independència i la dignitat? Quin
quadre polític cal constituir en els estats industrialitzats occidentals, pel
que fa a estructures i procediments, per a un creixement qualitativament
vàlid, que mantingui la competitivitat econòmica sense sacrificar els va-
lors humans de fons, ecològics i socials al mecanisme cec de la competèn-
cia i dels guanys? Quins són els nous conceptes per a un ordenament so-
cial que garanteixi la dignitat humana i la seguretat social en termes eco-
nòmicament equilibrats i al mateix temps més justos?

Aquests seran els temes centrals de la reelaboració, per part del SPD,
del programa de Godesberg. No és la nostra intenció que el PCI es vegi
implicat en la nostra línia. El que ens proposem és dirigir a aquest partit
un determinat nombre de preguntes sobre les seves idees pel que fa al te-
ma. Berlinguer ha constituït les bases perquè col·loquis d'aquest tipus pu-
guin ser significatius i profitosos; i nosaltres li testimoniem el nostre més
profund respecte.

Traduït de Rinascita, 9 de febrer de 1985.
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Sense timideses per a noves
perspectives de progrés i unitat
GIORGIO NAPOLITANO

L'article de Horst Ehmke sobre l'obra d'Enrico Berlinguer m'ha sem-
blat important per diverses raons. No solament representa un sincer ho-
menatge a la personalitat política i moral del secretari del PCI en ocasió
de la seva dramàtica desaparició, sinó que ha evidenciat obertament els
problemes fonamentals per al desenvolupament de les relacions entre co-
munistes italians i socialdemòcrates alemanys, i de les relacions entre tots
els components de l'esquerra europea. D'aquests problemes no es discu-
teix suficientment. Ehmke ha recordat les "nombroses trobades" amb di-
rigents del SPD de les quals Berlinguer fou promotor i protagonista. I no
és cap secret que des de la meitat dels anys 60 es van començar uns con-
tactes fructífers entre els dos partits "en l'òptica de la nova Ostpolitik" i
que successivament s'han anat desenvolupant confrontacions i conver-
gències sobre la més àmplia problemàtica de les relacions entre Est-Oest i
del paper d'Europa. Però fins ara no s'havia fet un balanç d'aquest pro-
cés d'apropament entre dos dels més importants partits de l'esquerra
europea, històricament tan diferents entre si. I no s'havien superat els lí-
mits d'una concepció "diplomàtica" de les relacions entre PCI i SPD,
per tal d'afrontar una sèrie de qüestions polítiques i ideològiques que es-
tan en el fons d'aquestes relacions. Des d'aquest punt de vista l'article de
Horst Ehmke ha representat quelcom de nou i significatiu, una contribu-
ció de la qual és tant més útil de fer-ne de nou referència —com jo em
proposo de fer amb aquest article— quant que es tracta de qüestions que
afecten tota l'esquerra europea.

UNA RECERCA INTENSA DE CONTACTES
I CONVERGÈNCIES

En efecte, en el curs dels anys 70, el PCI va intensificar gradualment la
recerca de contactes i de convergències amb tots els partits socialistes i
socialdemòcrates de l'Europa Occidental. Amb alguns d'ells s'han esta-
blert relacions "oficials", amb d'altres relacions informals i més esporà-
diques; s'han trobat punts de vista comuns sobre matèries més o menys
àmplies, ara amb un partit, ara amb un altre. Això també depenia del de-
senvolupament de la situació política de cada país i de la varietat de les
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posicions de cada partit. Però no hi ha dubte que el PCI ha arribat a
considerar l'esquerra europea com un tot unitari, com una realitat com-
plexa, amb la qual cal confrontar-se sense tenir en compte les "fronte-
res" del passat; i ha arribat (amb el XV Congrés, el 1979) a afirmar que
existeixen les condicions per al superament de l'escissió i de les divergèn-
cies històriques del moviment obrer de l'Europa Occidental.

Això ha fet caure els vells tabús. La socialdemocràcia havia estat sem-
pre considerada per definició l'antítesi de la lluita pel socialisme, que
portaven endavant els comunistes: sinònim de la renúncia als ideals socia-
listes. El terme "socialdemòcrata" per molt de temps s'ha utilitzat com a
etiqueta liquidatòria, com a definició suficient per posar en evidència el
caràcter essencial d'una experiència històrica i d'una política, és a dir el
fet que aquesta experiència i aquesta política havien quedat dins del capi-
talisme i la seva "lògica". A la pràctica, aquestes etiquetes pejoratives
nosaltres les hem abandonat; aquests judicis esquemàtics han estat corre-
gits a poc a poc, han deixat pas a valoracions més aprofundides i diferen-
ciades. Ens hem esforçat a estudiar millor les vicissituds d'alguns partits
socialdemòcrates i de la seva acció de govern, a captar el clar i el fosc, els
èxits i els límits substancials de la "via socialdemòcrata". S'ha tractat
d'una reflexió històrica i cultural que mereix ser ulteriorment desenvolu-
pada i enriquida; d'una reflexió que ha estat estimulada —em sembla
evident— també per la maduració, en el grup dirigent del nostre partit,
d'un judici sempre més crític a propòsit del "model soviètic."

LA REVISIÓ EFECTUADA PER LES SOCIALDEMOCRÀCIES

Tan important com aquest esforç de revisió i de recerca efectuat pel
PCI ha estat el fet que en el mateix període —particularment a partir de
la fi dels anys 70—, en el si de diversos partits socialistes i socialdemòcra-
tes, s'ha encetat un replantejament de les seves experiències de govern i
de les seves polítiques. A això els han portat no solament les derrotes
electorals, sinó també els canvis profunds que s'han produït en els últims
deu anys en les economies i les societats de l'Europa Occidental i al ma-
teix temps en les relacions internacionals. Es pot dir, en síntesi, que
aquests canvis han posat en crisi les possibilitats d'èxit de polítiques d'es-
querra que 1) quedessin tancades en una visió purament nacional dels
problemes del desenvolupament i del progrés econòmic i social; 2) conti-
nuessin perseguint la defensa i la millora de les condicions de vida de les
masses treballadores i populars mitjançant reformes socials i accions de
govern del tipus de les concebudes i realitzades en el passat pels partits
socialistes i socialdemòcrates; 3) confiessin en el consentiment passiu i en
la "fidelitat" de l'electorat d'esquerra tradicional. Un replantejament era
i és doncs indispensable. Per això resulta mecànica i simplista la pregunta
que s'adreça al PCI, quan se li diu si ha fet seves les posicions de la so-
cialdemocràcia o en què se'n distingeix. Moltes de les posicions sostingu-
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des fins als anys 70 han estat posades en discussió i són encara ara en dis-
cussió a l'interior dels partits socialistes i socialdemòcrates europeus. La
socialdemocràcia no s'ha quedat parada, està "en moviment", i presenta
diverses tendències en el seu si; de la mateixa manera el PCI no s'ha que-
dat parat, sinó que també està "en moviment". L'esquerra europea ne-
cessita dues coses: més unitat i noves idees. El PCI sent com a seves amb-
dues exigències i vol contribuir a satisfer tant l'una com l'altra.

POLÍTIQUES NACIONALS i COMPROMÍS EUROPEISTA

Sobre algunes qüestions d'importància indiscutible, ja s'ha arribat,
amb l'ajuda tant del PCI com del SPD, a posicions noves. Em refereixo
sobretot a les qüestions de la relació entre polítiques d'esquerra a nivell
nacional i compromís europeista, i més en general a les qüestions de
T "internacionalisme" i de la situació internacional dels partits de l'esquer-
ra europea. Des de diferents punts de partida, hem arribat —el PCI, el
SPD i d'altres partits— a la conclusió comuna que no es poden superar
els riscs d'un estancament o d'una recaiguda en la recessió, i encara
menys d'una greu regressió social, a cadascun dels nostres països, que no
es pot conseguir un desenvolupament durable i la solució de problemes
dramàtics com el de l'atur, sense un esforç de concertació a nivell euro-
peu, sense un rellançament de la Comunitat Europea. Aquest rellan-
çament és indispensable per tal d'evitar un fatal retrocés dels nostres paï-
sos respecte als Estats Units i al Japó en la competició productiva i tecno-
lògica, per tal d'evitar, en definitiva, la davallada del paper complexa de
l'Europa Occidental. Una política d'"autoafirmació europea" ha de ser
l'objectiu de les forces d'esquerra per a contrastar una visió "bipolar" de
la política mundial, perquè l'escena internacional no estigui dominada so-
lament pels Estats Units i la Unió Soviètica, per a contribuir activament
—en el respecte dels compromisos dels països membres de l'aliança
atlàntica— a la distensió entre Est i Oest i a la realització d'acords sobre
desarmament. Els partits d'esquerra que s'inspiren en els ideals del socia-
lisme no poden perseguir objectius de progrés social i de pau sense mirar
més enllà dels confins de l'Europa, sense afrontar en tots els seus aspec-
tes els problemes preocupants i decisius del desenvolupament del Tercer
Món, de la relació Nord-Sud.

Aquestes posicions representen pel PCI haver arribat al final d^
camí, les etapes principals del qual han estat tant la tria d'una
ca dins de la Comunitat Europea i l'elaboració d'una estratè
vació de les polítiques i de les institucions europeistes, com



DOSSIER: EL FUTUR DE L'ESQUERRA A EUROPA

la tesi de la sortida d'Itàlia de l'OTAN, i —a nivell de les grans orienta-
cions ideals— el pas de 1"'internacionalisme proletari" al "nou interna-
cionalisme". Aquest pas ha significat la superació dels judicis apologètics
del passat sobre la funció internacional i sobre política exterior de la
URSS, i —després de la temptativa de l'"eurocomunisme"— la supera-
ció d'un sistema de relacions privilegiades entre el PCI i els altres partits
comunistes.

Però les posicions esmentades han representat un desenvolupament
nou també respecte a les tradicions i a la política del SPD i de la Interna-
cional Socialista. Tal com ha subratllat Ehmke, s'ha superat, gràcies a
l'impuls de Willy Brandt, el vell límit de 1'"eurocentrisme". S'ha seguit
una línia de diàleg amb l'Est, contra tota temptació de croada ideològica.
Els socialdemòcrates alemanys han assumit una actitud cada vegada més
crítica, sobretot després de la primera elecció de Ronald Reagan com a
president, respecte als Estats Units: s'ha posat en discussió l'estratègia de
l'OTAN i s'ha elaborat una nova plataforma sobre els problemes de la
seguretat europea. També sobre aquests problemes, fins ara no suficient-
ment aprofundits pel PCI en el marc del seu compromís per a la disten-
sió, el desarmament i la unitat europea, creiem possible una creixent
col·laboració amb el SPD i considerem necessària una més intensa con-
frontació entre totes les forces d'esquerra d'Europa, tenint en compte la
diversitat d'opinions que existeixen al respecte.

ELS INTERROGANTS ALS QUALS CAL DONAR AVUI
UNA RESPOSTA

Si tornem al conjunt de les qüestions a les quals ha de fer front
l'esquerra europea per sortir de les seves dificultats i per ser a l'altura
dels desafiaments del nostre temps, emergeixen d'altres interrogants que
fins ara han quedat ben lluny de tenir una resposta satisfactòria. Com es
pot caracteritzar una nova política reformadora, com es pot caracteritzar
una acció de govern de l'esquerra, en una fase de competició econòmica
internacional tan àrdua, de crisi del Welfare State, de profunda i con-
tínua transformació tecnològica i social? Ara és evident que les forces
d'esquerra —tant si es troben al govern com a l'oposició— no poden
comptar, com ho podien fer fins a la primera meitat dels anys 70, amb
un creixement econòmic capaç de consentir marges consistents per a re-
formes socials i per a accions de redistribució de la renda sense haver
d'afrontar qüestions de caràcter "estructural". Ha esdevingut indispen-
sable proposar solucions a les qüestions bàsiques del rellancament del
procés d'acumulació, del destí de les inversions, de la renovació de l'es-
tructura productiva, de la introducció de noves tecnologies, de la desocu-
pació tecnològica i de la recol-locado de la força de treball. Cal proposar
solucions diferents de les que proposa la dreta; solucions que no poden
trobar-se en la línia seguida en els decennis passats —com abans he
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esmentat— pels partits socialistes i socialdemòcrates que han tingut res-
ponsabilitat de govern, ni en la línia d'estatalització dels mitjans de pro-
ducció sempre més extensa i de planificació imperativa.

CAL MESURAR-SE AMB GRANS AGITACIONS

D'aquest esquema, que pertany certament a la tradició comunista, el
PCI fa temps que se n'ha apartat (i se n'estan apartant fins i tot alguns
partits comunistes de l'Est europeu i el partit comunista xinès). Però
és pensant en tot "això que hem parlat de "tercera via". Amb aquesta ex-
pressió volem subratllar la necessitat d'anar més enllà dels elements histò-
ricament superats o indiscutiblement negatius tant de la tradició socialde-
mòcrata com de la tradició comunista; la necessitat de concentrar les
energies en la recerca de noves respostes a nous problemes. Per nosaltres
està clar que no existeix una tercera via entre acció per a la conquesta de-
mocràtica de la majoria i conquesta del poder mitjançant la força, entre
esforç tendit a la realització dels ideals del socialisme en la democràcia,
mitjançant reformes democràtiques, i negació de llibertat i drets demo-
cràtics fonamentals en nom del socialisme.

Som portadors, com a comunistes italians, d'una elaboració i d'una
experiència originals, que ens permeten donar una contribució específica
i de relleu, per diversos aspectes, a la recerca de noves caracteritzacions i
plataformes per a l'esquerra europea. El nostre compromís coherent per
a la defensa i el desenvolupament de la democràcia té arrels antigues i
profundes, sobretot en la lluita contra el feixisme. I en la fase històrica
actual ens sembla particularment vàlida la concepció que nosaltres hem
elaborat de la democràcia, posant l'accent sobre la necessitat de formes
de control democràtic, des de dalt i des de baix, sobre els grans centres
de decisió i de poder econòmic, i sobre la necessitat de múltiples formes
de participació i mobilització democràtica. Ens trobem de fet davant de
concentracions de poder econòmic que han assumit caràcters supranacio-
nais i que tendeixen a dominar el camp sempre més important de les no-
ves tecnologies i particularment de les noves tecnologies de la informació.
I ens trobem davant d'una gran agitació social i cultural, en la qual es
barregen fenòmens de passivitat i distanciament de la política i experièn-
cies noves d'acció i d'agregació política, fenòmens de penetració política
i ideològica de la dreta també en l'electorat tradicional de l'esquerra i im-
pulsos constructius cap a una redefinició dels valors del socialisme, à
la "incorporació" de nous valors en les plataformes de l'esquerra. Can-
vien les figures socials —i, amb elles, les condicions materials, les aspira-
cions, els comportaments— a les quals cal fer referència com a forces
d'esquerra.

És per afrontar molts d'aquests temes que el SPD ha decidit reelaborar
el programa de Bad Godesberg. Ehmke ha anunciat la intenció de consul-
tar sobre aquests temes també al PCI. De fet, ha arribat el moment d'in-
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centivar les trobades bilaterals i les iniciatives de recerca i de debat entre
els més importants partits de l'esquerra europea. Com a PCI estem molt
interessats en això, i pensem que també hi hauria d'estar interessat el
P SI. És veritat que el Parlament Europeu ha esdevingut en aquests anys
una seu de discussions significatives entre les forces d'esquerra, comprès
el PCI; però cal experimentar d'altres marcs i formes de confrontació
sense timideses, per tal de superar retards i límits que dificulten la lluita
per a noves perspectives de progrés i d'unitat a Europa.

Traduït de Rinascita, 9 de febrer de 1985.
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Els "penedits" de
Bad Godesberg
BARBARA SPINELLI

"Per què no admetre-ho? Els socialistes, quan són al govern, no apre-
nen gaire i la majoria de les vegades desaprenen. Perden el nord, en un
cert sentit. Perden l'ànima." Qui diu aquestes paraules és Horst Ehmke,
ministre del govern Brandt a començament dels anys 70, després astut
"outsider" durant l'era Schmidt, i ara protagonista del Gran Tomb Espi-
ritual, el que hauria de retornar al SPD la identitat immolada en tretze
anys de gestió del poder. El to és eufòric, les paraules s'enreden com li
passa a qui es desperta de bon matí amb molts projectes fantàstics, però
per sort té febre i no li cal realitzar-los el mateix dia.

El mateix Ehmke recentment s'ha obert als comunistes italians, amb
un escrit que ha alegrat Botteghe Oscure i al qual ha seguit una entusiasta
resposta per part de Napolitano. Entre línies es llegeix el plaer d'haver
tornat a l'oposició, i a tot arreu notem una exhuberància anàloga, en el
SPD, un menyspreu subtil anàleg pels socialistes europeus que encara
s'atreveixen a governar, en aquesta època tempestuosa. Craxi, Mitter-
rand, González, Soares: com poden definir-se d'esquerra? Aquest socia-
lisme llatí, contaminat pels míssils de la NATO i per l'austeritat, decidi-
dament no agrada. És desencarnai, ha sacrificat l'ànima. En altres temps
s'hauria dit: s'ha socialdemocratitzat.

Encara es diu, però ara els socialdemòcrates almenys ja no s'ofenen.
Parlen del seu passat més recent com d'una experiència finalitzada, i en
molts aspectes equivocada. La llarga trajectòria reformista que en els
anys 60 els ha portat al poder i els ha transformat en un partit poderós i
respectable assumeix per bona part d'ells l'aparença d'un viacrucis poc
honorable i bastant inevitable. No estava escrit en les taules de la llei que
l'aventura de Brandt fos només un parèntesi, brutalment tancat per
Schmidt i per les seves àrides xifres de balanç, que la socialdemocràcia
s'assequés, amb l'excusa de la crisi econòmica i de la "segona guerra fre-
da", i esdevigués sinònim de renúncia o capitulació. Escriure de nou la
història és possible, però cal tenir el coratge necessari per descobrir el pe-
cat original, el punt a partir del qual tot s'ha espatllat i a l'esquerra del
SPD ha nascut una oposició que avui forma part del partit dels Verds.
Fins i tot un laic com Ehmke, a qui en el fons no li agraden les censures
històriques, resa el mea culpa.

El pecat original és fàcilment identificable: es va cometre fa vint-i-cinc
anys, al congrés de Bad Godesberg, quan el SPD deixà la fraseologia re-
volucionària i acceptà la realitat tal com és, amb l'ambició de reformar-
la. "No existeixen veritats definitives", hi ha escrit en el preàmbul del
programa aprovat el 1959, i la ruptura amb el capitalisme està descartada
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com a projecte paralitzant i masoquista. "Va ser llavors quan el partit
pactà amb la burgesia capitalista, amb el fetitxisme del Progrés i de
l'Aliança Atlàntica", afirma Oskar Lafontaine, de l'esquerra del SPD. I
ja que no va ser un error sinó una culpa no és suficient corregir-se; cal
redimir-se. Només cal veure com Schmidt s'ha transformat en el boc ex-
piatori per adonar-se'n: hi ha ambient d'expiació en la socialdemocràcia,
encara que el partit estigui profundament dividit i la voluntat de
començar de nou pugui semblar sovint un expedient tàctic provisional.

Tanmateix, és veritat que l'èxit dels Verds ha despertat en el SPD el
sentit de la ideologia, i fins i tot el de la utopia. "Un partit que renunciï
a la utopia està condemnat —continua Oskar Lafontaine, líder del cor-
rent ecologista i pacifista del SPD— perquè la seva esquerra queda al
descobert i no és capaç d'integrar les noves generacions crítiques." I Pe-
ter von Oertzen, adversari des dels anys 50 del revisionisme de Bad Go-
desberg: "Ha arribat el moment de rellegir Marx, i de comprendre que el
SPD no té futur sense la utopia d'una societat radicalment canviada, on
les classes seran abolides i la igualtat serà la premissa de la llibertat." Pe-
ter von Oertzen era fins fa pocs anys un ideòleg que parlava en va, un ve-
terà marxista exiliat en la seva federació de Hannover. Avui la seva pa-
raula torna a tenir pes en el partit. És juntament amb ell que Brandt
anuncia el novembre del 84 la voluntat d'escriure el nou programa dels
anys 80. I la seva influència en la comissió encarregada de redactar-lo és
evident. "No sempre estic d'acord amb els ecologistes, però és possible
una aliança amb ells, i junts reduirem a minoria els fidels de Schmidt,"
assegura.

EL MOMENT DE L'AUTOCRÍTICA

Encara no és segur que la seva aposta sigui la que guanyi. Molts diri-
gents (potser fins i tot Ehmke) parlen de revisions globals sense creure-hi
massa, i prendre's al peu de la lletra el que diuen pot crear malentesos.
Però és cert que el partit canvia, sota la guia materna de Brandt. De fet,
sembla molt llunyà el moment en què la relació amb els comunistes era
un escàndol per als moderats i un desig reprimit per a les esquerres. Tan
llunyà que algunes escenes del passat avui son inimaginables. Agafem-ne
una, que podem recordar detalladament ja que l'hem observada de prop:
és el 18 de gener del 1976, i a Elsinore hi ha reunits els líders del socialis-
me europeu. Hi ha Mitterrand, Brandt i Schmidt, que fa dos anys que és
canceller. Mitterrand explica la seva estratègia de la Unió de les es-
querres, l'aliança amb el PCF i "l'altra lògica del desenvolupament"
promesa en el seu programa. Entre ell i Schmidt esclata una violentíssima
disputa, els amics de Brandt callen, i finalment el canceller abandona la
conferència donant un cop de porta.

Ara les posicions s'han capgirat. És Mitterand qui accepta el capitalis-
me i l'Aliança Atlàntica, que encara que de manera solitària pateix una
seva Bad Godesberg. Mentrestant, a la "Barraca" socialdemòcrata, seu
del partit, ha arribat el moment de l'autocrítica, que per a molts significa
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també repudiar tretze anys d'història. "En concomitància es revifa també
l'esperança de superar la fractura històrica del movimet obrer europeu",
ens explica Karsten Voigt, i com Ehmke confirma la importància "cru-
cial" de les relacions amb el PC italià.

Però, en què es basa aquesta complicitat ara ja admesa públicament?
"En el reformisme evident del PCI i en el reciclatge programàtic contem-
porani del SPD," explica Ehmke. I continua: "Berlinguer es va distan-
ciar de l'URSS sense renunciar a la distensió i a la lluita contra els mís-
sils, per això estàvem destinats a trobar-nos a meitat de camí." I, exacta-
ment, en què estan d'acord? "En Europa i en la tercera via que tots dos
estem buscant entre^ liberalisme reaganià i estat assistencial." Però es
tracta de frases vagues, i tot escoltant els dirigents i militants socialdemò-
crates tenim la clara impressió que l'amistat té arrels més complexes i
ambigües que les que imaginen a Botteghe Oscure. No tothom la inter-
preta de la mateixa manera.

De fet, es tracta d'una aliança entre partits decebuts per l'experiència
governamental, i animats per un fort desig de "regenerar-se" en l'oposi-
ció. La voluptuositat de "quedar-se a fora" està difosa sobretot en el
SPD, i el PCI agrada des de que ha trencat amb l'experiment de la unió
nacional. Peter von Oertzen té paraules dures per al compromís històric
de Berlinguer, i no són esmentats ni els retrocessos ni les revolucions co-
pernicanes de Natta. Quan pot durar aquesta aliança de ghetto? No mas-
sa, perquè els dirigents que compten en el SPD estan molt atents.

"És evident que si un partit socialdemòcrata vol governar a Alemanya
cal que recuperi els vots centristes, els sindicats espantats pels Verds, els
empresaris i les classes mitjanes i altes," ens diu per exemple Peter Glotz,
secretari general i figura puixant del SPD "que no pot concentrar la seva
batalla en els míssils o en l'ecologia i renunciar a oferir un programa eco-
nòmic creïble". Però precisament això és el que va fer el SPD l'any 83,
quan es va dedicar a anar al darrera dels ecologistes, va deixar de banda
Schmidt i va embarcar Vogel. Va deixar vèncer Kohl conscientment, i va
perdre no perquè la campanya electoral fos imperfecta sinó perquè així
ho havia decidit l'estat major. Glotz no ho confirma de manera explícita
però ho admet quan diu que el futur "tindrà un aspecte ben diferent", i
que el partit haurà de retornar lentament cap al centre. "No podem pen-
sar d'anar al poder amb les estelles embogides del protestantisme ale-
many," conclou pensant en els Verds i en les seves apocalíptiques visions
preindustrials.

Sobre aquest rerafons, el PCI exerceix sens dubte una funció benèfica,
gràcies a la seva llarga experiència d'oposició i a la seva "diversitat" pe-
rò ben aviat podria revelar-se una funció secundària, si els comunistes
italians no expliquen amb quin SPD volen col·laborar, i si volen apren-
dre de la socialdemocràcia alemanya un model de protesta o de governa-
bilitat.

'«f»1 \
Traduït de Corriere della Sera, 2 de març de 1985. í i - \t
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Cartes d'amor entre el PCI
i el SPD
BARBARA SPINELLI

D'entrada sembla gairebé un idil·li, la trobada a meitat de carni entre
comunistes italians i socialdemòcrates alemanys. Tots dos porten el dol
de la distensió estil Breznev, perquè és en els anys 70 que han crescut o
han influït en els esdeveniments sense ser titllats d'antiamericanisme.
Tots dos desconfien del deshidratat socialisme de Craxi i Mitterrand, orfe
de passió ideològica. Tots dos confien en Europa, a diferència dels comu-
nistes francesos i dels laboristes britànics, de manera confusa però deci-
dida.

En el nostre viatge a través de la socialdemocràcia alemanya la paraula
Europa és la que hem escoltat més freqüentment, i ens era donada com si
fos un signe d'identificació. Pel secretari del SPD, Peter Glotz, "no hi ha
salvació fora d'una cultura europea, i en conseqüència també d'una in-
dústria europea dinàmica i competitiva". Per Horst Ehmke, que és el
principal interlocutor del PCI, les esquerres "podran realitzar el seu pro-
jecte" solament dins d'una Comunitat consolidada i diplomàticament
adulta.

A força de declinar-la, però, Europa es transforma en una extravagant
panacea. Als ulls dels dirigents del SPD és curativa fins a tal punt que
sorgeixen sospites: per a què serveix una professió de fe tan fervent? Per
imaginar realment una Comunitat militarment i econòmicament madura,
o simplement per curar les pròpies malalties en una clínica suficientment
remota, les teràpies de la qual seran dissimulades o desateses en els res-
pectius partits? Aquesta pregunta l'hem dirigida a molts dels nostres in-
terlocutors, al SPD, i la majoria de les vegades la resposta és evasiva, té
quelcom d'esquizofrènia: a Europa l'economia ha de ser competitiva,
mentre que al propi país es teoritza el "creixement dolç", ecològicament
condicionat.

Des d'aquest punt de vista el més precís sembla Glotz: "No oblidem
que la socialdemocràcia alemanya està discutint un nou programa, que la
plataforma moderada aprovada a Bad Godesberg l'any 59 ens paralitza, i
que en el partit són molt fortes les tendències fonamentalistes, hostils no
al capitalisme, sinó a la societat industrial en si mateixa. Conciliar els di-
versos corrents i al mateix temps reconquerir l'electorat de centre no és
fàcil, sobretot quan des de la política exterior es passa a l'economia, i en
aquest punt Europa és indispensable."

Per al PCI, aquest allunyament socialdemòcrata de Bad Godesberg ha
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caigut del cel com un mannà inesperat. Els comunistes italians caminaven
en el desert, i heus aquí que des de l'Alemanya Federal arriba la bona no-
va. "Ara ja no podeu demanar-nos una Bad Godesberg —d'aquesta ma-
nera contesta el partit de Natta als seus detractors—, ara tenim l'ocasió,
única en la història, de treballar junts amb un gran i respectable partit
socialdemòcrata i d'aprovar un programa avançat en una mesura justa."

L'afer, però, té un inconvenient: el Bad Godesberg número dos encara
no existeix, se n'enllestirà un primer esbós l'any 86 per a preparar les le-
gislatives del 87, i el catàleg difinitiu dels principis serà ratificat el 88.
Amb altres paraules: de moment no hi ha compromís entre tendències
antiproductivístiques i industrial-modernistes, entre pacifistes integrals i
realistes de la distensió, entre ecologistes purs i ferms i sindicalistes escèp-
tics, entre europeus falsos i europeus autèntics. El combat és dur, tal com
ens confirmen els exponents d'ambdós fronts —des del sindicalista mode-
rat Manfred Rappe al marxista Peter von Oertzen— i l'adhesió del PCI
és ben acceptada pel SPD, però ja que és incondicional amaga no poques
trampes per als italians. Fins i tot més insidioses que les que Berlinguer
entreveia a Bad Godesberg del 59.

De fet, si bé l'acord sobre Europa és autèntic, més equívoca és la nova
afinitat programàtica subratllada en el recent "carteig" entre Ehmke i
Napolitano. I no solament equívoca sinó també falsa. Napolitano, per
exemple, diu que comparteix el "replantejament dins del SPD de les ex-
periències de govern socialdemòcrates", i aprova sense reserves la "revi-
sió del concepte de creixement" i de les plataformes reformistes nascudes
als anys 50. Però després s'oblida de recordar tot el que hi ha de conser-
vador, sovint fins i tot de regressiu, en moltes croades socialdemòcrates
contra el creixement o el progrés tècnic o el "fetitxisme de la productivi-
tat". Croades que el PCI no pot, i probablement no vol fer.

El debat sobre el segon Bad Godesberg a més és un fenomen molt na-
cional, difícilment exportable més enllà de les pròpies fronteres.

"Essencialment consisteix en la temptativa d'anar al darrera dels
Verds, i expressa una provincialització del SPD més que un nou interna-
cionalisme," diu un adversari del nou programa, en el staff de Schmidt.
Però, també Rappe, que és favorable a la revisió ("el creixement continu
que prevèiem a Bad Godesberg ara és un anacronisme, així com la
confiança il·limitada en l'estat del benestar i la insensibilitat als proble-
mes de l'ambient") ens posa en guàrdia: "Aquesta histèria ecològica,
aquestes fantasies sobre l'home que es regenera en la naturalesa i rebutja
la competitivitat industrial són massa alemanyes perquè no inquietin."
Alguns em remeten a la ideologia nacional-socialista del Blut und Boden,
de la "Sang i la Terra", i expliquen sobre aquesta base la progressiva
desafecció dels més joves, els que votaran per primera vegada el 87 i que
podrien desertar dels Verds i buscar refugi en la CDU de Kohl.

No hi ha dubte que l'estat major del SPD segueix aquests ^fe€feW"<A
ments amb sospites, deixa anar les brides però està a punt per/gtnar-les ^^A
de nmi rlp> c<=>oiiiHa niip íil rïartit li mloni iin nrnornrnii npr PO\tQiar 1 *1MR*^ 9]de nou de seguida que al partit li calgui un programa per go\4wiar i ̂ gjS'
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per protestar. La continuada referència a Europa, d'altra banda, forma
part d'aquesta estratègia de reserva: eri un cert sentit és la garantia que
Bad Godesberg, en cas que sigui reideologitzada per a ús intern, sobre-
viurà intacta a Europa. De moment, però, l'enroc els està bé, conforta
els factors del nou "Eco-socialisme" (Johanno Strasser, Oskar Lafontai-
ne) a més a més dels pacifistes estil Eppler. També serveix per a amalga-
mar la política amb la moral, tal com demanen els Verds i els corrents
protestants i antinuclears del SPD. Però no es tracta de la "qüestió mo-
ral" de la qual parla el PCI, és a dir el rebuig de les corrupcions i del mal
govern. Aquí, a l'Alemanya Federal, consisteix en la rehabilitació de les
grans categories del bé i del mal, aplicades a l'economia i al comporta-
ment polític. No és bo que l'home transformi la natura i la domini, afir-
men els "eco-socialistes". No és bo que la tècnica envaeixi les cases i els
boscos. No és bo adorar el "vedell d'or del progrés" i crear llocs de tre-
ball que destrueixen la ment i l'ambient. No és bona tampoc la clàssica
cogestió —sosté Lafontaine— la "Mitbestimmung" que ha estat la glòria
de l'esquerra a la RFA, perquè els obrers defensant els seus interessos
"esdevenen égoïstes". En canvi és bona l'autodisciplina ascètica, i un es-
tat (o un partit) que sigui el dipositari d'un "projecte ètic".

Per aquesta raó és forta la temptació d'escriure de nou Bad Godesberg
amb l'esperança de donar al partit una moral totalitzant, capaç de reab-
sorbir qualsevol sobresalt de la societat, per molt petit que sigui, qualse-
vol'germen protestatari. És un antic somni de la socialdemocràcia ale-
manya, que els comunistes han rebut en herència durant els anys de la se-
va fundació. "És la il·lusió deletèria de transformar el partit en pàtria es-
piritual, en Geistige Heimat," deia als anys 50 Carlo Schmid, que va ser
qui va idear la primera Bad Godesberg.

El PCI també vol això? On són a Itàlia les tendències antiindustrialis-
tes que es perceben a Alemanya? On és la demanda d'un partit tutor i
censor? La política del PCI no sembla encaminada en aquest sentit, i en-
tre les moltes equivocacions que s'amaguen darrera de l'apropament del
SPD, aquesta sobre el partit-pàtria és certament la més important.

Conclusió: ambdós partits es busquen i no saben ben bé el que volen
l'un de l'altre. El SPD necessita una cobertura a l'esquerra a breu termi-
ni, i per això no distingeix entre afinitats reals i fictícies amb el partit de
Natta. El PCI, per la seva part, vol donar una imatge "socialdemòcrata"
i "governamental", i accepta qualsevol revisió de Bad Godesberg.

Fins aquí el regne de la paradoxa. En realitat, ambdós partits esperen
esdevenir suficientment forts i creïbles per poder escollir els aliats més
durables per tal de governar. "Hem de tornar a ser un partit capaç d'una
coalició, si convé també amb la democràcia cristiana, i no fixar-nos ob-
sessivament en els Verds," afirma Hans Apel que és proper a Schmidt
però també a Glotz, el qual jutja severament 1'"esclerosi" ideal del par-
tit. I Natta, que també està disposat a aliances amb la DC, no sosté coses
molt diferents. Però, en les seves cartes d'amor, PCI i SPD, això no s'ho
diuen, perquè tenen por de veure sorgir una oposició intolerable a la prò-
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pia esquerra. A això cal afegir que de moment els ecologistes marxistes i
pacifistes són majoria en els òrgans dirigents del SPD, i que els fidels de
Schmidt produeixen poques idees convincents, a part de ser marginats.
"Hi ha algunes crítiques a l'estat assistencial, per exemple, expressades
pels eco-socialistes, que són del tot noves per a un partit com el nostre,"
afirma Heinz Timmermann, agut observador de l'eurocomunisme, "i que
a Europa les discuteix seriosament només el PCI." És el cas d'algunes
anàlisis postindustrials de Johanno Strasser, professor de la Universitat
de Berlín, el qual proposa la creació de xarxes de providència social "pa-
ral·leles", que disminueixin la tutela de l'estat i la passivitat dels ciuta-
dans i que estiguin gestionades per les regions, les cooperatives o mini-
grups socials i familiars. Aquestes temàtiques, igual que l'ecologia, ocu-
paran un espai important a la segona Bad Godesberg.

Per la resta, de moment, els canvis podrien ser menys radicals del que
sembla avui.

Traduït de Corriere della Sera, 15 de març de 1985.
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Debat PCI-SPD

PCI - SPD La legitimació
delegada
NESTORE DI MEÓLA

Entre els nombrosos comentaris a les "cartes d'amor" que el Partit co-
munista italià i la socialdemocràcia alemanya s'han intercanviat recent-
ment, mereix un lloc destacat el de la periodista Bàrbara Spinelli, escrit
en dos articles per al "Corriere della sera" í1). Segons la coneguda pe-
riodista, la crisi d'identitat del SPD derivaria d'un sentiment de culpa de-
gut al "pecat original" comès en el llunyà 1959. D'aquí una necessitat
catàrtica de "regeneració", esdevinguda més aguda per les contamina-
cions sofertes al llarg de setze anys de govern. El fet de trobar-se actual-
ment a l'oposició afavoriria aquest procés palingenètic, que és possible
tan sols amb el "distanciament" de la font de tots els mals: Bad Godes-
berg. D'aquí, doncs, el "penediment del SPD".

Però hom seria injust amb el SPD si volgués ignorar totes les elabora-
cions d'actualització periòdicament presentades, ja sigui en els Congres-
sos, ja sigui per la corresponent "Comissió pels principis"(2). L'informe
"Bad Godesberg avui", acabat el 1984, després de dos anys de treball,
no partia certament de zero. Ni pot ésser altrament per a un partit que,
com afirma el president d'aquesta comissió, Erhard Eppler, "viu en si
mateix l'íntima connexió entre la continuïtat i el canvi".

Precisament en base a aquest principi historicista ja el 1977 la Comis-
sió pels principis presentava un document titulat "Principis en un món en
perill", evidenciant l'exigència d'una actualització de les línies programà-
tiques, atès que "des que fou aprovat el programa de Bad Godesberg el
1959 els pressupòsits tecnològics, econòmics, socials i polítics per a la
realització d'una política socialista i democràtica han canviat de manera
decisiva".

El mateix president del SPD, Willy Brandt, en el pròleg a aquest docu-
ment —com si volgués subratllar la continuïtat històrica en què es mou el
seu partit— dirigia l'atenció dels lectors cap a l'informe "Quadre d'ac-
tualització 85" (1975) i la resolució del Congrés de Hannover (1973), on
s'afirmava que "els principis fonamentals del programa de Bad Godes-
berg —llibertat, equitat, solidaritat— han d'ésser precisats'i concretats,
considerant els canvis que, a partir del 1959, han afectat els problemes,
els conflictes, les relacions de força, les maneres de comportament i els
valors".

Això de banda, la "continuïtat i el canvi" com a manera d'ésser del
SPD —i la consegüent reiterada verificació de la pròpia identitat— són
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punts intangibles del patrimoni filosòfic de la socialdemocràcia alema-
nya, si més no d'ençà que la línia reformista d'Eduard Bernstein, en el
programa d'Erfurt (1891), coetània de la maximalista de Karl Kautsky,
va poder finalment imposar-se per celebrar després el seu triomf justa-
ment en el programa de Bad Godesberg. Sobre el reformisme del SPD
val encara avui el que afirma el 1970 l'escriptor Günter Grass en un dis-
eurs seu a Baden Baden. Subratllant els mèrits de Bernstein en refutar la
il·lusió marxiana sobre l'imminent esfondrament de la societat capitalis-
ta-burgesa, ell recordava que "el programa de Bad Godesberg ha de
considerar-se com una successiva victòria de la política revisionista-
reformista", i que precisament en base a això "necessita ara una revisió,
perquè una política de reformes és possible solament mitjançant un pro-
cés de revisió permanent".

La necessitat d'un procés de revisió permanent ve confirmada per la
mateixa concepció historicista del socialisme democràtic, expressada ja si-
gui en el programa de Bad Godesberg, ja sigui en l'informe "Bad Godes-
berg avui", tot i que en aquest últim reemergeixi fins i tot una visió esca-
tològica de la història que sembla voler donar un acabament al procés de
realització del socialisme i de la democràcia <3>.

Assenyalat això per deure d'anàlisi, pensem però que es pot afirmar
amb fonament que la dialèctica dins el SPD sobre la qüestió de la pròpia
identitat, més que ésser provocada per l'enfrontament entre "reformis-
tes" i "maximalistes", té a veure sobretot amb la ja vella controvèrsia,
suscitada per les sis tesis del politicòleg socialdemòcrata Richard Löwent-
hal amb l'explícita invitació al seu partit de no obrir les portes als "grups
marginals" (Randgruppen), ja que una tal obertura significaria la "desin-
tegració" del SPD. És en les "novetats" representades pels "Ekopaxe"
on rau, en bona part, l'actualització del programa de Bad Godesberg. El
SPD s'interroga sobre l'aparent incongruència viscuda per un partit que,
"determinat a crear una alternativa social —i amb aquesta una societat
alternativa—, es veu ara considerat com l'adversari principal, o si més no
com el blanc preferit dels qui es reconeixen en el moviment de l'Alterna-
tiva".

"Com és possible —es demana Eppler— que molts dels impulsos do-
nats pel mateix moviment obrer durant el Congrés de la IG Metall a
Oberhausen (1972) hagin perdut la seva connotació originària, girant-se
des de l'exterior, i d'una forma més o menys hostil, contra el partit?" W.
Representar una alternativa social per construir una societat alternativa
significa comprendre a temps que situacions noves requereixen solucions
noves.

Si, doncs', el SPD no repudia el programa de Bad Godesberg, sinó que
l'actualitza segons la seva "via reformista" basada en la "continuïtat i el
canvi", de quina manera es pot produir una entesa amb la "tercera via"
del PCI, també —per autodefinició— reformista?

El "reformisme herètic" del PCI i la seva confrontació amb el "refor-
misme ortodox" del SPD constitueixen l'argument principal de l'inter-
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canvi d'articles entre el socialdemòcrata Horst Ehmke i el comunista
Giorgio Napolitano. L'ocasió, com és sabut, l'ha oferta Ehmke comme-
morant l'obra política de Berlinguer en un assaig publicat a la revista so-
cialdemòcrata "Neue Gesellschaft" de l'agost de 1984. Ehmke reconeixia
a Berlinguer el mèrit d'haver denunciat l'exhauriment de la força propul-
siva del "socialisme real" de marca soviètica, consentint al seu partit de
"sortir del sistema restringit del moviment comunista sorgit de la revolu-
ció d'octubre i inspirat a Moscou, reconquerint la pròpia llibertat d'esta-
blir relacions polítiques amb els socialdemòcrates alemanys". Afegia pe-
rò: "Fóra contrari a la història negligir el fet que el PCI ha sortit de la
revolució d'octubre i que, tot i haver canviat les condicions, vol mantenir
la seva identitat específica de partit comunista... Quina és aleshores la
tercera via entre la socialdemocràcia i el comunisme soviètic privat ja de
força propulsiva?"

A aquest interrogant fonamental responia Napolitano amb un article
del número de gener de "Neue Gesellschaft", aparegut també a "Rinas-
cita" (9 de setembre) junt amb l'assaig precedent del seu interlocutor so-
cialdemòcrata.

Per eliminar els dubtes (retòrics?) d'Ehmke, el dirigent del PCI mira de
foragitar els vells tabús del terreny, fent una "autocrítica" de partit ober-
ta: "La socialdemocràcia havia estat molt de temps considerada per defi-
nició l'antítesi de la lluita pel socialisme portada endavant pels comunis-
tes, sinònim de la renúncia als ideals socialistes. El terme 'socialdemòcra-
ta' havia estat durant molt de temps una etiqueta liquidadora, una defini-
ció suficient per posar en evidència el caràcter essencial d'una experiència
històrica i d'una política i el fet que ambdues s'haguessin quedat a l'inte-
rior del capitalisme i de la seva 'lògica'. En la pràctica aquest etiquetatge
menyspreador ha estat abandonat entre nosaltres."

Així respon després pel que fa a la "tercera via": "Amb aquesta ex-
pressió volem subratllar la necessitat d'ultrapassar els elements històrics
superats o indiscutiblement negatius, ja sigui de la tradició socialdemò-
crata, ja sigui de la tradició comunista."

Però successivament, conscient que aquesta explicació és més aviat fe-
ble si s'observa que, acceptat el "methodos" reformista, la tercera via no
és més que la còpia fotostàtica de la via dels partits socialistes i socialde-
mòcrates de l'Europa Occidental, Napolitano, en un article publicat a
l'"Unità" el 25 de febrer, se surt així d'aquesta "aporia": "No té cap
sentit contraposar al diàleg amb els partits socialistes i socialdemòcrates
la voluntat de crear una 'tercera via' com a concepció nova i actual dels
fins i dels valors del socialisme."

Si, doncs, no té sentit treballar per crear aquesta tercera via, en què
consisteix aleshores la "identitat específica" que el Partit Comunista Ita-
lià, tot i les diferents condicions, vol preservar?

Potser una resposta a aquesta qüestió podem obtenir-la de la línia no
reformista que el PCI —i la component majoritària comunista de la
CGIL— adopten quan, deposat l'hàbit per als desplaçaments a l'estran-
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ger, tornen a vestir-se amb les robes familiars de casa. Francament, ens
sembla que al PCI no elitista l'ànima maximalista es resisteix a morir. La
confirmació d'això ens ve donada, malauradament, pel component majo-
ritari comunista de la CGIL. Malgrat les repetides declaracions del secre-
tari general de la CGIL, Luciano Lama (no és pas l'última l'apareguda a
la revista "Stern" amb l'eloqüent títol: "Si fos alemany, votaria social-
demòcrata"), és un fet que la seva confederació no s'ha alliberat encara
d'un cert maximalisme, incompatible amb el reformisme dels partits so-
cialistes i socialdemòcrates de l'Europa Occidental (el mateix maximalis-
me, per entendre'ns, que portava la revista de la CGIL "Rassegna sindi-
cale" a comentar, en el seu número del 23 de setembre de 1983, la con-
cepció de la democràcia industrial de la UIL amb el blasmable títol: Ben-
vingut com Vetter?).

En l'esmentat article de l'"Unità" Napolitano, responent al socialista
Covatta (el reformisme del PCI és com el Godot de Beckett: sempre
s'anuncia però no arriba mai), afirma que, pel que fa al seu partit, el
misterios personatge no s'ha fet pas esperar: ja ha arribat. Potser ell té
raó i Covatta s'equivoca. De fet, són molts els qui juren haver entrevist
la silueta de Godot amb un impermeable molt gruixut, "reversible", na-
turalment.

Traduït de Mondoperaio, Maig 1985.

NOTES

(1) Corriere della Sera, 2 i 15 de març de 1985.
(2) S'ha traduït "Grundwetekommission" per "Comissió pels principis" i no pas literalment amb l'ex-

pressió "Comissió pels valors fonamentals" (cfr. E. Eppler, Grundwerte für ein neues Godesberger Pro-
gramm, Rowholt, 1984, p. 7-8.

(3) En l'informe Bad Godesberg avui es pot llegir que "el socialisme democràtic és una missió contí-
nua, i mai conclosa" (precisant amb això —una mica pleonàsticament— el que ja és escrit en el Progra-
ma de Bad Godesberg amb la idèntica expressió de "missió contínua") i que "no existeix un moment fi-
nal en què es resolguin les contradiccions socials" (en el Programa de Bad Godesberg s'afirmava que el
socialisme democràtic "no pretén anunciar veritats finals"). Però en l'informe es pot llegir —a poques lí-
nies de distància— que "el socialisme democràtic ... no és altra cosa que la democràcia pensada i realitza-
da completament ("zu Ende gedachte und zu Ende geführte Demokratie").

(4) Eppler, op. cit.
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Entrevista a Detlev Albers:
Després de Godesberg,
els nous camins de T esquerra
ROLF UESSELER

Detlev Albers, catedràtic de ciències polítiques a la Universi-
tat de Brema, és un dels màxims exponents de l'ala marxista
del SPD. En aquesta entrevista exposa les seves idees i críti-
ques al nou "Programa dels principis" que s'està elaborant i
que es proposa la renovació del programa de Godesberg
aprovat pel congrés del partit l'any 1959.

—El SPD està buscant una nova identitat. La "Comissió sobre els valors
fonamentals" ha elaborat una proposta per a la renovació del "Progra-
ma de Godesberg", sobre la qual s'ha obert una discussió al partit. Com
jutgeu aquesta proposta?
—Sens dubte, la "Comissió sobre els principis fonamentals" té els seus
mèrits. Si avui, només dos anys després del fracàs de l'experiència gover-
namental, tot el SPD ha sentit la urgència d'aprovar un nou programa de
"principis fonamentals", això és degut segurament a la pressió que
aquesta comissió ha exercit, a la seva insistència en la necessitat d'una
nova col·locació del partit. Tanmateix caldrà vigilar perquè les elabora-
cions de la comissió, basades en les idees del socialisme ètic, no esdevin-
guin la base teòrica dominant del futur programa del partit. Si ho fes
així, el SPD es jugaria la possibilitat, a mig termini, d'esdevenir de nou
un portaveu creïble de les profundes esperances de canvi d'aquesta socie-
tat. El SPD no és solament el partit del socialisme ètic. És molt més. La
història del partit no ha estat marcada per un únic corrent del pensament
socialista, i això tampoc no haurà de passar en el futur si es vol que el
SPD es mantingui.

—En quin sentit subratlleu la necessitat d'una presència encara més ac-
centuada que en el passat de diversos corrents de pensament, i en particu-
lar del marxista?
—Un SPD renovat en sentit socialista que, però, és favorable a una pre-
sència contemporània en el seu si de Weltanschauungen diferents, haurà
de concedir un espai molt més ampli a la interpretació marxista i a la re-
presa xie la seva funció de guia en la lluita política del partit respecte del
que passava en el període precedent i posterior a Godesberg.
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—S'entén fàcilment que el que els marxistes volen és tenir més pes dins
del SPD. Però, concretament, com creieu que això es podria realitzar?
—Els socialistes ètics demostren una certa capacitat i força en reconèixer
les qüestions noves; la dimensió de la crisi ecològica; la localització dels
mecanismes que porten a formes d'explotació envers les dones. Al mateix
temps, però, mostren debilitats o mancances quan es tracta d'explicar les
causes de les profundes contradiccions i de la crisi social que fan tronto-
llar la nostra societat. En un cert sentit, es pot avançar, pel que fa al tre-
ball de la "Comissió sobre els principis fonamentals", la mateixa crítica
feta per Kautsky al programa de Görlitz del SPD: "No mostra els seus
mals (n.d.r., del capitalisme) en el seu procés de formació i de desenvolu-
pament; en aquest cas tampoc no sabem res sobre el desenvolupament
necessari, sinó solament sobre els resultats negatius." Les idees de la co-
missió ja no donen fruit, quan es tracta de formular els objectius del so-
cialisme. Quines són les diferències qualitatives entre el capitalisme d'avui
i el desitjat ordenament social socialista de demà; si hi haurà classes, qui-
nes hauran de ser; quins els passos intermitjos i com arribar-hi. És difícil
trobar una resposta a tot això en l'esborrany del nou programa.

—Ja en el programa de Godesberg l'acceptació del mercat —que semblà
una mena d'acte de f e— va suscitar algunes perplexitats. A la nova pro-
posta de programa es parla —/ cito textualment— del "nostre ordena-
ment econòmic: l'economia de mercat democràticament guiada"; i un
dels seus redactors subratlla, fins i tot, que aquest concepte s'ha d'enten-
dre "com l'últim compendi de la intensa discussió sobre el futur del tre-
ball".
—Polemitzant amb aquesta tesi, només es pot contestar que esperem que
aquest "últim compendi" no sigui "l'última paraula" del SPD sobre el
futur del treball. O bé el SPD —o una part— ha descobert l'ou de Colom
que no havia trobat cap dels teòrics socialistes dels últims dos segles —és
a dir com es poden conciliar els interessos de classe del capital i del tre-
ball d'una forma permanent, fins i tot "per sempre"— o bé ha establert
que tot l'horitzó de les perspectives de la socialdemocràcia ha d'acabar
simplement en el capitalisme, en l'economia de mercat. Però llavors, per
què hauríem de parlar de socialisme? I quin espai es deixaria a les idees
dels marxistes i també dels socialistes catòlics, que potser es remeten a la
teologia de l'alliberament? D'aquesta manera s'anul·laria el sentit del
compromís de Godesberg, segons el qual s'han de respectar les convic-
cions filosòfiques i religioses dels tres corrents, encara que no comprome-
tin el partit en la seva globalitat; o, encara pitjor, amb la renúncia als
seus objectius genuïnament socialistes, el partit es privaria de la seva
força de penetració, és a dir de la capacitat de poder donar una resposta
teòrica i pràctica a la crisi del present. >*^^MA\

—-Els programes cal que tinguin alguna cosa a dir als homfa del sew$> ^
temps: si volen tenir un ressò i ser entesos, pels membres delwartit^tjjft- J£,
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mer, però també pels amics i els adversaris després, cal que siguin accep-
tats com un missatge que els confronta amb les contradiccions presents i
futures, i que sap contrarestar i solucionar, mitjançant la lluita política
en la qual s'inspira. La relació amb la realitat social és, doncs, importan-
tíssima. La força d'un programa cal que es basi en la seva capacitat de
persuasió que significa, abans que res, capacitat d'interpretar la realitat
d'avui i del futur més proper.

—Els que veuen el futur de la RF com una illa feliç envoltada per una
humanitat abandonada a tots els mals socials possibles, s'equivoquen per
dues raons. D'una banda minimitzen l'agudesa dels senyals de misèria
que fa temps que ens envolten de nou —atur estable de milions de treba-
lladors, retallada de les despeses socials per centenars de milers de mi-
lions de marcs, marginació i ghettització creixent del anomenats "grups
marginals", la institució de nous "habitatges per als pobres", en són els
símptomes més visibles—, d'altra banda se'ls fa sempre més difícil loca-
litzar objectius polítics comuns amb el Tercer Món, per a la independèn-
cia i en contra de l'explotació d'aquests països. En canvi, es dirigeix
l'atenció a com contrarestar la competència sempre més agressiva per a la
conquesta dels "mercats del demà".

L'acció de la humanitat ha estat sovint caracteritzada per una ceguesa
col·lectiva sobretot pel que fa als temes de la natura, de la degradació
ambiental. Aquestes qüestions afecten sempre més les bases de la socie-
tat. Qui podria afirmar seriosament que tot això es pot contrarestar dins
de les antigues lògiques, de les mateixes forces productives i de les condi-
cions de producció que han provocat i que continuen provocant aquesta
situació? Hauria de quedar ben clar que tot això només ho pot contrares-
tar un socialisme que englobi i realitzi criteris nous i decisius.

—A la vigília de la Segona Guerra Mundial, el socialdemòcrata austríac
Otto Bauer va resumir així la tasca del socialisme: "Alliberar la humani-
tat de l'explotació, de l'atur, de la crisi, del feixisme i de les guerres."
Quines tasques té avui dia el SPD davant seu?
—A l'enunciat d'Otto Bauer només puc afegir que aquesta tasca cal
complir-la en equilibri amb la natura que ens envolta i de la qual formem
part, i que l'alliberament de l'explotació ha de comprendre l'eliminació
de tots aquells mecanismes que en el camp de la sexualitat, de la família i
de la societat han portat i porten encara ara a la dependència sexual de la
dona. Per cada un dels objectius del socialisme —tant pels cinc "antics"
esmentats per Bauer, com pels dos "nous"— les condicions del nostre
país i la situació mundial, la realitat d'avui dia, i, amb tota probabilitat,
encara més la de demà, representen grans desafiaments. Es fa
cada cop més evident que cap d'aquests objectius no es pot assolir aïlla-
dament i només en un país d'Occident, i que es troben sempre més condi-
cionats recíprocament.
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—D'acord. Però, què impedeix als socialdemòcrates alemanys de formu-
lar, en el programa que s'està preparant, una omnicomprensiva represen-
tació dels objectius socialistes, al servei dels quals s'haurà de posar des-
prés la lluita política del partit?
—En el nostre si es troben dos tipus d'oposició que intentaré resumir, en-
cara que d'una manera simplificada. Una primera tendència sosté que no
cal partir de tan lluny i que per assolir una majoria política aquest apro-
pament podria ésser fins i tot perillós. Se sosté que els problemes que
afligeixen el SPD i la RFA, es poden resoldre dins de l'ordre econòmic
existent, mitjançant l'actuació "d'un estil econòmic nou". Un segon
component crític en canvi parteix de la idea que la meta del socialisme
avui dia no es pot assolir. Aquest corrent, si bé admet que la superació
del capitalisme representa la condició necessària per assolir la pau, l'alli-
berament de la dona i la salvació de la natura, també diu que —i aquí ci-
to un representant d'aquest corrent del "nou reformisme"— "el socialis-
me en un sol país és ja per si sol una absurditat, i ho és encara més per a
les potències de l'Europa Central i especialment per la RFA".

—Si ¡a meva valoració de les relacions de força a l'interior del SPD és
exacta, les orientacions i els corrents que sostenen les idees que acabeu de
citar, representen la gran majoria del partit. I, què diuen els marxistes
dels arguments que els opositors fan servir per sostenir les seves tesis?
—Si acceptem que la pau, la "salvació de la natura", 1'"alliberament de
la dona" (per no parlar de la fi de l'explotació, de l'atur, de la crisi eco-
nòmica i del feixisme)-són objectius destinats a fracassar si no se supera
el capitalisme, llavors no podem deixar de perseguir aquest fi, potser ad-
duint com a excusa la nostra incòmoda posició nacional i internacional.
De totes maneres, no podem ignorar la realitat del món i minimitzar la
que hi ha aquí entre nosaltres, no podem deixar de reconèixer-nos amb
aquelles forces que lluiten per una diferent manera de viure i produir. Pe-
rò això significa també inserir-nos de nou en la tradició dels "proletaris
de tot el món", en la lluita dels "damnais de la terra".

—Però, un canvi d'aquesta mena tindria grans conseqüències en la mane-
ra de ser i de fer política,del SPD?
—Sens dubte. Però a l'hora de formular un programa que fixi tant les lí-
nies de la nostra lluita per als propers decennis, com les de la praxi políti-
ca, no ens trobarem pas sols o sense cap model de societat en què
inspirar-nos. Des de fa generacions pensem, per exemple, en el moviment
obrer occidental socialista o en el nostre partit, s'han desenvolupat idees
sobre com realitzar les transformacions socials, és a dir sobre com com-
plir, de manera democràtica, la transició d'una vella a una nova lò-
gica econòmica. I això tenint un moviment autònom fort, expressió
d'una gran majoria de la població. Una estratègia política que intenti
influenciar el vell sistema i contemporàniament lluitar per un de nou
comportaria necessàriament pel SPD una renovació programàtica no
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gens fàcil. Però implicaria també un gran avantatge. Dit d'una altra ma-
nera, les contradiccions presents en la realitat podrien, en lloc de dirigir-
se contra nosaltres, contra el SPD, esdevenir estímuls decisius per al nos-
tre moviment. En l'àmbit dels objectius programàtics seria possible con-
nectar a l'interior del "projecte socialista" les exigències contradictòries,
les transformacions; els canvis de comportament entre producció i repro-
ducció amb els quals topem si volem realitzar la "pau amb la natura", el
restabliment de la plena ocupació, el transferiment dels recursos a favor
del Sud, només per donar uns exemples.

—Pel SPD una renovació socialista, digna d'aquest nom, portaria sens
dubte uns avantatges molt grans. Però existeixen les possibilitats perquè
tot això es realitzi?
—Una vegada més les qüestions es condicionen recíprocament. La famo-
sa "majoria més enllà de la Unió Cristiana" (és a dir més enllà dels par-
tits que governen la RFA en aquest moment) conté elements importants i
irrenunciables que, si bé parteixen des de punts de vista diferents, miren
a la superació de l'actual sistema (pensem per exemple en la pràctica polí-
tica de les entitats locals, en el front sindical, en el moviment pacifista,
en el de les dones, en el sentit polític de moltes iniciatives ecològiques i
culturals). Però, sense un programa socialista de l'esquerra serà difícil
poder realitzar la connexió entre aquests sectors, amb les actuals contra-
diccions que aparentment no tenen solució, i les diferents alternatives re-
lacionades amb aquestes. La falta d'un projecte unificador portaria inevi-
tablement al trencament, a les divisions internes, i potser a l'enfronta-
ment obert. A l'interior de l'aliança "vermell-verd" que s'està perfilant a
la RFA i que cal realitzar, el SPD quedaria aïllat, relegat al paper de "ge-
gant de peus d'argila", feble i sense perspectives.

Però més enllà d'aquestes necessitats objectives que motiven a una re-
novació socialista del SPD, estic convençut que els arguments d'inspira-
ció marxista trobaran cada cop més acceptació. Penso que, de fet, ja
avui dia el pes dels marxistes dins el partit és més gran del que hom es
pot imaginar (de les vint-i-dues organitzacions regionals del SPD, tres
disposen ja d'una majoria d'esquerra). La nostra estreta aliança amb
l'esquerra sindical també contribuirà a augmentar la influència que po-
drem exercir sobre el debat per al nou programa i, en definitiva, sobre els
continguts d'aquell nou programa dels principis que serà aprovat.

Traduït de Rinascita, 23 de febrer de 1985.
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Debat PCI-SPD

Apuntar cap a Europa però no
dispersament
LUCIANO LAMA

"'Són certament considerables els valors del debat obert per Gaetano Ar-
fè(D. És efectivament, una de les poques ocasions que s'han presentat a
l'esquerra italiana en els darrers mesos perquè s'interrogui conjuntament
sobre els seus problemes i el seu paper a Europa. No és, a més, gaire co-
rrent, al nostre país, d'assistir a una confrontació d'idees no condiciona-
da per exigències partidistes o per disputes polítiques contingents!

Dit això, em sembla necessari evitar un risc: la temptació de definir,
una vegada per totes, què és "una política de l'esquerra articulada i orgà-
nica" per a Europa. Crec que avui és més útil concebre-la com el resultat
in innere d'un treball pacient i tenaç de recerca i experimentació de les
convergències possibles, de les respostes comunes que —tot i ser parcials
o incompletes— les forces progressistes (no només de la Comunitat) han
de donar a algunes grans qüestions. Estic convençut que el "Centre"
d'iniciativa proposat per Arfé podria servir a tal objectiu.

Moltes intervencions han descrit amb justesa la situació actual. Giorgio
Napolitano, en concret, ha insistit precisament sobre la dramàtica diver-
gència existent entre el compromís efectiu de l'esquerra europea i la im-
minent necessitat d'acords i integracions en el camp de la recerca i de les
noves tecnologies, de la producció industrial, de les polítiques de treball,
de la seguretat i de la distenció.

És cert: les forces centrifuges hostils a una Europa forta, autònoma
dels Estats Units, semblen destinades a vèncer. Entre els grups dirigents
de la Comunitat prevalen avui els qui prefereixen un vassallatge "suau"
als Estats Units, recobert de neoatlantisme, en comptes d'una acció deci-
dida i incessant per fer d'Europa una protagonista dels equilibris mun-
dials a l'interior de les aliances polítiques i militars existents. S'ha discutit
poc a l'entorn d'aquest punt. I tanmateix, la reindustrialització vigent des
de fa uns quants anys als Estats Units i la seva política monetària actuen
en gran part en detriment dels països europeus. Els Estats Units tendei-
xen a multiplicar els obstacles a qualsevol temptativa d'acció concertada
dins la CEE, com ja passa des de fa temps en els sectors agrícola i side-
rúrgic.

Podem posar límits a l'agressivitat americana, principalment en el
camp de la política monetària, i a la japonesa, principalment en «1 de la
política industrial, creant un espai econòmic europeu, o bé —com 'soste-
nen d'altres, amb menys raó segons el meu parer— donant vida a un mi-
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nim de proteccionisme vers aquestes dues àrees al qual correspongui una
decidida obertura de cara al Tercer món?

Aquest em sembla un tema que no ha rebut encara l'atenció que me-
reix. La situació és molt greu. Tenim una Comunitat dividida, caracterit-
zada per dues o tres "velocitats". I això té conseqüències d'enorme re-
lleu. En l'escenari internacional, en primer lloc, sobre el qual graven les
hipoteques de l'armament, del comerç amb l'Est, de la crisi de l'Orient
Mitjà i de tants altres conflictes oberts: qüestions respecte de les quals la
CEE no aconsegueix de traspassar el llindar d'una iniciativa que sigui in-
cisiva i clara, mentre que, paradoxalment, creix la "demanda d'Europa"
al món.

Tot indueix, doncs, a una reconsideració profunda de l'edifici comuni-
tari, a un viratge refundador i a la determinació de les forces que poden
guiar-lo. Aquesta és avui la missió de l'esquerra europea. És una missió
no gens fàcil, perquè les seves esperances, les seves aspiracions, els seus
objectius són sovint encara diversos.

El moviment sindical està profundament immers en aquesta àrdua em-
presa. Té raó Giolitti: la Confederació Europea dels Sindicats és encara
un mer comitè d'informació i propaganda de les organitzacions afiliades i
res més que això. Però, també en aquest cas, per poder esdevenir un ins-
trument de cohesió sindical i de direcció efectiva de les lluites dels treba-
lladors, a la CES li caldria resoldre un problema fonamental.

Estic del tot persuadit del fet que les actuals dificultats amb què han
topat l'esquerra i el sindicat a l'hora de precisar i dur a la pràctica una
estratègia capaç d'afrontar adequadament la crisi i la "revolució tecnolò-
gica" deriven, sobretot, d'una claredat insuficient pel que fa a les finali-
tats a llarg termini del desenvolupament econòmic.

Hi ha encara avui, em sembla, una tendència en l'esquerra europea a
jugar totes les cartes en polítiques nacionals decididament expansionistes,
promogudes per un fort nucli d'empreses nacionalitzades i sustentades
per un alt grau de proteccionisme. D'aquesta manera es considera possi-
ble sostreure's a la conjuntura internacional tot reconstituint, sobre bases
noves, el "quadrat màgic" del desenvolupament (creixement alt; preus
estables; ocupació plena; balança dels pagaments en equilibri).

Aquesta línia expansionista, en canvi, ha trobat les rèpliques més dures
precisament en els països amb governs d'esquerra. Hi ha, doncs, per a
l'esquerra europea el problema urgent de superar l'actual fase d'empiris-
me nacionalista reconstruint una estratègia econòmica vàlida no tan sols
com a embrió del socialisme futur, sinó com a resposta a la crisi present.
Aquest problema, d'altra banda, hauria de representar un d'aquells te-
mes concrets de què sovint es parla a Itàlia, però, de vegades, només amb
la finalitat d'exorcitzar-los.

Hem de liquidar la il·lusió, en definitiva, que el rellançament del de-
senvolupament a escala europea pugui ésser d'alguna manera el producte
espontani de polítiques de reestructuració i de redistribució dels recursos
menades en cada país sense cap projecte comú. És aquesta, en canvi, la

62



L'OPINIÓ SOCIALISTA

condició indispensable per poder passar de les discussions generals sense
conseqüències a la identificació de "parts" d'estratègia comuna de l'es-
querra i dels sindicats en alguns punts: des de la política dels horaris i
la formació professional a formes noves d'organització del mercat del
treball, des del paper de l'empresa pública en els sectors punta a la pro-
moció d'iniciatives comunes en la indústria, la recerca i la projecció. Al-
gunes propostes recentment presentades per J. Delors segueixen aquesta
direcció. La seva hipòtesi, per exemple, de realitzar convencions col·lecti-
ves o "acords-marc" europeus és digna de tota consideració. Pot consti-

^tuir una via per afrontar la crisi de les estructures contractuals en molts
països, si bé no serveixi per conjurar la fragmentació de les polítiques rei-
vindicatives i del treball en el sindicalisme europeu, el qual està també
greument afectat de proteccionisme nacionalista.

Això és encara més necessari si es té en compte que l'atur ha esdevin-
gut a tota Europa una qüestió dramàtica, que no pot esperar gaire. Blo-
queja la renovació del teixit productiu i, el que és més alarmant, pot
amenaçar les bases mateixes de la democràcia. D'aquí, crec, la imperiosa
necessitat de connectar els objectius a llarg termini de la lluita contra
l'atur amb accions immediates i sòlides, encaminades a afluixar aquest
nus corredís de les nostres economies. Sense un desfogament creatiu de
programes i d'acció comuna, les conquestes mateixes de l'estat social, re-
sultat sens dubte apreciable de passades experiències reformistes, estan
destinades a la demolició.

En resum, l'esquerra ha de procedir avui a Europa treballant en la re-
cerca d'una compatibilitat entre l'exigència d'una política de reformes
i de transformació de la societat, que necessita també temps, coherència i
rigor, i l'exigència de garantir el consens i la participació activa dels tre-
balladors en aquella política. Per assolir això cal superar les dues alterna-
tives que avui, en canvi, són hegemòniques en l'estructura de les relacions
industrials europees (amb l'excepció de Gran Bretanya): les pràctiques
"neocorporatives" amb totes les seves implicacions, fins i tot de tipus
autoritari; o l'eixamplament de beneficis econòmics i també de drets, pe-
rò obviant el moment insubstituïble de la confrontació entre govern i for-
ces socials organitzades.

No pot haver-hi, en la iniciativa de les forces reformadores italianes i
europees, una jerarquia de prioritats —i menys encara de valors— entre
les qüestions político-institucionals i les econòmiques, "estructurals" de
la Comunitat. Seria un resultat no gens menyspreable —convine amb
Ippolito— si la presidència italiana de la CEE fes fer passos endavant
tangibles a l'aprovació del Projecte Spinelli, a l'eixamplament de la Co-
munitat i a la solució dels seus problemes financers. I, tanmateix, la
construcció del pol europeu per a les forces de progrés de què ha parlat
Napolitano sobrepassa els límits comunitaris i, cal subratllar-ho, obliga a
arriscar-se amb totes les causes profundes que obstaculitzen actualment la
unitat de l'esquerra. No sé per quant de temps aquesta última està desti-
nada a continuar dividida. No obstant això, hi ha canvis "epocals" que
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avui empenyen objectivament totes les components històriques de l'es-
querra europea a elaborar noves síntesis unitàries, plataformes programà-
tiques més avançades en què cadascuna d'aquelles pugui reconèixer límpi-
dament la seva identitat de força rigorosament reformadora. Qui es resis-
teix a aquesta empenta se situa a la dreta, tot i que a casa seva es faci
pregoner quotidià d'una política de reforma.

Crisi, desocupació tecnològica de masses, atac a l'estat social, podero-
ses reestructuracions productives, cursa d'armament, exigeixen respostes
comunes i concertades en el pla europeu, i fan obsoletes les velles polèmi-
ques entre els qui insisteixen en els problemes del control de la distribució
de la renda i els qui ho fan en els del govern del procés d'acumulació.

Cal aprofitar millor aquestes condicions potencialment més favorables
per constituir una sòlida coalició d'interessos reformistes a Europa. És
cert: tot això no ha quallat encara en un efectiu bloc històric, usant l'ex-
pressió gramsciana represa per Spinelli. Es paga un greu retard, i és
amarg constatar-ho. Tanmateix, les derrotes pitjors són aquelles de què
és pròdiga l'experiència "reformista" del passat: les de les batalles no
combatudes per transformar de debò la societat.

Traduït de Rinascita, 16 de febrer de 1985.

(1) N. de R. Es tracta del debat sobre les perspectives d'Europa i el paper de l'esquerra
obert per Caetano Arfuè a Rinascita, num. 37, 1984.
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Entrevista a Antonio Giolitti:
Europa o la frontissa del
gran conflicte
JOAN ANTON BENACH
J.OSEP MARTÍ GÓMEZ

Hi ha molts menjars a deshores, molts dinars i sopars polítics en l'exis-
tència del diputat. És a dir, un absolut desastre gastronòmic. Per a Gio-
litti, una carta mínimament sofisticada és com un catàleg de turments
que li fa arrugar el front i li enfosqueix la mirada. S'adreça al "maître",
doncs, com qui suplica una certa, una merescuda pietat. La comanda no
pot ser més discreta: una amanida exclusivament verda i un filet no gaire
cuit, llastimosament vidu. El tràmit alimentici només assoleix alguna fos-
forescència per la banda de la cultura etnogràfica i lingüística:

—"Es-quei-xa-da. Com es dirà això en italià?"
Després, en atacar els vegetals, la forquilla i el ganivet es mouen ma-

quinalment i en tallar una vedella que Déu ni do, el diputat sembla vessar
damunt el plat una tristesa molt antiga, com si a cada ganivetada assassi-
nés la memòria d'un passat on hi ha aquell moment terrible que hom pu-
ja a la barca del pragmatisme inevitable i ha de fer la travessia amb el ba-
gatge fràgil i escàs de "la raó històrica".

Els entrevistadors comprenen que enfocar qüestions tan cabdals com la
del futur d'Europa o el paper de l'Aliança Atlàntica és quelcom que
atempta l'amenitat de qualsevol sopar. Però estem aquí, a l'ombra de
l'Ajuntament, intentant esbrinar entre plat i plat el pensament d'un des-
tacat pragmàtic, d'un home que porta moltes hores de vol i moltes d'al-
tres arxivant la taumaturgia dels grans principis. Vet aquí Antonio Giolit-
ti, un eminent polític de gest elegant, impecablement vestit, que va lluitar
a la resistència i que el 1945 fou elegit diputat pel PCI. El 1957 abandonà
els comunistes i ingressà al PSI. Del 1970 al 1974 va ser ministre del Pres-
supost i del Pla Econòmic i el 1976 fou nomenat comissari a la CEE. És
doctor en Dret, autor de molts escrits teòrics sobre l'esquerra europea i
els entrevistadors treuen la conclusió que no està gaire entusiasmat, el
que se'n diu gaire entusiasmat, amb la gestió de Craxi.



—Per començar, ens agradaria que ens
expliquéssiu, d'una manera sintètica,
quina és la vostra filosofia sobre els
reptes principals que avui es planteja
l'esquerra europea.
—Em penso que l'esquerra, respecte a
Europa, respecte a la unitat europea,
abans que res ha de recuperar un cert
retard; perquè l'esquerra ha de reconèi-
xer que arriba amb un cert retard al te-
ma de la unitat europea. L'esquerra ha
adoptat una postura de reserva davant
la Comunitat Europea; perquè la co-
munitat europea realment ha estat
creada, al començament, per la iniciati-
va de política de moviments més aviat
conservadors que no pas d'esquerres; i
després, perquè ha tingut una caracte-
rística netament capitalista. El Mercat
Comú ha estat presentat com una ope-
ració d'economia típica capitalista.
Aleshores l'esquerra ha abandonat una
mica el terreny, no ha lluitat per in-
fluenciar sobre la manera de bastir
Europa, i ha pres una postura crítica,
fins i tot d'oposició, fet i fet, d'allu-
nyament. Per tant, l'esquerra ha de re-
visar de manera autocrítica les seves
postures, ha de superar aquesta des-
confiança; perquè donar suport a la
causa europea, lluitar pel progrés de la
unitat europea, significa moltes coses
per a l'esquerra: significa acceptar un
tipus d'economia basada en la iniciati-
va privada.
L'operació de, diguem-ne, compromís,
de compromís de l'esquerra europea en
la unitat d'Europa, és una operació
molt important, molt complexa. No és
tan sols la tria europea. Sembla que
tots ens avenim en això. La tria euro-
pea no té pas cap problema. Tanmateix
hi ha problemes: n'hi ha perquè si bé
no es tracta d'un consens en la tendèn-
cia, que ara per ara s'aferma, cap a la
unitat europea, sí que es tracta d'una
operació seriosa per part de l'esquerra,
d'un compromís realment sòlid. Això
vol dir que l'esquerra es compromet en
un terreny de política de reformes, ac-

cepta un tipus d'economia de mercat i
alhora es compromet a orientar, a ma-
nar, a dirigir aquesta economia de mer-
cat, cap als objectius que són propis de
l'esquerra: conquestes d'una llibertat
més gran, de justícia social, de progrés
civil, etc. I a més, encara té conseqüèn-
cies en política estrangera, car per a
l'esquerra, comprometre's en la políti-
ca europea, vol dir també acceptar
unes relacions d'aliança i d'amistat
amb els Estat Units, que no vol dir pas
unes relacions de subordinació, sinó
ben a l'inrevés, d'autonomia. Cal reco-
nèixer que la relació amb els Estats
Units és una relació necessària, una tria
de compromís polític i alhora una
tria d'aliança militar. Aquesta és una
tria molt important que empeny l'es-
querra a revisar moltes de les seves
postures, que com més va més impli-
quen responsabilitats de govern, i no
tan sols de crítica, de protesta i d'opo-
sició. És un canvi en la història de l'es-
querra, d'una esquerra que es compro-
met en una proposta de reforçament de
la unitat europea. Perquè és evident
que l'Europa que es construeix no pot
ésser una Europa socialista. És una
Europa que els socialistes poden orien-
tar cap al progrés en el terreny de la lli-
bertat, de la justícia social, del desen-
volupament econòmic, en el camp de la
cooperació internacional.

—Aquesta autonomia d'Europa res-
pecte als Estats Units, no és una uto-
pia?
—No ho crec. Em penso que és una
utopia pensar en una Europa que fun-,
cioni sola, en una Europa que vulgui
presentar-se com a tercera superpotên-
cia al nivell dels Estats Units i de la
URSS, com una tercera potència mun-
dial. No crec que Europa pugui assolir
aquesta alçada, que pugui tenir aquest
pes. Per tant, l'autonomia d'Europa és
una autonomia limitada. Certament no
és una autonomia completa, és una
autonomia dins l'àmbit d'una tria per
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l'aliança occidental. Avui el món està
dividit en dos grans blocs. Hi ha el
camp de la democràcia, dels sistemes
democràtics, que no són gens perfec-
tes, tots amb llurs defectes, amb llurs
mancances, amb llurs insuficiències,
però que garanteixen certes llibertats a
l'individu. I de l'altra banda hi ha un
sistema completament diferent. Entre
tots dos no hi ha, em sembla, l'espai
perla una postura completament autò-
noma. S'està a una' o l'altra banda: o
sota l'esfera d'influència de la Unió
Soviètica, o bé en el camp occidental. I
el camp occidental vol dir sota l'esfera
d'influència dels Estats Units. Europa
pot i ha de conquerir el màxim grau
d'autonomia possible, cosa que no vol
pas dir funcionar sola, sinó regular les
seves relacions d'aliança i d'amistat
amb els Estats Units, de manera que
no estigui sotmesa a una mena d'hege-
monia dels Estats Units, és a dir, ha de
tenir una política pròpia, de tal manera
que les relacions amb els Estats Units
siguin unes relacions d'influència mú-
tua, cosa que avui no s'esdevé. Avui hi
ha un cert desequilibri perquè a part
dels problemes de tipus militar, el fet
que els Estats Units siguin una potèn-
cia militar molt més gran, molt més
forta que no pas Europa, és un fet, ara
per ara, assumit; però això no ha d'im-
pedir que Europa tingui una capacitat
autònoma d'iniciativa política respecte
a tots els problemes que sacsegen el
món. Avui hi ha, en diverses ocasions,
estats europeus que manifesten indivi-
dualment llur posició autònoma: ho ha
fet França, ho ha fet Alemanya, ho ha
fet Anglaterra, i alguna vegada ho ha
fet, fins i tot, Itàlia, però s'ha vist que
per ells mateixos aquests estats no reï-
xen a tirar endavant una iniciativa
autònoma, no tenen prou força. Si
aquesta voluntat d'autonomia es desen-
volupa a nivell europeu aleshores certa-
ment, es pot realitzar, no ja una auto-
nomia completa d'Europa, sinó un
equilibri més gran, una situació més

equilibrada en les relacions entre els
Estats Units i Europa.
Els Estats Units són decididament més
forts perquè no tenen al davant una
Europa unida. El dia que Europa esti-
gui políticament més unida, el dia que
hi hagi una política exterior europea,
una política de defensa europea, lla-
vors es podrà assolir l'equilibri. He dit
una política de defensa europea, que
no significa una política d'armament
europeu. Significa una estratègia, una
concepció de la política de defensa;
perquè la política de defensa no és no-
més la seguretat, no és només un pro-
blema d'armament: és també un pro-
blema de tractes, de diplomàcia, de ne-
gociacions, de relacions, de media-
cions, etc. Així doncs, Europa pot
exercir un paper molt important i espe-
cialment pot fer-ho en les relacions
amb els països subdesenvolupats. Fins
ara Europa ha fet això amb els països
africans. I no es pot pas dir que Euro-
pa no pugui exercir un paper més gran
de col·laboració, de mediació^amb els
països de l'Orient mitjà asiàtic i també
amb els països de l'Amèrica Llatina. És
a dir, Europa pot eixamplar aquesta
cooperació, aquest mètode de coopera-
ció que ja ha experimentat d'una for-
ma positiva amb resultats interessants
amb molts països africans, i pot escam-
par aquest mètode de cooperació, tam-
bé a d'altres països del Tercer Món.
Per tant, en resum, em sembla que és
una utopia, un somni, és fora de tota
realitat, arribar a pensar en una Euro-
pa que sigui, diguem que tingui, una
relació d'igualtat amb la URSS d'una
banda, i amb els Estats Units de l'al-
tra. Europa només pot estar a l'aliança
occidental, juntament amb els Estats
Units. Aquest, em sembla, és el sentit
realista que pot tenir l'aspiració a
l'autonomia europea.

EL PAPER D'UNA EUROPA UNIDA

—Creieu que hi ha una crisi ideològica
de l'esquerra europea?
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—Em penso que hi ha crisi. No diria
pas una crisi ideològica. Hi ha, ara per
ara, un reconeixement, per part de l'es-
querra europea, què algunes ideologies
que han tingut un paper important en
la història de l'esquerra europea, ja no
són adients, ja no serveixen per com-
prendre allò que s'esdevé en el món
d'avui. Llavors, més que una crisi
ideològica, hi ha l'enfrontament amb
una superació necessària que no és
quelcom dramàtic. És un procés histò-
ric normal, ja que en un moment do-
nat hom veu que les visions del món
canvien, perquè és el món mateix que
canvia i cal, per tant, canviar la forma
d'interpretar-lo.

—No penseu que la cooperació amb els
Estats Units i amb la seva aliança mili-
tar contribueix a crear un problema
d'identitat en l'esquerra parlamentària
europea?
—No ho crec. Em penso que durant
molt de temps l'esquerra europea ha
considerat els Estats Units com l'encar-
nació del capitalisme i per tant, ha con-
siderat els Estats Units gairebé com
l'adversari. Perquè si la lluita de l'es-
querra és contra el capitalisme, el capi-
talisme té en els Estats Units la seva
més gran expressió. Alehores, com po-
dem ésser aliats dels Estats Units nosal-
tres que volem abatre el capitalisme
que s'ha establert de fet en els Estats
Units? Els Estats Units són la màxima
expressió del capitalisme més fort, més
explotador, més despreocupat, del ca-
pitalisme imperialista. Tot això és en
part veritat, però no pot ésser vist com
una topada frontal amb els Estats
Units.

—La política de blocs a què s'apunta
l'esquerra, a què s'apunta el PCI, a
què s'apunten els socialistes italians, els
espanyols, els portuguesos, no és una
contradicció de l'esquerra llatina?
Aquesta no para de dir que s'oposa en
els seus programes a la política de

blocs i a la pràctica reforça la idea de
l'Aliança Atlàntica.
—Voleu dir que l'esquerra es troba en
contradicció, que diu una cosa però en
fa una altra...

—Exacte: l'esquerra diu que no als
blocs, però els reforça.
—Jo no diria que hi hagi cap contra-
dicció. Hi ha una necessitat. Certa-
ment, no volem una Europa dividida
en blocs, però fins que Europa estigui
dividida en blocs, nosaltres estem obli-
gats a estar en el nostre lloc fins que no
hi hagi un espai, fins que no s'obri un
espai entre els dos blocs, llavors el nos-
tre lloc serà en el cantó occidental, la
qual cosa no vol pas dir promoure la
política de blocs; significa acceptar un
"status" de necessitat, acceptar la si-
tuació tal com és i mirar de canviar
aquesta situació.

—Des de l'òptica dels dos grans blocs,
creieu que la perspectiva d'una Europa
unida que pacta amb els Estats Units
pot representar un problema davant,
diguem-ne, el perill soviètic?
—Em sembla que aquest és el paper
d'Europa. El paper d'Europa ha d'és-
ser el de reforçar la política d'arrengle-
rament occidental i el d'introduir en el
bloc occidental una posició articulada,
un bloc que, en el seu interior, exerceix
una certa dialèctica, com se sol dir, un
paper d'Europa que no ha de ser de
submissió als Estats Units. D'antuvi
crec que el que cal evitar és posar
Europa en el paper d'una pilota amb
què juguen els Estats Units i la URSS.
Seria un problema greu que Europa es-
devingués un instrument, esdevingués
una presa a conquerir... Europa té una
història, una mena de societat, un tipus
d'estat; ha fet les seves tries fonamen-
tals sobre la manera com vol organitzar
la vida dels seus ciutadans; és una so-
cietat fonamentada en el camp polític
en la democràcia i en el sistema parla-
mentari.
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Això fa que Europa estigui molt a prop
dels Estats Units. Els Estats Units i
Europa, en els aspectes fonamentals de
llur organització social i política, són
molt semblants; i això porta Europa a
estar-se al cantó occidental. Però,
Europa té una funció pròpia. Europa
promou les relacions de distensió amb
la URSS, de relacions amb el Tercer
Món; tot això Europa ho pot fer, em
sembla, a partir d'una posició clara, no
pas ambigua. Si hom no sap on és
Europa, si és una Europa que està per
allí, que oscil·la una mica cap als Es-
tats Units i una altra mica cap a la
URSS, esdevé un objecte de política i
no pas un subjecte actiu. Però, ésser
aliat dels Estats Units, vol dir acceptar
per força tot allò que els Estats Units
volen? En un moment donat pot ser
tot al contrari. Fins i tot els Estats
Units necessiten Europa; no és tan sols
Europa qui necessita els Estats Units.
Si Europa és capaç de fer-se valer da-
vant els Estats Units, en un moment
donat pot passar que els Estats Units
sentin la influència d'Europa, i en un
cert sentit, la relació canviï. Europa té
bones raons per fer-se valer. Em fa
l'efecte que és un complex d'inferiori-
tat pensar que si Europa és aliada dels
Estats Units, Europa n'és la serventa.
Això no és gens cert; Europa pot tenir
unes bones relacions d'amistat amb els
Estats Units, i en un moment donat,
posar-los condicions.

—Parlem ara de la hipòtesi d'una es-
querra espanyola que pot sentir-se més
inclinada a establir més vincles de
col·laboració amb els Estats Units que
amb la URSS, però que, malgrat tot,
no vol jugar amb la política de blocs
perquè la tria de la qual parleu insis-
tentment pot suposar un augment de la
tensió internacional. No creieu que, en
principi, aquesta opció de "triar" al
nostre país és una opció falsa perquè,
de fet, ja s'ha triat? No creieu que
reforçar aquesta opció en el terreny mi-

litar equival a augmentar el component
dramàtic que hi ha en les relacions in-
ternacionals?
—La situació tal i com és, no agrada a
ningú, però cal reconèixer certes neces-
sitats. Es pot treballar per tal de can-
viar aquesta situació, però fins que
aquesta situació no hagi canviat, cal
adoptar postures, fer una tria. Els
grups d'opinió, els corrents d'opinió,
poden quedar-se fora del joc, poden
esperar. Però els governs no poden es-
perar; els governs han de decidir si són
dins l'OTAN o si en són fora. Em sem-
bla que un govern europeu, un govern
de l'Europa occidental, avui no pot
estar-se de decidir. Ha de decidir estar
en el bloc occidental. Un govern ha
d'escollir, ha de fer política. No pot
estar-ne fora, no pot tenir una postura
neutral, no pot tenir una postura abs-
tencionista. Pot fer-ho si té prou força.
Però ni tan sols França no ha pogut
fer-ho. El govern de França és el que
més ha tractat de desvincular-se dels
blocs, romanent a l'Aliança Atlàntica,
però fora de l'organització militar. I
sincerament, ho hem de dir, és una so-
lució molt forçada. No vull emprar un
adjectiu fort; en resum és una mica hi-
pòcrita estar dins i fora. En realitat és
a dins, per força hi és, a dins. Alesho-
res és millor fer una elecció clara. Es-
tem en aquesta situació fins que les co-
ses siguin així. Com diuen els llatins
"Rebus sic stantibus".

—Felipe González, ja fa anys, al
començament de la transició democrà-
tica, va dir una f rase que fou molt co-
mentada. Va dir que s'estimava més
morir apunyalat al metro de Nova
York que no pas viure a la URSS i
morir-hi de vell, o quelcom semblant.
Subscriviu això?
—És una tria molt trista, és una tria
entre dos mals. Em penso, en canvi,
que tenim la possibilitat de triar no pas
entre dues maneres de morir, sinó entre
dues maneres de sobreviure posant-nos
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sota la protecció dels Estats Units i
prou. I dir d'acord, els Estats Units,
sortosament, tenen armament nuclear i
ens cobreixen i, a la vegada, hem d'em-
pènyer els Estats Units a fer una políti-
ca que superi aquesta divisió del món
en blocs. El mateix fet d'ésser aliats
ens atorga la força de dir-los-ho. Em
sembla que per exercir aquesta influèn-
cia sobre els Estats Units és util tenir
una relació clara d'aliança amb ells,
perquè la pau amb la URSS, la disten-
sió amb aquesta, no la pot fer Europa
sola. Europa pot desenvolupar un pa-
per de mitjancera; no pot fer una pau
per separat amb la URSS.

—En aquesta Europa unida la paraula
esquerra està exhaurida; aleshores,
quin significat té el mot esquerra a Ità-
lia, amb un govern socialista, fent un
referèndum per suprimir la revisió
automàtica dels sous, o quin sentit té el
mot esquerra a Espanya quan no se sap
evitar que la crisi carregui sobre la clas-
se treballadora? O quin sentit té el mot
esquerra en el context de l'esquerra
europea, a Itàlia o Espanya, on l'eco-
nomia submergida fa el que vol, i els
governs ho deixen fer?
—Dissortadament aquests exemples
són molt seriosos i demostren una es-
querra no preparada per afrontar de-
terminats problemes. Ha d'assumir de-
terminades responsabilitats. L'esquerra
s'ha trobat carregada de problemes que
no havia previst. Per exemple, a més
de tots aquests casos particulars que
han posat, tenim un exemple encara
més gran i greu en França; el que s'es-
devé a França és un cas típic de l'es-
querra que perseguia un esquema ex-
tret d'una ideologia ara envellida, un
esquema de la tranformació radical de
la societat, que havia promès als vo-
tants la instauració d'un nou sistema, i
després s'ha trobat amb problemes que
no tenia previstos, o dels quals no ha-
via avaluat exactament totes les conse-
qüències.

Estic d'acord que el fet que l'esquerra
a Itàlia hagi hagut de fer un referèn-
dum, per establir certes modalitats de
sous, és una prova de feblesa; per
comptes de decidir, per comptes de fer
la tria, s'ha tornat cap als electors per
tal que li diguessin allò que havia de
fer. Tots plegats són casos que demos-
tren, que confirmen, allò que deia
abans, és a dir, que l'esquerra pateix
un gran retard de tipus cultural. L'es-
querra ha entès molt tard, i només ara
comença a entendre, el tipus de proble-
mes que cal afrontar quan s'és al go-
vern. L'esquerra pateix el fet d'haver
estat molts anys a l'oposició. L'exem-
ple del Partit Socialista Francès és, de
fet, típic d'un partit que tot i havent
estat durant molts anys a l'oposició, no
havia creat la cultura necessària per
adonar-se de la naturalesa dels proble-
mes que cal afrontar quan hom és al
govern. Quan hom és al govern no es
pot esperar, ajornar. Cal fer unes de-
terminades eleccions, cal assumir les
responsabilitats.

CRISI ECONÒMICA I GOVERNS
D'ESQUERRA

—Aleshores, quan l'esquerra és al go-
vern, és al poder, i pren aquestes res-
ponsabilitats, no esdevé un gestor del
capitalisme?
—Esdevé un gestor del capitalisme, és
veritat. Si no s'està preparat, en un
moment determinat la tria està entre
rendir-se i...

—La banca espanyola mai no havia es-
tat tan contenta com des que hi ha Fe-
lipe Gonzalez.
—1 això què vol dir? La prova del bon
govern de l'esquerra no la veiem en el
descontentament de les forces capitalis-
tes. Pot ser que la banca espanyola es-
tigui contenta amb Felipe Gonzalez
perquè governa bé el país. La banca es-
panyola pot' trobar en això els seus in-
teressos. Enlloc no diu que el primer
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deure d'un govern d'esquerra hagi de
ser carregar-se les banques.

—La banca està tranquil·la.
—Si un govern socialista assegura una
certa estabilitat, el món financer n'està
content tot i que espera poder canviar.
Però mentre, se estima més aquesta si-
tuació que no una situació d'agitació.
No em ^sembla que el món financer i
bancari d'avui en els països capitalistes
desenvolupats sigui un món que estima
els cops, no m'ho sembla gens. Els
cops són sempre una incògnita, un de-
sordre, quelcom que no se sap mai com
acabarà. És millor un govern socialista
moderat, seriós, responsable, que dura,
que no pas els imprevistos, les incògni-
tes d'un cop. Si hi ha un cop, potser la
Borsa s'ensorraria. Si els socialistes
guanyen les eleccions pot passar que la
banca vagi bé perquè estem tranquils,
la situació és força clara...

—No penseu que la crisi econòmica,
que ha estat el marc en el qual s'han
creat els governs del sud d'Europa, ha
contribuït a enterbolir els senyals
d'identitat de l'esquerra?
—En el decurs d'aquests anys tots els
països europeus de la franja mediterrà-
nia, des de Grècia fins a Portugal
—Portugal és Atlàntic, però fet i fet es
considera un país mediterrani—, han
tingut determinades transformacions
que han portat els socialistes al govern,
per tant hom podia pensar que havia
arribat l'hora dels socialistes als països
mediterranis. Dissortadament no ha es-
tat així. Em sembla que hi ha una res-
ponsabilitat de l'esquerra, una manca
de preparació, perquè no em sembla
que hi hagi hagut ni tan sols intents de
coordinació. No dic que calgui fer la
Internacional Socialista Mediterrània,
però una mica més d'intercanvi d'expe-
riències, una mica més de... Hi ha al-
tres governs que ho fan; els governs de-
mocristians es troben, intercanvien
idees. Els governs socialistes tenen pocs

contactes. Això és un símptoma de
manca de preparació, de feblesa.
I a més, aquests partits socialistes,
efectivament, per què han arribat al
poder? Hi han arribat amb la contra-
senya del "canvi". Tots, tots, tots:
cambio, changement, changer la vie en
francès, no sé com es diu en grec, el
mot sempre és el mateix: can vi, així,
volem canviar, però què? com? per
què? de quina manera? Això no estava
preparat. Per tant, han estat els partits
els que han promès el canvi, però un
canvi per millorar, i tanmateix, s'han
trobat al bell mig d'una crisi econòmi-
ca que no permet un canvi per millo-
rar. És una crisi econòmica, que ha
obligat per força a distribuir sacrificis,
no pas a distribuir beneficis. Aquest ha
estat el gran problema dels socialistes.
Els socialistes a l'Europa mediterrània,
en aquest decenni, han arribat prome-
tent de canviar per millorar, i en canvi
han hagut de gestionar el pitjor, gestio-
nar la crisi, i no hi estaven preparats.
Per què no hi estaven preparats? Sem-
pre per aquesta mateixa raó, sempre
torno a reblar el clau: no estaven pre-
parats culturalment. Tenien una cultu-
ra que els empenyia a dir: "La culpa és
del capitalisme." És clar: els capitalis-
tes provoquen la crisi, arribem nosal-
tres els socialistes i canviem el sistema i
sortim de la crisi. Això no és cert, hi
ha aquest error de la ideologia, de pen-
sar que tot el mal ve del capitalisme i
que el socialisme arriba i ho resol tot
com si fos bufar i fer ampolles: "Hi ha
un sistema, el trec i n'hi poso un
altre." Aquest era el vici ideològic dels
socialistes, de l'esquerra i encara ho és
en gran part dels comunistes: pensar
que hi ha un sistema bo i un de dolent.
"Quan arribem nosaltres, hi posem el
sistema bo i tot rutlla: foragitem el sis-
tema dolent, els capitalistes dolents."
El món no és pas així. No està fet de
sistemes contraposats. El món és un
món complex en el qual hi ha l'econo-
mia d'empresa, l'economia d'estat,
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l'economia submergida, l'economia del
sector públic i tot això... Hi ha un
creuament que no ens permet de fer un
esquema: allò és capitalisme i allò altre
és socialisme. La realitat és molt més
complexa. Ara ja hem après que això
podia ésser cert en la societat del vuit-
cents, potser, en la qual hi havia les
grans masses obreres a les grans fàbri-
ques, i d'una i d'altra banda la burge-
sia rica. Avui vivim en una societat
molt més articulada, diferenciada amb
una estratificació social. No es pot es-
quematitzar senzillament en dues parts:
burgesia i proletariat. Tot això l'es-
querra ho ha après molt tard. Co-
mença ara i en canvi ha arribat al go-
vern amb un bagatge d'idees, cultural,
molt vell i s'ha trobat al davant de pro-
blemes que no coneixia.

—Quin paper juguen avui els sindicats
en un programa polític d'esquerres?
—Nosaltres hem estat parlant sempre
de partits però l'esquerra també és el
sindicat. El sindicat, per exemple en un
país com ara Itàlia, i també en un país
com ara França, compta molt. El sin-
dicat ara fa política, ja no és només
una defensa d'interessos de categoria,
de sous. No, el sindicat avui discuteix
amb el govern, els governs han de trac-
tar amb els sindicats i també els go-
verns de dreta han de comptar amb els
sindicats. La senyora Thatcher i tot ha
hagut de fer la guerra amb el sindicat
de minaires. Em sembla que ha estat
una circumstància dramàtica, però els
sindicats han crescut perquè hi ha ha-
gut aquesta força de l'esquerra que
s'ha afermat de diverses maneres. Els
socialistes hi són presents, i després hi
ha hagut la força dels sindicats i hi ha
corrents d'opinió que tenen importàn-
cia. Hem de posar això tot plegat: els
partits organitzats (els clàssics tradicio-
nals de l'esquerra, socialistes, social-
démocrates i comunistes) els sindicats,
els moviments nous (els verds, els eco-
logistes). Hi ha tot un món, diguem-ne

de l'esquerra, que mentre ha crescut i
ha estès la seva influència, no ha ma-
durat pas prou com a força de govern.
Jo insisteixo sobre aquest punt: hi ha
un creixement de l'esquerra com a ex-
pressió de protesta, però encara no hi
ha un creixement de l'esquerra com a
capacitat de govern. Hi ha aquest equi-
libri entre una esquerra que creix, que
augmenta els seus vots, que té sindicats
més forts, que té corrents d'opinió ex-
traparlamentaris, joves, pacifistes, neu-
tralistes i ecologistes, però tot això no
es tradueix en una capacitat de govern,
en un programa de govern. Aquest és
el punt feble, i és per això que he insis-
tit en la necessitat què l'esquerra s'es-
forci a fer-se una base programàtica, a
tenir un programa, un projecte gene-
ral, i després tenir clar allò que es pot
fer pas a pas. Ha de saber des d'on cal
començar, quina cosa es pot fer de pri-
mer, què es pot fer després per tal que
quan sigui al govern no es trobi amb
l'aigua al coll com li passa ara al go-
vern francès, que és al govern ara i per
força ha de rendir-se a la necessitat.
Un cop siguis al govern t'has d'adonar
que no ho pots fer altrament, no pots.
Has de dir: "Espereu, la terra promesa
encara és lluny; ja hi arribarem." Això
ho has de dir abans, si promets el can-
vi, arribes tu i tot canvia, suscites una
gran esperança, i després aquesta es
capgira i ve contra tu perquè esdevé la
desil·lusió. "Ens heu promès un món
nou i tanmateix no sortim del món
vell". No, l'esquerra no pot prometre
un món nou; només pot comprome-
tre's a canviar per millorar gradual-
ment, el món tal i com és avui, i aquest'
món tot xino-xano podrà canviar; hom
reeixirà a canviar-lo i aquesta és la lliçó
que hem après dels esdeveniments
d'aquests anys i és per això que parlo
d'un canvi ideològic. L'esquerra ha
tingut una ideologia: "una vegada esti-
guem al poder, aleshores canviarem les
coses, expropiarem els capitalistes, na-
cionalitzem la banca i l'estat prendrà
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les regnes de l'economia i vet aquí
aquest és el món nou." No és veritat,
no és així. Ai-xò no era cap concepció
ideològica, no hi havia una verificació
en la realitat.

—Creieu que ¡'estat del benestar enca-
ra pot fer progressos, encara té capaci-
tat de desenvolupar-se?
—Sí, em sembla que sí. Aquest és un

,altre error que ha comès, i que encara
comet l'esquerra: l'error de dir que
l'estat del benestar, el "welfare state",
ha fet fallida. No és veritat, perquè
tots els progressos socials que hem
aconseguit en els nostres pa'ïsos (tenim
sistemes de seguretat social, d'assistèn-
cia sanitària, de pensions...), són els
resultats de l'estat del benestar. Ales-
hores no ha estat un fracàs, ha estat un
progrés que en un cert moment deter-
minat s'ha aturat, d'acord... Aquella
mena de política s'ha exhaurit en un
cert moment, ha assolit el seu límit i, a
més, ha provocat efectes negatius per-
què després els balanços de l'estat han
esdevingut molt feixucs. La despesa
pública s'ha engrandit massa i cal
posar-hi ordre, però ha estat un resul-
tat important encara que algunes vega-
des aquest estat del benestar també
l'han assumit governs conservadors o
moderats, però sempre sota la pressió
de l'esquerra. Sobretot, i tornem al te-
ma dels sindicats, perquè també els sin-
dicats han après a fer una política en
aquesta direcció, una política més
avançada de reformes socials, en el
sentit de l'estat del benestar.

—Parlem un moment, d'un episodi re-
cent: el de ¡'"Achille Lauro". Creieu
realment que la crisi política que ha
desfermat demostra aquella autonomia
política europea respecte dels Estats
Units?
—No em sembla que tot aquest episodi
de 1'"Achille Lauro" hagi estat una
prova d'autonomia davant dels EUA.
No m'ho sembla gens. Ha estat, ben a

l'inrevés, una prova de la posició hege-
mònica dels EUA. No hi pot haver
autonomia per part d'un sol estat en
les relacions amb els EUA, la relació
de forces està massa desequilibrada. Si
en la crisi de 1'"Achille Lauro" hi ha-
gués hagut una presència europea, si
Itàlia hagués estat capaç de crear una
solidaritat europea per tal de condicio-
nar el comportament dels EUA, ales-
hores sí que hauria estat un fet positiu
perquè podia ésser un senyal de con-
questa d'autonomia per part d'Europa.
Però no hi ha una autonomia d'un es-
tat europeu sol i una autonomia d'Ità-
lia davant els EUA. Itàlia ha mirat de
maniobrar per tal de limitar fins allà
on ha estat possible el dany, per tal de
minimitzar els riscs de tota aquesta his-
tòria, però no és pas que hagi fet una
acció autònoma, no és que hagi posat
les bases d'una autonomia d'Europa
o una autonomia d'Itàlia o d'alguns
països mediterranis en tota la política
que toca a l'Orient Mitjà, sinó que
T "Achille Lauro", segons que em sem-
bla, ha estat una prova, un cop més,
que no es pot fer res sense els EUA que
Europa no ha arribat, no reïx, no està
en condicions de gestionar una crisi en
el Mediterrani per si sola.

—Això significa que no esteu gaire
d'acord amb la gestió de Craxi en
aquest afer?
—No, no hi estic pas d'acord car no
em sembla que tota aquesta operació
hagi estat ben aconduïda. Ha estat ben
aconduïda si la finalitat era salvar els
passatgers que eren a 1'"Achille Lau-
ro". Si era més ambiciosa no em sem-
bla que hagi produït cap resultat. No
és pas Ronald Reagan qui ha dimitit,
és Craxi qui ha dimitit. Només hi ha
hagut dimissions al govern Italià. I des-
prés ha tornat a fer el mateix govern,
però mentrestant s'ha sentit el cop de
la potència dels EUA, i el govern ha
caigut. El significat polític de tot l'epi-
sodi és que el govern Italià, només per-
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què ha mirat en un moment donat de
prendre una posició una mica diferent
dels EUA, ha entrat en crisi. És una
prova de feblesa del govern italià. Crec
que, per exemple, a França no podria
produir-se quelcom de semblant; cap
govern francès entraria en crisi per una
cosa així. De Gaulle és un exemple
d'intent de política autònoma respecte
als EUA i és un cas únic, i roman únic
perquè és una excepció que confirma la
regla. ¿Per què hi ha aquestes excep-
cions, no n'hi ha d'altres? Perquè De
Gaulle era De Gaulle, França era
França i en aquella època... Al capde-
vall, què n'ha quedat d'aquella auto-
nomia? Fins i tot De Gaulle, que ha es-
tat l'exemple més imponent de voluntat
d'independència, amb un país fort com
França demostra que en un estat, per
ell sol, no reïx, i veiem que no ha reei-
xit perquè un cop mort De Gaulle,
França ha sortit un altre cop de l'esce-
na i ha tornat a la normalitat d'unes
relacions estretes d'aliança amb els
EUA.

SOCIALISTES i COMUNISTES A ITÀLIA
—Quines relacions hi ha entre el Partit
Socialista Italià í el PCI?
—Diria que gairebé no n'hi ha. Quasi
no hi ha comunicació.

—Però aquesta mena de relacions entre
el Partit Socialista i el Partit Comunis-
ta, es dóna perquè en una confrontació
en solitari, hipotètica, entre el PSI i el
PCI potser el PSI en sortiria perdent?
—No és que el Partit Socialista Italià
no tingui interès en el diàleg amb el
PCI. El PSI ara ja ha fet una tria
d'aliança amb la DC per tal de gover-
nar el país. El PCI és a l'oposició i
això és tot. Segons sembla, això és un
error. Penso que el PSI funciona per-
fectament bé, és just que governi, és
necessari per tal de donar un govern al
país millor del que fóra sense el PSI.
Durant un cert temps, però, mentre és
al govern, també pot mantenir el diàleg

amb el PCI per ocupar un espai a l'es-
querra i exercir influència en l'esquer-
ra. Ara, el PSI ja no existeix, no es pot
dir l'esquerra italiana; a l'esquerra ita-
liana el PSI ja no existeix com a partit.
Hi ha socialistes que com a persones
escriuen, parlen, però el partit no ho
fa. El partit és al govern, fa la seva
funció d'aliat de la coalició al govern i
prou.

—La mort de Berlinguer ha afeblit el
PCI?
—Sí, és veritat; diria que sí perquè el
PCI després de la mort de Berlinguer
encara no ha tingut el valor de fer una
elecció clara del seu successor. El secre-
tari actual és una persona capacitada
però és el resultat d'un compromís,
d'un equilibri, perquè ara el PCI està
dividit, hi ha posicions diverses. Natta
és un punt d'equilibri, per tant és una
"no-eleccio", no és una tria, és una
forma d'evitar una elecció clara cap a
una línia reformista o cap a una línia
tradicionalista.

—L 'eurocomunisme fou una utopia?
—L'eurocomunisme no existeix. Al da-
rrera hi havia la idea d'una Europa en
equilibri, entre els EUA i la URSS, era
una forma de distanciar-se de la URSS.
Per tant, ha estat un intent d'orientar
en aquest sentit tots els partits comu-
nistes de l'Europa Occidental. Però
aquest intent ha fracassat perquè els
partits comunistes de l'Europa Occi-
dental han desaparegut, ja no existei-
xen. Només existeix el PCI i no és un
partit eurocomunista: és un Partit Co-
munista Italià que fa una política, ara
per ara, occidental, reformista. És un
cas aïllat.

—Quines són les raons de base que im-
pedeixen la unió de l'esquerra? Comu-
nistes, socialistes, radicals, socialdemò-
crates...
—Hi ha raons històriques. Però, a
més, qui són aquests? En realitat l'es-
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querrá, a Europa, són els comunistes i
els socialistes. Els altres són petits
grups radicals. A Itàlia no existeixen,
no compten. No tenen representació
parlamentària. Als països amb demo-
cràcia parlamentària i abans que res,
per donar una imatge, per comptar, cal
tenir representació parlamentària. A
més, els comunistes que tenen un pes,
quey compten ara, només són a Itàlia.
•Per tant, en realitat l'esquerra a Euro-
pa són els partits socialistes, és allò que
hom pot aplegar al voltant dels partits
socialistes, amb la única excepció del
PCI. El cas italià és un cas anòmal, un
cas particular, singular, perquè és
l'únic país de l'Europa Occidental on
hi ha un PC que és la força més gran
de l'esquerra. Per tant el cas italià és
un cas excepcional. El destí de l'esquer-
ra a Itàlia depèn de la capacitat de
transformació del PCI, de si el PCI és
capaç de transformar-se ràpidament,
de si pot esdevenir un gran partit so-
cialdemòcrata. Aleshores podem espe-
rar la renaixença de l'esquerra italiana.
Als altres països la situació és diversa,
perquè als altres països hi ha partits so-
cialistes democràtics i per tant no hi ha
cap problema diguem-ne de legitimitat,
com es diu a Itàlia amb el PCI, perquè
ningú no en dubta dels partits socialis-
tes, ningú no pensa que els partits so-
cialistes no donin totes els garanties de-
mocràtiques que es demanen a un par-
tit que vol ser un partit de govern en
aquests països. Ben al contrari, el PCI
no dóna aquestes garanties, almenys
encara. Hi ha més de la meitat dels
electors que no se'n refien, que no
creuen que el Partit Comunista doni
totes les garanties necessàries en tot
allò que fa a la salvaguarda, la garan-
tia, del sistema democràtic. Per tant el
PCI ha d'acomplir aquesta transforma-
ció necessària per reeixir a fer-se creïble
com a partit del govern i sortir d'a-
quest ghetto de partit d'oposició.

—Si el conqueria, no hi hauria un cop

d'estat?
—No, perquè per conquerir el poder
han de transformar-se. Mai no podran
assolir el poder.

—A Espanya, durant molts anys, l'es-
querra, els socialistes, se'n reien dels
socialdemòcrates. Ara els socialdemò-
craíes se'n riuen una mica dels socialis-
tes. Perquè diuen que per fer això tam-
poc no calia riu re-se'n tant.
—No crec que sigui veritat perquè hi
ha diverses formes d'ésser socialdemò-
crata. Què vol dir socialdemòcrata? És-
ser socialista i acceptar les regles i tam-
bé els vincles amb la democràcia, signi-
fica acceptar la possibilitat del recanvi
al govern, però també significa tenir
una certa voluntat d'un programa de
reformes i de transformació de la socie-
tat en el sentit que és propi del progra-
ma socialista.

—Quina diferència hi ha entre els so-
cialistes i els socialdemòcrates?
—Cal veure-ho en concret. A Itàlia, hi
ha una gran diferència perquè el partit
que s'anomena socialdemòcrata és un
partit que està més a la dreta de la DC.
Però el veritable partit socialdemòcrata
és el PSI. Perquè, com deia, hi ha dife-
rents formes d'ésser socialdemòcrata.
Ésser socialdemòcrata significa ésser
socialista per a les reformes, i no per
fer una conquesta violenta del poder.
Per conquerir el poder amb el mètode
democràtic i per exercir-lo amb el mè-
tode de la reforma. Hom es pot ano-
menar socialdemòcrata, hom es pot
anomenar reformista, els anglesos
s'anomenen laboristes. Aleshores, se-
gons que em sembla, una política so-
cialista només pot ésser una política so-
cialdemòcrata, però de substància. Una
política socialdemocràtica que posa
d'acord l'acceptació de les regles de la
democràcia amb un programa de refor-
mes socials, de progrés econòmic i, per
tant, de llibertats més grans, de justícia
més gran que no la que havia estat la
tendència dels socialistes. Però dir que
hom és socialdemòcrata és posar l'ac-
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cent en el vincle democràtic. Sí, atès
que hi ha hagut molt equívocs i les pa-
raules han perdut i reconquerit llur sig-
nificat, han canviat de significat, heus
aquí com és bo, em sembla, mirar,
també en política, d'emprar mots clars,
que no siguin ambigus.

—El Partit Comunista té un programa
de transformació social, molt concret.
—Sí, té un programa de reformes so-
cials a fer gradualment. Fet i fet el Par-
tit Comunista, quan ha estat aliat de
govern amb la DC no ha fet cap refor-
ma important. Per tant, ha tingut un
comportament molt moderat. S'ha
adonat que si s'ha de fer política amb
la DC no es pot pensar d'anar massa
lluny, ens quedem on som perquè la
DC és un gran partit de conservació,
que accepta fer amb prou feines algu-
nes reformes però molt a poc a poc,
amb molta prudència. Què fa ara el
PSI?

—Què fan uns senyors com vostès amb
una gent com aquesta? Què fan els so-
cialistes al govern amb la DC ara a Ità-
lia?
—Mantenen dempeus un govern, que
és l'únic govern possible, que és l'única
majoria possible al parlament italià
avui.

—Fa uns quants anys, hom deia que
l'avantguarda cultural d'Europa era
d'esquerres; què se n'ha fet, d'aquella
cultura?
—Cal entendre's... Em penso que a
l'àrea de l'esquerra s'exposen, es mani-
festen els moviments culturals més vius
en el camp de l'art, de la...

—Però no són al camp d'una esquerra
ext rapar lamen t ària ?
—No. Em sembla que en el camp cul-
tural les forces més vives es belluguen
en el camp de l'esquerra, són movi-
ments culturals d'avantguarda i per
tant, es col·loquen a l'esquerra. A

"grosso modo" em sembla que hi ha
una relació força estreta entre la cultu-
ra més avançada en els diversos camps
i l'esquerra política. Una cosa és dir
que molta part de la cultura, que la
part més avançada de la cultura, és a
l'esquerra, es mou dins l'àrea de l'es-
querra perquè és d'idees progressistes,
d'idees avançades i una altra història és
parlar de cultura de l'esquerra... que
no és ni d'esquerres ni de dretes, que és
cultura, que és cultura vàlida: bona
pintura, bona literatura, bona música;
els artistes se situen a l'esquerra, no
són llurs obres les que se situen a l'es-
querra, són els homes que després són
d'esquerres. Però hi ha, certament, un
problema de la "cultura de l'esquerra"
que sorgeix quan es parla de cultura
política. Hem de distingir, per tant,
una cultura diguem-ne estètica, per en-
tendre'ns, una cultura que s'expressa
amb la bellesa de l'obra d'art i una cul-
tura, que ha d'alimentar la política,
que l'ha de sostenir; és la sociologia,
la ciència del dret, les ciències políti-
ques, "la politologia", la història i tot
això... En aquest terreny la cultura de
l'esquerra no ha fet les revisions, les.
evolucions, les transformacions neces-
sàries, per posar l'esquerra en les con-
dicions d'afrontar els problemes de go-
vern que es presenten en una societat
com la dels països de l'Europa Occi-
dental.
Hom en parla molt, d'això. A Itàlia
només heu d'obrir un diari d'esquerra,
per veure que no es parla d'altra cosa
que de les innovacions tecnològiques,
de la socitat que canvia, però només
són paraules. Darrera aquestes parau-
les no hi ha anàlisis. Quines són aques-
tes tecnologies? Què provoquen? Però
on són aquests nous "status" socials?
Qui són? Què fan? Tot són eslògans,
són intuïcions, però no hi ha una anàli-
si aprofundida i sobretot no hi ha l'es-
forç de treure'n conclusions, de treu-
re'n ensenyances. Hom diu, "la classe
obrera ara ja no hi és" com es pensava
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fa temps. Hi ha, és cert, els obrers, pe-
rò ara la classe obrera s'ha diferenciat;
hi ha els obrers especialitzats, hi ha els
quadres, la fàbrica és ben diferent de
com havia estat. D'acord, hom diu
això però després no s'avança més en
l'anàlisi per veure com hem de canviar
nosaltres mateixos, per tal d'adequar-
nos a aquests canvis.
Sembla com si el canvi que hi ha a la
societat fos un fet que es belluga fora
de la política, d'allò que són les rela-
cions de força entre els partits, el paper
dels sindicats, etc. Hi ha una mena de
visió esquizofrènica, per la qual, d'una
banda, es veu el canvi de la societat i,
fins i tot s'exalta el canvi de la societat.
De l'altra, però, hom queda tal i com
era abans; es continua raonant encara
sobre la base dels vells esquemes, de
velles ideologies: socialisme, capitalis-
me, reforma, revolució. Els vells esque-
mes ideològics continuen estan presents
en la forma de pensar de l'esquerra,
però alhora aquesta esquerra reconeix

que tot canvia; tot canvia però canvia
massa per l'esquerra mateixa. Tot això
és una gran tasca que cal fer. Parlo en
general, perquè després pot ser que tot
el que dic no valgui per a tota l'esque-
rra i per a tots els partits de l'esquerra.
Miro, sobretot, el fenomen que tinc
més davant del nas, el del "Partido
Comunista Italiano", perquè és el par-
tit que té el 30 % dels vots, i és la
força d'esquerra a Itàlia. Aquest és un
partit que enraona molt del canvi però
ell no canvia mai. Sempre és igual,
com fa trenta anys. Però això també
val pels altres partits, és clar.

— Us agrada el papa Wojtyla?
—No m'agrada gens.

—Per què?
—Perquè em sembla un papa dema-
gog, un papa que fa l'espectacle.

—OK, què diuen als EUA...



La capacitat de gestió
dels ajuntaments
PASQUAL MARAGALL

L/experiència de sis anys i mig d'ajuntaments democràtics
ens permet afirmar que, dintre del sector públic, els ajunta-
ments són el subsector que respon amb més flexibilitat als
reptes d'una administració moderna. Els ajuntaments de Ca-
talunya i d'Espanya són capaços de generar, mitjançant l'es-
talvi i la inversió, un canvi d'expectatives econòmiques més
importants que el que podria provocar un augment de la cir-
culació monetària des del Banc d'Espanya.

El sistema democràtic local és el més adequat per produir uns serveis
ajustats a la demanda. La confirmació d'aquesta afirmació la trobem
dins de l'alta mortalitat política dels alcaldes de les poblacions on es pro-
dueixen fenòmens d'ineficàcia.

Per això no es pot admetre el simplisme que contempla el dèficit com a
única referència i veu els ajuntaments com uns malversadors irresponsa-
bles.

Els alcaldes han estat més a prop de l'arquetipus shumpeterià d'empre-
sari que molts dels que professen com a empresaris. Han corregut més
risc, fins i tot pel que fa al seu nivell d'ingressos i a la seva vida personal.

ELS AJUNTAMENTS, SECTORS GESTORS PER EXCEL·LÈNCIA

L'Administració local és l'administració que està més a prop dels ciu-
tadans i, per tant, és el sector de l'activitat pública més fàcil de ser con-
trolat pels mateixos ciutadans.

Els ajuntaments no tenen pròpiament l'element de la competència mú-
tua entre ells, però en canvi és fàcil de caure en la comparació entre ajun-
taments.

El públic, o en aquest cas els ciutadans, compara, i pot produir-se el
fenomen de "votar amb els peus". És a dir, pot traslladar la seva resi-
dència si els serveis oferts per l'ajuntament del costat són millors que els
d'allà on s'està visquent.

A més a més la proximitat als ciutadans del sector local dóna a les elec-
cions locals una força fiscalitzadóra molt superior a la que és normal en
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altres nivells de l'administració, en què la competència electoral es basa
fonamentalment en idees molt generals. La comprovació que es complei-
xin o no escapa quasi totalment de l'experiència en la vida social quoti-
diana del ciutadà com a individu.

En això l'estat és clarament diferent del sector privat. La crítica de
l'empresariat a l'estat es basa en la comparació amb el sector privat on el
ciutadà pot comprar o no comprar, cosa que no pot fer amb l'estat.

Al sector local, però, aquest tipus de crítica liberal no és tan vàlida en
la mesura en què aquesta comprovació de qualitat i de preu hi és. I els
ciutadans la formulen cada dia. Qualsevol alcalde d'Espanya pot testimo-
niar fins a quin punt té present la pressió d'un "mercat" de ciutadans
que li recorda cada dia el que està fent bé o el que està fent malament.

Caldria definir, però, una grandària mínima a partir de la qual les cor-
poracions locals poguessin assumir aquesta condició de gestors per
excel·lència. Les dimensions més apropiades serien ajuntaments grans i
mitjans, comarques i àrees metropolitanes. Els districtes i els ajuntaments
petits serien les unitats polítiques de participació o descentralització terri-
torial.

Dels 935 municipis de Catalunya, 50 tenen entre 5.000 i 10.000 habi-
tants, 38 entre 10.000 i 20.000, 24 entre 20.000 i 50.000, 8 entre 50.000 i
100.000, 7 entre 100.000 i 500.000, i només un, Barcelona, té més de mig
milió d'habitants.

Des d'aquesta perspectiva és evident que les corporacions locals com-
parteixen algunes de les característiques de les empreses. És significatiu
que quan en un sistema d'economia centralitzada es vol fer un apropa-
ment al sistema de mercat es recorre als ajuntaments. Això va succeir a
Hongria on, per primer cop, els ciutadans van poder comprar un paper
que donava interessos. I aquest paper era emès pels ajuntaments.

En el camp de la incorporació de procediments informàtics, la capaci-
tat de reacció dels ajuntaments ha estat molt a prop de la que es diu que
tenen les empreses. L'Ajuntament de Barcelona en va ser el capdavanter,
però l'esperit innovador s'ha estès a municipis més petits.

És molt significatiu el cas de Monòvar, on van dissenyar un programa
que va permetre informatitzar pràcticament tota la gestió municipal, in-
closes les actes de la Comissió de Govern. La qualitat del programa era
tan notable que la companyia subministradora de l'ordinador va com-
prar-ne el software per comercialitzar-lo entre els ajuntaments.

El professor García Duran, seguint Kenneth Arrow, explica que bona
part de les crisis es poden analitzar en funció de la distribució de les ex-
pectatives optimistes i pessimistes. Segons aquest model, la crisi es pot
explicar per la polarització d'expectatives pessimistes. És a dir, que el
grau de pessimisme existent és superior a allò que justifiquen les possibili-
tats reals d'inversió, d'activitat o d'ocupació.

Probablement, aquest país està visquent un moment semblant a aquest.
El que es tractaria de fer, des del punt de vista de política econòmica, se-
ria frenar aquesta polarització excessiva cap al cantó pessimista. I aquest
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paper de trencadors de la uniformitat, que diu García Duran, es pot exer-
cir molt millor des dels ajuntaments que des de cap altre centre de deci-
sió.

EL CAS DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona és un conglomerat d'àrees i d'empreses el
moviment anual del qual està al voltant dels 120.000 milions de pessetes.
El ventall dels serveis que produeix comprèn des de serveis de software
fins a clavegueram i teatre infantil. La seva producció representa més del
5 per cent del producte interior brut de la ciutat. Sens dubte és la primera
"empresa" de Catalunya i la que genera més efectes colaterais en totes
les direccions.

Té una plantilla de més de 11.000 funcionaris i 2.000 contractats labo-
rals. Si afegim el personal dels òrgans autònoms de gestió i el de les em-
preses municipals, arribem a xifres que ronden els 24.000 llocs de treball.

Barcelona, per les seves característiques especials, és una bona mostra
del que pot arribar a fer el sector local en general, sempre que hi hagi la
voluntat política adient.

La gestió portada des de 1979 ha permès realitzar un sanejament finan-
cer i una reforma administrativa que són un punt de referència per la res-
ta de les administracions públiques.

Durant els mesos immediats a la presa de possesió del primer consistori
democràtic es va constatar la dificultat d'aïllar els problemes i tractar-los
seguint un ordre de prioritats. A Barcelona es van inventariar fins a 230
serveis específics molt diferents els uns dels altres, la major part dels
quals no tenien cap escala jerarquitzada d'objectius.

D'altra banda, la situació financera es caracteritzava per un dèficit
enorme, producte d'una estructura local inflexible i antiquada i dels hà-
bits adquirits als anys 60 en què el creixement accelerat permetia pagar
els dèficits d'un any amb l'augment dels ingressos dels següents.

Finalment, i aquesta és una característica específica de Barcelona,
l'Ajuntament carregava, i carrega, amb el cost dels serveis típics d'una
capital com Barcelona. La manca de reconeixement polític d'aquesta ca-
pitalitat ha fet que l'administració local sigui responsable d'uns serveis
que normalment paga l'estat, o més recentment, els governs autònoms.
L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, manté 24 museus, 5 hospitals i
11 centres d'EGB.

El procés de millora de la gestió encetat per l'Ajuntament va començar
per la millora del control de la despesa. I aquest control havia de
començar per la despesa de personal. En menys d'un any es va fer un
cens de personal, es van ampliar i unificar els horaris i es va implantar un
control d'assistència informatitzat. Es va fer un procés de regularització,
es va simplificar la plantilla, i es van reduir les categories de 260 a 71. Es
van reconèixer les organitzacions sindicals com a interlocutores dels tre-
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balladors i es va firmar un acord de condicions laborals. Tot un seguit de
mesures que l'Administració central no va dur a terme fins tres anys.des-
prés.

El resultat d'aquest procés va ser augmentar la tecnificació de l'Admi-
nistració sense que el cost, en termes reals, pugés. El 1985 hi ha 1.000
funcionaris menys que el 1979, i les empreses municipals, incloent-hi
autobusos i metro, han passat de 11.200 a 8.900 treballadors.

Aquesta reducció absoluta amaga una intensa renovació de personal.
Es van incentivar les jubilacions anticipades, es van amortitzar places de
categories tècniques, que es van cobrir amb personal més jove i més ben
qualificat.

Així, el nombre de persones amb funcions tècniques ha augmentat un
17 % des de l'abril del 79 al desembre del 84, mentre que el nombre de
persones amb funcions administratives i subalternes ha baixat un 16 per
cent en el mateix període.

Després de 6 anys es pot presentar un augment en la quantitat i una
millora en la qualitat dels Serveis municipals sense que els recursos con-
sumits hagin augmentat. En efecte, el 1980 les despeses ordinàries totals
van pujar a 79.067 milions de pessetes, pràcticament la mateixa quantitat
que el pressupost ordinari el 1985: 72.501 milions de pessetes. Això vol
dir, evidentment, que hi ha hagut un augment de la productivitat dels re-
cursos.

Les causes de l'augment de la productivitat, tot i que són molt varia-
des, es poden resumir en dos grups.

El primer consisteix en l'aprofitament dels estímuls productius que la
democratització de la vida municipal comporta: la transparència de les
condicions de treball, dels horaris, de les retribucions; l'aplicació d'in-
compatibilitats, la introducció de la negociació col·lectiva, la crítica i par-
ticipació ciutadana, molt facilitades pel procés de descentralització
territorial.

Aquest conjunt de factors constitueixen estímuls molt poderosos per
augmentar l'eficàcia i la ineficàcia de la màquina municipal que, en defi-
nitiva, funciona dins d'un aparador. De fet, aquesta és la justificació de
fons de l'eficiència productiva de la despesa pública local en relació amb
altres sectors de l'Administració.

En segon lloc, l'Ajuntament de Barcelona és probablement l'Adminis-
tració Pública que més ha contribuït, amb els plantejaments i amb els
fets, a posar en crisi el model d'organització i gestió burocràtic, no sense
resistències per part dels sectors més interessats en defensar aquest mo-
del.

PARTICIPACIÓ DEL SECTOR LOCAL
EN LA DESPESA PÚBLICA

El subsector local de l'Administració Pública espanyola, amb més d'l
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bilió de pessetes d'operacions sobre un total de 8 bilions, és una part no
gens menyspreable del Sector públic. Juntament amb el Sector autonò-
mic, que supera també el bilió, representa el 29 per cent de la despesa pú-
blica consolidada segons dades de la Dirección General de Coordinación
de Haciendas Territoriales, mentre que a Itàlia i al Regne Unit aquest ni-
vell és del 17 i del 26 per cent, respectivament.

Això, d'una banda, vol dir que tenim uns nivells de descentralització
territorial de la despesa més plausible d'allò que normalment es vol ad-
metre. .Però, d'altra banda, encara estem molt lluny dels percentatges que
a K'any 1980 els experts reconeixien com a desitjables, que eren 50, 25 i 25
per les administracions central, autonòmica i local, respectivament.

El que és més greu, però, és que estem molt lluny d'allò que la pròpia
realitat exigeix. Especialment en el subsector local, perquè no supera el
15 per cent del Sector públic, sense Seguretat Social.

Per assolir l'objectiu del 25 per cent de participació sense reduir els re-
cursos de les comunitats autònomes no hi ha cap altra solució que recó-
rrer a mesures fiscals no contemplades per les lleis vigents o no desenvo-
lupades. Aquestes mesures haurien de permetre, en el context d'un aug-
ment del pressupost brut de les comunitats autònomes, un augment de la
capacitat neta de despesa del subsector local, mitjançant la redistribució i
la creació de fons de cooperació municipal als governs autònoms.

Des de l'alcaldia de Barcelona defensarem sempre la implantació d'una
fiscalitat autonòmica sempre que es donin tres condicions: (1) que els re-
cursos obtinguts es dediquin a nodrir la capacitat de despesa dels ajunta-
ments, és a dir, el sector gestor per excel·lència, (2) que la redistribució es
faci objectivament, i (3) que la població en percebi clarament el benefici.

Però els tributs que es puguin establir d'acord amb aquesta concepció
fiscal, tot i que es refereixin a problemes específics i a zones concretes del
país, haurien de respectar el principi que, a mig termini, els impostos no
han de tenir un caràcter estrictament finalista. A mig termini, la solució
és federalitzant; renda, societats i IVA, repartits entre els tres nivells de
govern, com a Alemanya.

Cal que es produeixi una autèntica redistribució en cascada cap al Sec-
tor públic autònom i cap al Sector públic local. Nosaltres defensarem
sempre que en aquesta redistribució progressiva s'introdueixin criteris
d'organització, exigències de control de qualitat, de màxims i mínims per
part de l'Administració central i, òbviament, de les administracions autò-
nomes.

Els governs autònoms haurien de reconèixer que la pròpia essència del
seu poder polític en relació a les administracions locals consisteix precisa-
ment en això: la determinació dels criteris polítics que poden orientar la
despesa dels recursos que ells controlen.
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PROBLEMES PENDENTS

Hi ha un seguit de problemes que no han estat encara resolts després
de sis anys d'administració local democràtica, o que han sorgit de bell
nou durant aquest temps. Es tracta de la drogaaddicció i les seves deriva-
cions cap al camp de la seguretat i l'administració de justícia i, indirecta-
ment, la sanitat, així com d'altres problemes relatius al comportament ci-
vil en una fase de transició.

En relació a les drogues, els últims cinc anys han vist créixer uns fenò-
mens molt semblants als que ja coneixen altres països, especialment els
Estats Units, des de fa quinze o vint anys. Ens referim a l'extensió del
consum, a les seves repercussions socials i als debats que genera.

No hi ha una forma única i definitiva de tractament dels drogaaddic-
tes, especialment els heroïnòmans, a llarg termini. La discussió entre pro-
fessionals gira sobretot entorn de les mesures de reinserció i de prevenció.
El que sí està clar, però, és que cal afrontar, com a mínim, els aspectes
sanitaris de la drogaaddicció.

Probablement la gestió dels serveis sanitaris és la prova més important
per aclarir com serà el repartiment de funcions entre les administracions
públiques. Per la seva participació al PIB i a la despesa pública són sens
dubte la columna vertebral dels serveis personals transferits a les comuni-
tats autònomes.

La gestió per part de l'Administració local aquí també és garantia
d'eficàcia i innovació. Contra el que s'ha dit a vegades, quan l'adminis-
tració local ha irromput a la Sanitat, ho ha fet atenent necessitats que al-
tres administracions més burocràtiques o poc participatives havien igno-
rat, com Planificació familiar o Salut mental.

I no només en aquests casos. També en la gestió d'institucions comple-
xes com hospitals, l'Administració local ha demostrat que té la força po-
lítica i el coneixement professional precís per portar-la d'una manera di-
ferent .

A Barcelona, per exemple, el cost per unitat d'assistència bàsica, UBA,
va ser, al 1984, de 15.691 ptes. per UBA i dia a l'Hospital del Mar i, de
10.060 ptes. a l'Hospital de l'Esperança. Als hospitals de la Seguretat So-
cial el cost és desconegut. La subvenció rebuda per UBA i dia ha estat de
10.472 ptes., mentre que a Sant Pau i al Clínic ha estat de 20.000 ptes. i
de 15.000 a alguns centres privats.

Quant a l'actuació dels ajuntaments davant l'atur, tot just hem
començat.

A Barcelona hi ha 270.000 joves entre 14 i 24 anys. Entre els 16 i 24
anys, el 42 per cent és a l'atur. La taxa de fracàs escolar, en termes de re-
petició de curs, és del 50 per cent a EGB, 55 per cent a BUP i 75 per cent
a FP. Aquestes xifres donen una idea de la magnitud del problema, de tal
com és ara i de com pot agreujar-se en un futur.

L'Ajuntament de Barcelona ha emprès la creació d'un dispositiu d'ac-
tuació en el camp de les iniciatives locals d'ocupació i de les iniciatives
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empresarials.
D'aquesta manera s'ha fet un capgirament de fons. Fins ara els ajunta-

ments no admetien cap altra responsabilitat respecte a l'atur que l'ajut
per mitigar-ne els efectes. La veritat és que la contribució dels ajunta-
ments en la lluita contra l'atur és relativament marginal. Però no és pos-
sible declarar-se irresponsables davant aquest problema. La duració de la
crisi, que és superior del que ningú no havia previst, produeix efectes
qualitatius importants. Les possibilitats de reinserció laboral d'una perso-
na decreixen en progressió geomètrica a mesura que s'allarga la durada
de ia situació de desocupat.

El finançament dels transports públics exigeix també la perspectiva de
les solucions específiques. En el cas de Barcelona, la singularitat rau en el
caràcter metropolità dels serveis prestats i en els dèficits derivats de la
gran complexitat dels moderns sistemes de transport urbà.

LA CAPACITAT DE BARCELONA

Tots els problemes esmentats anteriorment necessiten solucions especí-
fiques. En el cas concret de Barcelona, però, les solucions han de passar
també per la constatació de la capitalitat que Barcelona exerceix de fet i
que té voluntat de consolidar. Barcelona és capital de Catalunya, però és
també capital d'Espanya.

El reconeixement d'aquesta capitalitat no ha de limitar-se a uns drets
econòmics. Barcelona proposa un reconeixement polític de la seva capita-
litat.

Hi ha una certa contraposició entre el debat propi de les ciutats i l'ine-
vitable grau d'uniformitat que provoquen les capitals. Els valors propis
de les ciutats a vegades es veuen amenaçats per la presència d'una capita-
litat política.

És important que hi hagi un equilibri entre el rol de capitalitat i el més
genèric, i fins a cert punt oposat, de ciutat. I potser aquí tenim la dife-
rència que encara s'aprecia entre el cas espanyol i la posició que ocupen
Washington o Bonn als seus països. Ni Washington ni Bonn pretenen ser
al mateix temps la capital i la primera ciutat.

Evidentment a Espanya la situació no és la mateixa. La realitat de Ma-
drid també és un factor que s'imposa. Però cal reconèixer que la llei no
esgota la realitat. Cal acceptar la idea d'un cert dualisme fàctic.

CRITERIS PER A UN MODEL DE GESTIÓ

Un model de gestió possible per a Espanya, que hauria de començar a
aplicar-se ara perquè estigués rodat el 1990, hauria de tenir en compte els
següents criteris i propòsits:
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1. Legalment o pràcticament les competències de l'estat i de les comu-
nitats autònomes haurien de ser taxatives, amb numerus clausus, i les lo-
cals, residuals.

2. No hi ha gairebé cap problema que pugui solucionar-se només des
d'un sol nivell de govern. L'atribució de competències que fan la Consti-
tució i les lleis bàsiques és només una convenció simplificadora.

3. En realitat no hi ha competències exclusives, ni tan sols plenes. To-
tes són compartides, o quasi totes. El que és important és identificar el
responsable o responsables del projecte, de cada projecte.

4. El sector local ha d'arribar en cinc, sis o set anys al 25 per cent del
sector públic, excloent-ne la Seguretat Social.

5. Aquests objectius poden perseguir-se encara que no hi hagi lleis que
els consagrin.

6. Els polítics haurien de contenir-se la tendència a tractar directament
amb el ciutadà, passant per sobre dels poders elegits de nivell inferior.

7. Cal també autocontenció en la susceptibilitat. Hauria de ser normal,
per exemple, que un ministre anés al Liceu sense haver de passar per la
taquilla del president de la Generalitat, del delegat de Govern i de l'alcal-
de. Els municipis no tenen fronteres. Aquesta és la seva força. Cal no en-
yorar els burots.

8. Barcelona hauria de ser la seu d'institucions d'àmbit estatal. Ni la
Constitució ni els costos ho impedeixen.

9. Barcelona ofereix a Catalunya i a Espanya un gran projecte, bo per
a tothom: l'organització dels Jocs Olímpics de 1992, que faran de trenca-
dors d'uniformitat.

Aquests criteris i propostes no són el fruit de la bona voluntat o d'una
certa imaginació. Són el fruit de sis anys de pràctica política local; el
fruit d'una apassionada lectura, des de Barcelona, del projecte de cons-
trucció d'una Catalunya autònoma i d'una Espanya moderna.
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El Wojtylanisme i
la tercera restauració
Del Vaticà II a la Contrareforma polonesa-germánica?
JOSEP M.a PINOL

La publicació d'un informe confidencial sobre la teologia de
l'alliberament presentat pel cardenal Ratzinger en una reunió
de cardenals i la de "La instrucció sobre alguns aspectes de
la teologia de l'alliberament" subscrita per la Congregació
per a la Doctrina de la Fe (3 de setembre de 1984), sacsejaren
potser per primera vegada amb contundencia l'opinió públi-
ca. L'escalada, però, tot just havia començat. Seguirien les
declaracions explosives de Ratzinger a la revista "Jesús",
com a primícia del seu "Informe sobre la fe", la notificació
de l'ex-Sant Ofici: reserves sobre Boff (11 de març de 1985)
i, finalment, la sanció d'un any de silenci imposada paternal-
ment al franciscà brasiler Leonardo Boff —què més voldria,
declarava ingènuament Ratzinger, que un any sabàtic?d)

El cèlebre Informe Rockfeller ja havia donat el primer toc d'alerta a
Nixon (1969), tot denunciant "la transformació de l'Església en força de
canvi a Llatinoamèrica". El "Comitè de Santa Fe", braintrust de la
ideologia reaganiana ja afirmava sense embuts: "cal enfrontar-se (i no
senzillament reaccionar a posteriori) amb la teologia de l'alliberament
com és utilitzada a l'Amèrica Llatina" (1980)(2>. A Ratzinger, maítre-à-
penser teològic de la Restauració wojtyliana, només li interessa l'ortodò-
xia, perquè tal com declarava a Vittorio Messori "defensar l'ortodòxia és
defensar els pobres". Una cortina de fum per tal d'encobrir la conver-
gència objectiva amb les consignes de Reagan i, allò que és més greu, la
benedicció als dictadors llatinoamericans. Encara no feia vint-i-quatre
hores de la promulgació de la "Instrucció", que els sicaris de Pinochet
assassinaren el capellà francès André Jarían a la barriada de la Victoria
de Santiago...

Finalment, la paraula fatídica "restauració" és pronunciada oberta-
ment en la seva conversa. Ratzinger tocà d'entrada el tema suaument i
amb una extraordinària habilitat dialèctica: "Si per restauració s'entén
un tornar endarrera, aleshores no és possible cap restauració. L'Església
va endavant cap a l'acompliment de la història, mira endavant cap al Se-
nyor". És l'aperitiu, la tasseta de cafè que va oferir gentilment a Leonar-
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do Boff durant el seu interrogatori. Tot seguit afegia com si res: "Però si
per restauració entenem la recerca d'un nou equilibri després de les exa-
geracions d'una obertura indiscriminada al món, després de les interpre-
tacions massa positives d'un món agnòstic i ateu; dons bé, aleshores sí,
aquesta restauració és desitjable i d'altra banda ja està en funciona-
ment..." Aquesta matisació rigorosa no feia més que posar en relleu allò
que molts volien encara ignorar: la restauració era ja una realitat dinàmi-
ca en la geografia eclesial impulsada des de la cúpula papal, i tot just ini-
ciat aquest pontificat.

Des d'una perspectiva cultural i política, el terme restauració té una
significació històrico-cultural ben palesa. Es tracta d'aquells períodes del
segle XIX en què hom intentà d'esborrar les conquestes de la revolució
francesa a Europa, per tal de restaurar l'Ancien Régime. La primera res-
tauració es perllongà en l'Església des de la segona època del pontificat
de Pius VII fins a la promulgació del Syllabus (1864) i la bretxa de la
Porta Pia (1870), sota el pontificat de Pius IX. La segona durant el pon-
tificat de Pius X (1903-1914).

Però vet ací que enmig de l'enrenou provocat per la mise en garde de
Ratzinger i el cas Boff, el papa Wojtyla es treia una nova carta de la mà-
niga. El 25 de gener de 1985 anunciava des de la basílica de San Paolo
fuori le mura, de Roma, la convocatòria d'una assemblea extraordinària
del sínode de bisbes pel 25 de novembre de 1985, i no solament per tal de
commemorar el XXè. aniversari de la clausura del Vaticà II, ans per a
bescanviar i aprofundir experiències i notícies sobre l'aplicació del Conci-
li i afavorir-ne l'ulterior aprofundiment(3). Karol Wojtyla, que és un bon
actor, no podia escollir un escenari millor.

Joan XXIII havia anunciat el 25 de gener de 1959 en aquell mateix
lloc, la convocatòria del Concili Ecumènic Vaticà II. Aquests cinc minuts
de bogeria l'Església els pagarà cars durant cinquanta anys, exclamaria
un prelat. La decisió coratjosa del papa Roncalli fou ben acollida per la
perifèria eclesial i en amplis sectors de cristians i de no creients. Hom
conta, però, com empal·lidí més d'un dels cardenals conservadors pre-
sents en adonar-se del seu error. El cardenal Roncalli que havien elegit
com un papa de transició inofensiu havia emprès el vol pel seu compte
definitivament. I certament, el curt pontificat de Joan XXIII (28-X-
1958/3-VI-1963) canviaria la figura de l'Església i obrirà les vies del dià-
leg amb el món moderni4).

Ha resultat realment un fenomen significatiu, i potser d'unes propor-
cions imprevisibles, que les desautoritzacions romanes hagin ofert una
audiència immensa a la teologia de l'alliberament i a tot allò que Leonar-
do Boff o Gustavo Gutiérrez simbolitzen, com a homes i com a cristians.
I tant és així que no sembla agosarat de pensar que s'ha començat a supe-
rar definitivament una etapa de confusió i passivitat davant d'un estil es-
pectacular de papat inèdit i aparentment inclassificable. Perquè aquests
esdeveniments han constituït una interpel·lació profunda a la consciència
civil de força homes de bona voluntat que no estan disposats a sacrificar
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llur funció crítica i llurs conviccions democràtiques als nous ídols de
l'irracionalisme i del neofeudalisme tecnocràtic, i alhora a la consciència
evangèlica d'amplis sectors cristians que redescobreixen, més enllà del re-
bombori, el bisbe de Roma per damunt del "líder del món sencer" (5) i
que ni la papóla tria ni la wojtylatria són sortosament dogmes de fe(6>.

Aquesta observació no pretén restar valor al fet que hagi existit sempre
un autèntic debat sobre el pontificat actual i que nombroses lectures ob-
jectives i crítiques apareguessin tot just al cap d'un any de la seva elec-
ció (7>. No oblidem tampoc el cor de veus ni de sectors compromesos que
s'han anat manifestant lliurement a mesura que creixia l'escalada de les
contradiccions del wojtylanisme. Només volíem remarcar quina volada
han assolit darrerament i com comporten una anàlisi més global en
comptes d'esdevenir respostes puntuals a un acte, una declaració o un
viatge de Wojtyla.

Tres factors han contribuït a refermar l'apoteosi wojty liana, a més de
les coaccions i purgues inherents a l'essència mateixa de qualsevol restau-
ració catòlica. D'una banda l'elecció, per primer cop després de quatre-
cents cinquanta-cinc anys, d'un papa no italià (i justament vingut de
l'Est) semblava un esdeveniment revolucionari i, no cal dir, un retorn a
la "neutralitat activa", de Joan XXIII al Tevere più largo, envers la polí-
tica italiana. Ací el camí entre l'esperança i la realitat fou tanmateix ben
curt, i tant pel que fa a Oltretevere com a l'Ostpolitik vaticana i a la
pau(8).

D'altra banda, si l'immens boom publicitari encaminat a vendre'ns el
"papa del sorriso" (Joan Pau I) com l'hereu del "papa buono" (Joan
XXIII) i no del papa intransigent (Pius X) era una operació sospitosa, la
contribució extraordinària dels mass media a l'apoteosi wojtyliana porta
a una conclusió.

L'establishment economie i polític occidental i nord-atlàntic ha tornat
a considerar rendible la recuperació del papat com a símbol d'Occident i
la cobertura amb el mantell pontifici.

I com que el monopoli de la informació no és cap secret, les grans ca-
denes televisives, per exemple, no s'arriscaran generalment a una pretesa
desestabilització del sistema, bo i tocant els punts realment vulnerables
d'aquest pontificat. Finalment, i aquest és el fet més desconegut, l'escala-
da per al control de certs òrgans d'informació i àdhuc la col·laboració de
certa premsa laica han precipitat la crisi del model d'informació religiosa
en règim de secularitat, propi d'una societat laica i pluralista, que tants
bons resultats havia donat del Vaticà II ençà. I els vaticanistes i informa-
dors religiosos que no capitulen són escombrats.

DE JOAN xxni ALS DOS CONCLAVES
DE LA RESTAURACIÓ

El nostre objectiu no és lliurar-nos a cap anàlisi global del pontificat
de Joan Pau II, per raons òbvies. Ens limitarem a posar en relleu alguns

89



punts significatius del wojtylanisme, allò que els italians denominen
"punti fermi", en el benentès que d'altres romandran al marge de la nos-
tra reflexió per manca d'espai.

En realitat, si es vol estudiar de debò tot el procés de la restauració
wojtyliana, cal situar-lo dins una panoràmica històrica que comprèn el
Vaticà II, el pontificat de Pau VI, el debat contemporani entorn dels mo-
dels històrics de papat i els conclaves del 1978. I deixarem de banda ben a
contracor la referència a aquesta figura transcendental que fou Joan
XXIII i a la significació històrica del seu pontificat —el més breu i alhora
el més revolucionari i decisiu del segle XX— perquè és impossible d'enca-
bir la seva tasca fonamental en unes quantes ratlles (9).

La mort prematura de Joan XXIII (només havia vist la primera sessió
del Concili) feia perillar la continuïtat del Vaticà II i el resultat del con-
clave era decisiu. Aquest fou curt, però dramàtic, a parer de destacats
vaticanòlegs. El segon dia de les votacions els electors del cardenal Lerca-
ro (radical-evangelic) ja passaren els vots al cardenal Montini (progressis-
ta moderat) per tal de barrar el pas a l'ultratradicionalista Antoniutti.
Així i tot, li mancaven a Montini cinc o sis vots per aconseguir els dos
terços requerits. I s'esdevingué així que uns vots decisius provinents del
sector conservador facilitaren l'elecció de Pau VI. Alguns episodis des-
concertants del pontificat paulí semblen trobar la seva explicació en
aquella jugada tàctica (per exemple, l'allunyament de Benelli de la Secre-
taria d'Estat el 1976).

Amb Pau VI continuà el Concili, la darrera sessió del qual es va clau-
surar el 8 de desembre de 1965. Ben aviat, hom notarà unes carències i
unes reaccions que resumim(10). Primer, un cert dèficit en la reflexió ecle-
siològica avançada que correspongués a la vitalitat de les noves experièn-
cies cristianes. Segon, una escalada de la contraofensiva anticonciliar im-
pulsada per alguns sectors curials, bisbes de l'antiga minoria al Vaticà II
i una constel·lació de grups ultrareaccionarisí11). Last but not least: la
ruptura que es va produir al front renovador (teòlegs, perits conciliars),
que tanta influència havia tingut al Vaticà II.

De cop i volta un grupet (De Lubac, Ratzinger, etc.) començaren a in-
terpretar les conseqüències traumàtiques del Concili en clau apocalíptica,
talment com si l'Església estigués a punt d'ensorrar-se. L'alliberament de
les energies d'una experiència cristiana sovint soterrada o reprimida cons-
tituí un repte massa fort per a llur seguretat intel·lectual.

En ells prevalgué una reacció emocional en comptes d'una reflexió teo-
lògica serena i d'un discerniment seriós dels "signes del temps".

En aquesta època es va iniciar sortosament un dels debats més signifi-
catius sobre el "servei de Pere", que avui, més enllà de l'actual model
polonès del papat, resta obert en l'horitzó eclesial. Les recerques enceta-
des al convegno de San Gregorio al Celio (Roma, 1969) i desenvolupades
a "Lettere" i a "La Tenda" desembocaren en la publicació d'un número
de la revista "Concilium"(12>. Un projecte científic i global, amb col·la-
boració interdisciplinar i internacional, en què es traçava, des d'una pers-
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pectiva totalment ortodoxa, el perfil i el model d'un papat alternatiu als
vigents d'ençà del segle XIV.

Resumint alguns dels seus punts clau. Han existit diversos "models his-
tòrics" de papat; cal distingir el "nucli" del ministeri pietrí de massa ad-
herències històriques i ideològiques seculars; el papat no és el punt essen-
cial, és un factor de l'Església i és una realitat intraeclesial i no supraecle-
sial; cal l'abandó del neotemporalisme del papat i de la seva racionalitza-
ció eficient; cal una reapropiació del papa per l'Església i la recuperació
del papat per l'Església; un desplaçament del centre de gravetat del minis-
teri papal cap a la seva església de Roma i una reapropiació de la seva
elecció per l'església de Roma i per tots els cristians; ell és bisbe de Roma
i no cap superbisbe ni secretari general d'una ONU catòlica, etc...

Tota la grandesa indiscutible del pontificat de Pau VI no va frenar la
crisi de credibilitat, de prestigi i d'identitat del papat romà. I en la seva
darrera etapa dramàtica, la promulgació de la Constitució Romano Pon-
tifici Eligendo (X, 1975), modificada a fons sota massa pressions internes
i externes, desaprofitava una oportunitat històrica de reforma del concla-
ve. Vaticanistes experts pronosticaren que aquell nou model podia nedar
en l'Església de la Contrareforma, però naufragaria en l'eclesiologia del
Vaticà II. Una altra observació que esdevindrà profètica molt abans del
que s'imaginava el seu autor: "aquest conclave corre el risc de transfor-
mar-se en un tribunal sobre l'actuació del papa sortint" U3).

La mort imprevista de Pau VI, el 6 d'agost de 1978, va posar a prova
la resistència dels cardenals durant la canícula romana. Comencen a so-
nar alguns noms de papables estrangers oberts (Pironio, Willebrands,
Hume, Lorscheider, etc.). Cortines de fum. El sector cardenalici radical-
evangelic o montinià es veu que es refiava massa dels resultats de les elec-
cions per als membres de la secretaria del Sínode (on els progressistes es-
combraven) i no donà massa importància al procés implacable contra la
reforma de Pau VI iniciat ja a les congregacions generals. En el conclave
caigueren dels núvols. La candidatura del montinià Pignedoli s'esfondrà i
només restaren dos blocs: l'un que votava per Siri, l'ultradicionalista ar-
quebisbe de Gènova i l'altre pel conservador Luciani. Aquest fou elegit
papa a la quarta votació. Només un vaticanista, Benny Lai, l'havia consi-
derat papable. Era la victoria de la restaurado en to menor, però un pas
decisiu cap a la restauració global...(14>

El pontificat de Luciani (Albino il Breve, per als kalians) durà només
trenta-tres dies. Retornen els cardenals a Roma, una mica a la defensiva i
amb la sensació que s'han trobat embarcats sense saber massa com. Els
oberts tornen a refiar-se i aposten per Benelli (després de l'experiència
Luciani, els seus cinquanta-set anys ja no juguen en contra seu), sense
pensar en algun candidat de recanvi. Aquesta vegada la confrontació és
duríssima entre Benelli i Siri. Es produeix una situació tensa, però és cu-
riós que algun dels votants de Benelli comenci a cercar un tercer candidat
quan a aquest només li manquen dos o tres vots per assolir els dos terços.
Els vaticanòlegs més autoritzats coincideixen en aquests punts: el carde-
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nal austríac König féu la proposta de Wojtyla (aquí els parers es diversi-
fiquen sobre si es va oferir, o no, la possibilitat d'esdevenir papa a König
i ell la refusà). Els cardenals alemanys foren els qui jugaren a fons a fa-
vor de la candidatura de Wojtyla i la feren triomfar. L'esverament del
cardenal Wyszynsky davant aquesta proposta i els seus contactes amb
vista a desaconsellar la candidatura del seu col·lega polonès es posen en
marxa. Wojtyla, però, fou elegit papa a l'onzena votació dels conclavis-
tes.

Molts cardenals abandonaren Roma més tranquils, tot i que no conei-
xien massa Wojtyla, perquè l'amenaça de Siri s'havia esfumat definitiva-
ment. Aquell cardenal tan intransigent que, després de l'elecció de Pau
VI, confiava al seu veí el cardenal Feltin (de París): "Roncalli va morir
deixant les portes obertes de bat a bat. V. E. estarà d'acord amb mi que
les portes sense cloure peten. Tocarà a Montini de fer-ho"(15>. I com que
aquestes continuaren mig obertes, ell, prudent i home de principis, es va
recloure en el seu hivernacle preconciliar de Gènova. En realitat la dife-
rència entre Siri i Wojtyla radicava bàsicament només en la psicologia i
sobretot en l'estil. El primer es preocupava dels corrents d'aire casolans i
jugava a la defensiva; el segon, home d'acció i intrèpid, canviaria la di-
recció del vent reafirmant la cent ral i ta t del papat-Església. Seria ell qui
portaria el desafiament al cor del món i el seu vent fins als confins de la
terra.

L'ESTERILITAT I LES TEMPTACIONS DE LES
RESTAURACIONS CATÒLIQUES

Les declaracions de Ratzinger no feien més que confirmar els diagnòs-
tics crítics que descobrien la línia restauracionista del wojtylanisme.
L'hora dels equívocs havia passat. La il·lusió o la consigna oficial: "la
reforma del Concili Vaticà II no s'ha interromput, ben al contrari es va
interpretant de manera més avançada" havia perdut tota credibilitat. Ara
bé, la hipòtesi de treball més vàlida per analitzar la Tercera Restauració
era fer una incursió prèvia en les dues anteriors: la del Ottocento i l'anti-
modernista. Dos articles recents il·lustren amb lucidesa llurs nuclis per-
manents, fins i tot en els mètodes, de les tres restauracions, bo i remar-
cant el nou estil, alguns trets específics i els riscs de r actual d6).

Algunes constants que es manifesten en la diversitat de les circumstàn-
cies històriques: el culte d'un essencialisme que no és mai innocent ni
neutre; la tendència a la fixicitat i a una rigidesa doctrinal que es compa-
gina força bé amb la casuística; el recurs al maniqueisme (contraposició
entre el bé i el mal, els bons i els dolents i, amb esperit sectari, s'estén als
catòlics bons/catòlics dolents); apocalipsis negra i antisecularisme amb
teló de fons místic (el món es considera sota el signe del diabòlic); refús
del canvi històric; incapacitat de discernir els signes del temps i l'eclosió
dels valors que neixen en la nova societat; rebuig de reconèixer la secula-
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ritat com a cultura; extraordinària pobresa teològica (teologies del
menyspreu i de la sospita) i en la creativitat intel·lectual, etc. És lògic que
això s'esdevingui perquè aquestes caceres de bruixes i de bruixots, tot i
que es facin amb guant de vellut, mortifiquen, malbaraten o cremen bo-
na part de la intel·ligència catòlica o la marginen en un règim d'autocen-
sura C7).

Òbviament el Sant Ofici va exercir un paper de primer ordre en les
dues primeres restauracions i la Congregació per a la doctrina de la fe el
juga en la tercera. Certament que el motu proprio integras servandae
(promulgat per Pau VI la vetlla de la clausura del Concili) posava l'ac-
cent en l'aspecte positiu de "promocionar la doctrina", que Ottaviani
"el carabiniere de la fe" fou substituït pel iugoslau Seper, com a prefecte
i que homes tan oberts com un Charles Moeller hi ocuparen càrrecs de
responsabilitat. Així i tot, els primers rebrots inquisitorials (1967) mostra-
ren que la reconversió del Sant Ofici estava naufraganti18). A partir del
pontificat actual, alguns experts afirmen que són centenars els processos
instruïts des de la sanció contra Hans Küng ençà i que ara es treballa a
un ritme germànici19).

Finalment, apareixen sempre els "cossos separats" al si de les restaura-
cions, que es presenten com els intèrprets autoritzats del papa i l'ortodò-
xia, talment que qui no pensa com ells està contra el papa. Durant el
pontificat de Pius X, aquests cossos esdevingueren una autèntica xarxa
secreta d'espionatge i de control, el famós Sodalitium Pianum (més cone-
gut per La Sapinière) que Benet XV va afanyar-se a desautoritzar i des-
mantellar, en descobrir-se casualment durant la Primera Guerra
Mundial(2°). Al capdavall, ell mateix (cardenal della Chiesa), el cardenal
Ferrari, el bisbe Radini Tedeschi i el seu secretari Roncalli (futur Joan
XXIII) havien estat vítcimes del furor antimodernista a causa de les de-
núncies de La Sapinière. Avui molts historiadors de la crisi modernista
coincideixen en copsar fortes motivacions polítiques encobertes sota la
defensa aferrissada de la puresa de l'ortodòxia. Per exemple, es tractava
de salvar el Pacte Gentiloni a Itàlia (el vot catòlic per als candidats libe-
rals moderats), per tal de barrar el pas a una entesa entre sectors catòlics
i els socialistes.

La Tercera Restauració reprodueix en bona part la tipologia de les an-
teriors, però amb un nou estil. "Anàleg el pessimisme, vigent de nou la
reivindicació dels drets eclesiàstics, actuant els controls damunt els epis-
copats, les universitats i els seminaris. Els objectius d'organització del
consens i de la vigilància especial s'exerceixen ara per organitzacions més
flexibles i alhora més internacionals i ocultes com l'Opus Dei"(2V.

L'actual restauració ha de presentar-se per força amb un estil nou i
amb uns nous esquemes ideològics i metodològics perquè ha de vèn«íF/x/y^*^
dos obstacles gairebé insuperables: les dimensions del seu projecte^
bretot, el Vaticà II. Com s'ha afirmat encertadament una restaur/
teòricament impossible després que la Constitució pastoral Gauc
Spes posés les bases teològiques del diàleg amb el món modern



principi constitucional de l'existència eclesial. I com que l'estratègia clàs-
sica dels sectors contestataris ultres i tradicionalistes (la deslegitimació del
Vaticà II) era inconsistent i àdhuc perillosa per a la cúpula vaticana, no-
més restava una via: buidar el Concili, servint-se del Concili.

Elaborar la plataforma teològica de la crítica al Vaticà II és, doncs, la
comesa de Ratzinger i, gens fàcil, val a dir-ho, malgrat la seva competèn-
cia teològica.

El paisatge històric ha canviat respecte al de les altres restauracions.
Avui es troba davant una societat amarada d'inquietuds espirituals, so-
vint sota figures sorprenents i àdhuc irreligiöses. Per això la Tercera Res-
tauració corre el risc de provocar un daltabaix a l'Església. És la gran pa-
radoxa de la línia dura wojtyliana: una lectura a repèl dels signes del
temps des de l'òptica d'un món imaginari que no existeix ni ha existit
mai. I d'un model d'església particular, la polonesa, que només represen-
ta una part de l'església d'avui. La pretensió de reduir tot l'humà al cris-
tià i tota experiència marginal en el cristià a la forma eclesiàstica, com a
única portadora de salvació per a un món altrament condemnat "podria
menar l'Església en aquest tombant tràgic de la seva prova terrena a un
dels més grans fracassos de la seva història: una Església que no reco-
neix, ans contesta les exigències espirituals del món "W.

El professor Giuseppe Alberigo, historiador ben conegut i secretari de
l'Institut de Ciències Religioses de Bolonya, escrivia recentment que totes
les restauracions havien fracassat. En tot cas, les victòries de la Tercera
Restauració esdevenen sovint pírriques, perquè ni són proporcionals a
l'esforç ideològic i als recursos propagandístics esmerçats ni tampoc no se
salden, cada vegada menys, amb una recula de relliscades i passos en fals
que acaben capgirant-les. Esperem, doncs, que els signes de resistència
creixents enfront d'aquesta restauració en marxa la frenin de debò. Al
capdavall, els seus estralls ja es projecten negativament en el moviment
de renovació eclesial, igualment com les seves repercussions de caràcter
històric i polític es noten sensiblement.

EL "MODEL POLONÈS" MÉS "LA IDEOLOGIA ALEMANYA"

El particularisme polonès ha estat una de les constants més visibles del
pontificat de Joan Pau II i ha esdevingut un punt de referència en força
anàlisis sobre el wojtylanisme. La dita, atribuïda al cardenal Tarancón,
"és un cardenal polonès que fa l'aprenentatge de papa" s'ha volatilitzat.
Baget Bozzo escrivia fa poc, en referir-se a l'òptica polonesa, que feia la
impressió que "no ha estat l'arquebisbe de Cracòvia qui ha esdevingut
papa, sinó que el papa ha esdevingut arquebisbe de Cracòvia"Wï.

Val a dir que hom notà en aquest punt un bon viratge del Papa Woj-
tyla, en poc temps. Les seves paraules inicials al Cos diplomàtic constituï-
ren una peça única, que els textos següents contradeien. "D'ara endavant
la natura particular del nostre país d'origen és de poca importància. Com
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a cristià i encara més com a papa, som i serem testimonis d'un amor uni-
versal" (18.X. 1978). El 3 de juny de 1979 citava el poeta polonès romàn-
tic Mickiewicz i exclamava en primera persona: "escolteu aquestes parau-
les d'un home que deu tota la seva formació espiritual a la cultura polo-
nesa, a les seves arts plàstiques, a les escoles poloneses, a les universitats
poloneses...".

En aquesta qüestió no ens movem pas en el terreny de les hipòtesis, si-
nó en el de la realitat. Qualsevol observador que hagi donat una ullada al
pontificat wojtylià, haurà constatat que si el seu primer capítol l'han
constituït els seus viatges pastorals, el segon ha estat Polònia. Tres anys
enrera no constituïa cap secret fins a quin punt els polonesos havien aug-
mentat, en nombre i en poder, a la cúria i al Valicai24).

Avui el Col·legi cardenalici compta amb cinc polonesos, i no amb els
un o dos habituals, i es parla obertament del "clan polonès" com un dels
components d'aquesta mini Cúria paral·lela, particular i mòbil del papa
Wojtyla, la influència de la qual és superior de vegades a la de la pròpia
secretaria d'Estat, i que ha relegat a un paper secundari la majoria d'òr-
gans de la Cúria romana^25).

Així i tot, i des d'una perspectiva històrica i tolerant, aquest fet és pot-
ser explicable i té un abast relatiu. Però allò que esdevé realment inexpli-
cable és l'espai immens concedit a Polònia, en els seus escrits, els seus
discursos, les seves al·locucions, les seves gestions, els seus contactes amb
l'episcopat polonès o mundial, etcètera. Bisbe de Roma o de Polònia? I
encara resta el punt àlgid d'aquesta escalada —radicalment inexplicable
per a molts observadors—: els nombrosíssims actes, trobades i audiències
concedides a les colònies poloneses de la diàspora tot al llarg dels seus
viatges pastorals almenys en quatre continents. Un gest humà i positiu
que, en multiplicar-se fins a l'infinit, molts interpretaran com si el pretès
universalisme —i messianisme— polonès romangués reduït a un pur pro-
vincianisme (26).

Una setmana abans de l'aparició del famós Rapporto sulla fede, de
Ratzinger, es publicava una altra obra remarcable de Zizola, La restaura-
zione di Papa Wojtyla (Roma, 1985), de la qual examinarem bàsicament
dos capítols essencials per a emmarcar l'actual Restauració*27).

Per primera vegada es donava una interpretació global i coherent del
model polonès i de la seva influència decisiva en el new look de Joan Pau
II que el considera com l'encarnació d'una cristiandat encara exemplar i
actuaH28). En tot cas, es tracta de la síntesi més lúcida i rigorosa que co-
neixem. L'autor presenta una panoràmica històrica de Polònia, des de la
república de finals del segle XIV, passant pel constitucionalisme de la
monarquia electiva, fins a l'assembleisme del segle XVII. Un país tole-
rant, sense fogueres, precursor dels drets humans, que paradoxalment
s'atansà a l'absolutisme en el moment en què les revolucions francesa i
americana el posaven en qüestió.

Els estudis de l'historiador Janusz Tazbir(29> porten a plantejar-se l'im-
pacte de la Contrareforma a Polònia. D'entrada és ben acollida com un
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element innovador, però aviat provoca un moviment de rebuig —l'expul-
sió dels jesuïtes espanyols i italians— que accelerà la polonització del ca-
tolicisme. Era una primera ocasió històrica perduda. L'afirmació de la
consciència nacional sota la pressió de les nacions infidels (luteranes, or-
todoxa, islàmica) féu prevaldré la ideologia de l'estat de setge, marcant
un nacionalcatolicisme polonès que respira messianisme i martiri. Roma
es trobarà impotent davant una Polònia ultracatòlica, però a la seva ma-
nera i segons uns criteris autàrquics.

Amb el repartiment de Polònia i les insurreccions fracassades (1794,
1830, 1846-48, 1863, 1905) començava Y etern retorn del somni polonès
que no té sòl on arrelar. "La clandestinitat era l'única geografia possible
per a la nació. I l'Església la sola geografia diürna...". A mitjan segle
passat apareix el positivisme de Varsòvia, que cerca la salvació en una
tasca cultural i política de profunditat. Aquest neopositivisme fou encar-
nat pel cardenal Wyszynski des del 1956, mentre que la mentalitat de
Wojtyla reflectiria aquella vena insurreccional i utòpica que apareix pe-
riòdicament en la història polonesa.

La conclusió de Zizola és clarificadora en molts aspectes. "Per això,
sembla que hom pot concloure que el paradigma de refènda de la restau-
ració polonesa no sigui tant un model genèric de cristiandat medieval, si-
nó el tipus específic de catolicisme polonitzat, elaborat després de la Con-
trareforma i que s'ha perllongat en els segles d'una manera substancial-
ment idèntica".

Per una banda, hom arraconava definitivament certes versions fantàs-
tiques sobre un wojtylanisme inspirat en les tesis sobre la nova cristiandat
de Maritain, que hem refutat sovint. I no tan sols perquè el vell pare
Garrigou-Lagrange, esdevingut ja el gran inquisidor de Maritain, fos el
director de la tesi del jove Wojtyla a VAngelicum de Roma. Senzillament
perquè l'obra mariteniana, amb la seva afirmació de l'autonomia del
temporal, la seva aposta pels mitjans espirituals en contra dels mitjans
rics, la denúncia del mite del Sant Imperi etc, se situa, a partir Du régime
temporel et de la liberté i de L'Humanisme integral, a milers d'anys llum
del pensament de Wojtyla.

L'anàlisi de Zizola té la virtut de donar nom a aquella construcció,
més ideal que no viscuda, que alguns vaticanòlegs veien planar sobre l'ac-
tual pontificat i que no reconeixien en la cristiandat medieval. L'exemple
és significatiu: "una segona Contrareforma és pensable solament per qui
no ha f et la primera, mentre que va tocar a un papa plenament tridenti,
Joan XXIII, obrir en l'Església l'època post-tridentina". Un altre punt
que resta ben clar és que la interpretació reductiva dels textos del Concili,
pròpia de la minoria, esdevingué ràpidament el manifest del pontificat de
Joan Pau II. Aquest fet lliga, a parer nostre, amb la seva inspiració en
les tesis aparentment populistes de Daniélou a favor del catolicisme de
masses i l'Església constantiniana quan el Concili entonava el rèquiem pel
constantinisme (3°).

Finalment, una altra observació important del vaticanista italià.
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Wojtyla és molt més patriota, ò polonès, per la seva actitud típica de
l'oposició, en el camp polític que no en el terreny eclesiàstic, on la seva
línia es autoritària i legitimista.

Aquí apareixeria potser la influència, al nostre entendre, de l'escola
conservadora de Cracòvia (principis del XIX) i, a ben segur, la del model
eclesiàstic mittel europeu, barroc, triomfalista i cortesà i l'ombra de l'im-
peri Austro-Hongarès, com a expressió residual i esperpèntica del mite
del Sant Imperi(3D.

L'interès del capítol dedicat a Un teòleg per a la Restauració, és a dir,
al subtil Ratzinger radica sobretot en la visió orgànica de l'escalada del
partit alemany en el Vaticà i en el paper remarcable que exerceix, primer
en l'apuntalament i ara en la radicalització de la Restauració wojtyliana.

És cert, que la influència extraordinària de l'episcopat alemany, i con-
cretament la dels cardenals Ratzinger i Hoeffner era coneguda. Aquest
darrer, arquebisbe de Colònia —la diòcesi més rica de 1' Església tal volta
més rica—, fou designat membre de la Comissió vaticana d'afers econò-
mics, de la nova comissió cardenalicia de finances i fou el protagonista
d'una increïble consulta sobre la pau celebrada al Vaticà, per tal de pres-
sionar els bisbes dels Estats Units perquè aigualissin llur document a fa-
vor de la pau i contra les armes nuclears... (18 gener 1983)

A partir dels 70, el trio Hoeffner-Hengsbach (bisbe d'Essen, i respon-
sable de les col·lectes Adveniat i Misereor)(32) i el nunci Corrado Bafile
iniciaren la normalització de l'episcopat i de l'Església alemanya. Els
temps del Concili i dels cardenals Frings, conservador moderat (que hi
havia pronunciat una requisitòria contra el Sant Ofici d'Ottaviani) i
Doepfner, progressista, eren llunyans. L'arma dels restauradors: calia
establir-hi un cordó sanitari enfront d'una Església veïna (d'Holanda)
constestatària i rebel. Amb el nomenament del nunci alemany Wüsten-
berg a La Haia (gener de 1979), Hoeffner tenia les mans lliures per pas-
sar a la contraofensiva, i donar suport de tota mena als dos únics bisbes
holandesos, col·laboracionistes i restauradors (Simonis i Gijsen). Al cap
d'un any just, al sínode de bisbes holandesos convocat per Wojtyla a Ro-
ma no li quedava altre remei que signar la capitulació^3).

Però la veritable campanada fou la designació de Ratzinger com a pre-
fecte de la Congregació per a la doctrina de la fe (XI-1981). Expert en el
Vaticà II, teòleg de primera fila i força avançat havia estat potser el
trànsfuga més destacat del grupet al qual ja ens hem referit. El seu virat-
ge de més de 180 graus es reflecteix ja en els seus escrits d'ençà de l'any
1969. Les seves declaracions o escrits recents expressen allò que li vàrem
sentir a dir l'any 1971. Revisió del Concili (dialèctica Concili/antiesperit
C), de la teologia conciliar de la història (teologia de sospita), de la refor-
ma litúrgica i dels corrents renovadors de la catequesi, denúncia del ma-
gisteri paral·lel dels teòlegs, toc d'alerta a les conferencies episcopals, re-
torn a posicions ben poc ecumèniques, etcètera.

L'any 1981 va ésser un any crític per al papa. El 13 de maig el miste-
riós turc Ali Agca atemptà contra la seva vida. Molts vaticanistes opina-
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ren que els mesos de la seva convalescència constituïen una oportunitat
per decidir la rectificació de la línia d'un pontificat que ja manifestava
certs punts febles; o, al contrari per refermar-la vigorosament.

Així mateix, abans de cloure's l'any moria el cardenal Wyszynski i Ja-
ruzelski posava fi als somnis de l'estiu polonès i de Solidarnosc. El pla de
la Restauració wojtyliana perdia el seu punt de referència messiànic, per-
què el catolicisme polonitzat replegava les ales. Zizola ho remarca: "el
model polonès manté el seu significat com a paràmetre de la Restauració,
però no apareix més com un model real... ". 'L'atzucac, però, és superat.
El vaticanòleg subratlla l'abast de l'operació que portà Ratzinger a la
prefectura de l'ex-Sant Ofici (XI, 1981). La restauració és confiada al
partit alemany, el qual es prepara per fer una interpretació rigorosa i
amb una legitimació teològica al paradigma polonès, mancat ara d'una
força política autònoma. D'aquesta forma, la Deutsche Kirche, de
Hoeffner i Ratzinger, té la palanca financera i la palanca ideològica al
Vaticà. És la "ideologia alemanya" en clau eclesiàstica reforçant el som-
ni polonès.

Aquest paper hauria pertocat lògicament a l'episcopat nord-america,
però és que avui constitueix, paradoxalment, un dels blocs del dissenso
—en el camp eclesial i polític— enfront de la Restauració wojtyliana.
Mentrestant, el nunci Pio Laghi desferma una onada de macarthysme
eclesiàstic^.

Actualment la polonització de l'Ostpolitik vaticana la diferencia radi-
calment de la de Joan XXIII i Pau VI. És clar que Wojtyla ha comptat
amb Casaroli com a secretari d'Estat, perquè intuïa que la seva experièn-
cia posaria remei a les trencadisses provocades per ell mateix i el seu
equip. I val a dir que Casaroli se n'ha sortit prou bé, desmarcant-se pú-
blicament, i amb una fermesa inhabituai, de les maniobres dels Ratzin-
ger, Baggio, Oddi i companyia. Tenint en compte el reaganisme i l'anti-
marxisme obssessiu del partit alemany(^\ la prova de foc de la germanit-
zació de l'Ostpolitik i les relacions internacionals de la santa Seu, serà el
relleu del cardenal Casaroli en la Secretaria d'Estat.<36>.

Darrerament el fet nou i més significatiu és que les tensions i els con-
flictes que el wojtylanisme ha escampat amb audàcia per tota la geografia
eclesial (tensió centre-perifèria) s'ha reproduït més o menys subterrània-
ment en el Centre o, com es diu també, en el Model central, i ha esclatat
d'un any ençà visiblement. La crisi ja no es produeix només a la base, a
la perifèria o les portes del Vaticà —església d'Itàlia— sinó en la pròpia
cúpula vaticana. El repte sembla interpel·lar el ministeri del papa, que es
basa en el "servei de la unitat", fins al punt que alguns observadors es
plantegen si no comença a aparèixer com a cap d'una facció. Aquest risc
de tancament sectari era curiosament descrit pel primer Ratzinger (1968):
"¿l'Església no ha intentat, de fet, construir el seu petit món, que va as-
solir formes particularment visibles en temps de Pius IX, renunciant així
a la possibilitat d'ésser sal de la terra i llum del món?"

En tot cas, s'observa una inversió radical de tendència amb l'extraordi-
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nària sensibilitat del pontificat de Pau VI envers els bisbes de la minoria
conciliar —al voltant d'un 10/15 <7o. Amb el bon desig que no se sentis-
sin marginats, el papa Montini tractà d'integrar en la reforma conciliar i
post-conciliar una part de llur Kircheanschauung, ben al marge de la llei
de la proporcionalitat.

UN ESTIL DE GOVERN PERSONAL I AUTOCRÀTIC

La convicció d'alguns vaticanòlegs coincideix en afirmar que els trets
característics del pontificat de Wojtyla són la primacia del personal da-
munt l'institucional i, en certa manera, del polític damunt el doctrinal.

Montini va instituir al vèrtex de l'Església un sistema bicameral: el
Col·legi cardenalici (cambra alta) i el Sínode dels bisbes (congrés, 1965).
Tot i que el Sínode era un òrgan assessor i consultiu, va desplaçar el
Col·legi cardenalici cap a una posició marginal. L'organigrama era papa-
Sínode-conferències episcopals-esglésies particulars. Mentre, la Cúria ro-
mana veié poc retallat el seu poder tradicional, en el terreny de la media-
ció, però s'internacionalitzà i esdevingué més controlada per la Secretaria
papal o Secretaria d'Estat (Regimini Ecclesiae Universae, 1967).

El model de Pau VI, home de pensament, de diàleg i de mediació can-
via amb Joan Pau II, home d'acció, que es complau en el monòleg i és
autoritari. Aquest tractà de rellançar el Col·legi cardenalici, amb no gaire
èxit, es mostrà d'entrada favorable a la potenciació del Sínode —que co-
neixia molt bé, per haver pertangut al seu consell de secretaria—, però
interpretà en sentit restrictiu alguna de les seves facultats (1983), es mal-
fià de les conferències episcopals i relativitzà algun cap, de fet, el paper
de la Cúria i, fins i tot, de la Secretaria d'Estat. I és opinió general que el
projecte global de reforma de la Cúria que roman des de fa temps sobre
la taula del Papa, reduirà el seu clàssic rol de mediació i alhora integrarà
els organismes creats després del Vaticà II (secretariats per la unitat dels
cristians, els no cristians i els no creients, etc.) dins les congregacions tra-
dicionals, —veritable cavall de batalla dels sectors integralistes i restaura-
cionistes des de fa quinze anys.

Per descomptat, ell es preocupà força dels llocs-clau de la Cúria. Re-
cordem els nomenaments més significatius a la prefectura de les diverses
congregacions. De primer, els cardenals OddiP?, PalazziniPS), Rubin (po-
lonès); més endavant, Ratzinger, Gantin, Marnerà) i Tomko, tots ells
homes "segurs".

Això s'inscriu en l'estil de govern personal de Wojtyla, perquè el
reforça i li permet a la vegada de guardar les formes. Però el centre de
gravetat del poder papal s'ha desplaçat i se centra bàsicament en les deci-
sions de Wojtyla, malgrat el parer sovint desfavorable dels òrgans curials
o col·legials de l'episcopat, i en la secretaria especial o mini Cúria parti-
cular, paral·lela i mòbil, amb les seves xarxes pròpies, de la qual ja hem
parlat. I quan cal una cobertura, es fan i es desfan petites comissions
d'especialistes, tots ells d'un wojtylanisme incondicional.
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En aquest sentit els- homes de confiança del papa no són els típics cor-
tesans (el Vaticà és encara una mica una cort) i, encara menys, els clàssics
assessors. Són homes en qui Wojtyla descobreix la seva mateixa visió res-
tauracionista, mai més moderada i sovint més radical, la qual cosa li per-
met de reservar-se un petit marge de maniobra.

D'aquesta consorterie, expressió italiana que sobrepassa el terme cama-
rilla, en formen part els cardenals mencionats, segons els vaticanistes,
més d'altres com Baggio, Rossi, González Martín (Toledo), Biffi (Bolo-
nya), Lustiger (París), López Trujillo (Colòmbia), O'Connor (Nova
York); el "clan" polonès; bisbes com Angelini (auxiliar de Roma), l'ita-
lià Fagiolo, el brasiler Duarte Cabal; preveres com Don Giussani, funda-
dor de Communione e Liberazione, el seu col·lega Don Camisassa, un
moralista poc conegut, Don Carlo Caffarra, anomenat il secondo teologo
di palazzo (Sant Ofici); laics com Buttiglione, filòsof, i el teorie de CL,
Formigoni, eurodiputat i líder del Movimento Popolare, el periodista te-
levisiu i eurodiputat Michelini, opusdeista, etcètera.

No és gens estrany, doncs, que comencin a esclatar les contradiccions
teòriques i pràctiques del wojtylanisme ni que es produeixin polaritza-
cions horitzontals i tensions verticals en la comunitat eclesial, evitables en
bona part: és el cost, ben alt, de l'existència de cossos separats i de con-
sorterie, fenomen característic de les restauracions catòliques.

Contradiccions teòriques perquè la concepció juridicista de l'església
pròpia del wojtylanisme —societat perfecta i jeràrquic trontolla amb la
creació de prelatures personals i fraternitats a escala universal, una mena
d'esglésies dins l'església o de super-diòcesis(4o). I contradiccions reals,
puix que la mateixa dinàmica wojtyliana precipita la crisi del model polo-
nès que la vivifica: piramidal, sacral, clerical, uniforme i uniformat. I no
sols perquè un capellà desautoritzi un bisbe, un bisbe a un cardenal i un
cardenal a un altre cardenal. Hom contempla laics com Formigoni i But-
tiglione que s'erigeixen en nous doctors en nom del papa o de l'antiga
guerra contra el modernisme, dictant amb arrogància tota mena de con-
signes als bisbes italians; o bé en nous inquisidors, bo i titllant els dos
terços de bisbes italians com a autonomistes i acusant-los d'heretgia de ti-
pus "episcopalià protestant", pel fet que decidiren demanar al papa la
facultat —vigent a totes les altres conferencies episcopals— d'elecció del
president de la CEI (Conferència episcopal italiana). Fins ara, el presi-
dent i secretari són designats directament pel papa.

Des dels primers mesos de pontificat, nombrosos vaticanistes notaren
la intervenció personalíssima de Joan Pau II en la designació de bisbes fi-
dels a la seva línia dura, tots a la seva imatge i semblança i la seva gran
preocupació del recanvi de quadres en l'església, talment una peça clau
en l'estratègia de la restauració.

Promocions meteòriques. Uns exemples: el capellà Macharski és desig-í
nat arquebisbe de Cracòvia i abans de sis mesos rep la birreta cardenalí->
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cia; el capellà Lustiger succeeix el bisbe progressista Riobé a Orleans, al
cap d'un parell d'anys és designat arquebisbe de París i ben aviat carde-
nal; el nord-america O'Connor és nomenat a la petita diòcesi de Scranton
i ben aviat arquebisbe de Nova York i cardenal; o bé Giacomo Biffi, bis-
be auxiliar de Milà i partidari de Communione e Liberazione designat ar-
quebisbe de Bolonya (capital d'Emilia-Romagna, la regió més roja d'Ità-
lia) i abans d'un any és cardenal.

Si examinem els cardenals designats en els tres consistoris convocats
per Joan Pau II (VI, 1979; II, 1983; V, 1985) constatem que cada vegada
els nomenats combreguen més amb el new look de Wojtyla, fins al punt
que només mitja dotzena —entre els vint-i-quatre promoguts el maig de
1985—, es poden considerar montinians o moderats (Dadaglio, l'ex-nunci
a Espanya, Piovanelli (Florència), Taadua (Addis Abbeba), Vidal
(Cebú), Mayer (curial) i l'octogenari Pietro Pavan.

Quant a la designació dels nous membres de l'episcopat, ha prevalgut
un criteri bàsicament selectiu, segons el qual havien de compartir total-
ment els punts de mira del Centre per damunt de les aspiracions i peculia-
ritats que donen rostre i color a cada església particular. L'objectiu és
ben simple: l'alineació de l'episcopat, a un ritme galopant, a les posicions
vaticanes. La intervenció personal del papa ha estat sovint notòria, no-
més cal observar l'augment notable en el nomenament de bisbes perta-
nyents a congregacions religioses, d'acord amb una visió peculiar polone-
sa en aquest punt.

Val la pena recordar la designació de més de cinquanta nous bisbes
conservadors al Brasil, una de les conferències episcopals més nombroses
i més progressistes. O la successió del cardenal Tarancón per l'arquebisbe
Suquia, a Madrid.

Els dos casos potser més paradoxals són els dels episcopats nord-
america i l'italià que ja tractarem més endavant. Els resultats d'aquesta
operació estratègica no han estat ni de bon tros els previstos. Les tensions
amb nombrosos episcopats no havien estat mai tan fortes, mentre que els
conflictes en algunes conferències episcopals han assolit cotes desconegu-
des. I si és cert que un sector d'aquests bisbes han paralitzat iniciatives
pastorals positives —i han aconseguit d'enfilar-se a llocs clau d'algunes
conferències— a d'altres se'ls ha començat a desvetllar una sensibilitat
pastoral enfront dels problemes socials de les seves zones, principalment
a l'hemisferi Sud i al Tercer Món, que els ha empès a evolucionar i a no
marcar dòcilment el pas romà.

L'actitud de Pau VI fou ben diferent en aquesta qüestió. Després de
l'aprovació del Directori per a l'elecció de candidats per a l'episcopat,
deixà que les propostes seguissin el seu curs a través dels canals normals.
La preocupació primordial de Montini va raure en la designació dels bis-
bes italians —volia una renovació en sentit conciliar de la CEI— i dels es-
panyols per tal de sostreure'ls al paper de comissaris religiosos del règim,
franquista. Bé és veritat que algun cop es resistí força a les propostesi i
pressions (a la mort de Döpfner trigà més de sis mesos a designar Ratzin-
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ger nou arquebisbe de Munic) o va cedir a les propostes partidistes d'al-
gun nunci, com s'escaigué en els nomenaments dels holandesos Simonis
(Rotterdam) i Gijsen (Roermond) apadrinats pel nunci ultratradicionalis-
ta Angelo Felici.

Havíem remarcat la connexió de l'actual Restauració amb les anteriors:
l'antimodernista i la del segle passat. Historiadors i vaticanistes subrat-
llen, a més, altres antecedents històrics més ambiciosos del wojtylanisme.
La seva inspiració en Bonifaci VIII —autarquia de l'església, transforma-
ció del món en una societat teològica— i, sobretot, en el pontificat de
Gregori VII (1073/1085), el papa de la guerra de les investidures, per la
seva reivindicació del poder religiós damunt la societat, amb la reaparició
consegüent del dualisme Església-món que la Gaudium et Spes del Vaticà
II havia superat, per bé que no resolt suficientment. Això també es veu
en la seva dèria de renovar (sic) els quadres de l'Església, és a dir, els bis-
bes i alhora d'atènyer un objectiu estratègic, compartit obssessivament
per Ratzinger: "alliberar els bisbes, no del domini imperial (Gregori VII),
sinó de l'esclavatge de les conferències espiscopals que pretenen escapar
del seu control^.

Pel que fa a les decisions personalíssimes del papa Wojtyla sorprèn la
munió de mesures i actes d'un abast considerable que ha adoptat, tot
prescindint del parer desfavorable, sensiblement majoritari, o gairebé
unànime, expressat pels diversos organismes col·legials o curials consul-
tats. Només en recordarem algunes de les més controvertides: la Consti-
tució apostòlica Ut sit, creant la prelatura personal de la Santa Creu i
Opus Dei (XI, 1982); l'erecció en Fraternitat de Communione e Libera-
zione, a desgrat del parer contrari de la majoria de la CEI; l'indult per a
la celebració de la missa llatina de Pius V (X, 1984), mentre que més el
98 % de l'episcopat mundial donava aquesta reivindicació integrista com
a superada; l'establiment d'un centre d'estudis eclesiàstics de l'Opus a
Roma, depenent de la Universitat de Navarra<42), amb l'opinió desfavora-
ble dels rectors de les universitats pontifícies.

Deixem constància aquí que l'oposició als projectes papáis no prové en
aquests casos de cristians marxistes, d'intel·lectuals o teòlegs progressis-
tes, de capellans obrers o de religioses feministes, sinó també de bisbes,
curials i canonist es a voltes moderats i fins i tot tradicionalistes. Des
d'aquesta perspectiva es pot valorar el significat i la força d'aquesta dis-
crepància, que esdevé una interpel·lació i un autèntic repte a la Tercera
Restauració.

ELS ORDES I LES CONGREGACIONS RELIGIOSES SÓN UN
INDICI QUE EL CONCILI VATICÀ II NO HA MORT

La coratjosa voluntat reformista de la majoria de congregacions reli-
gioses masculines i femenines va constituir una de les sorpreses més re-
marcables del Vaticà II i dels temps de post-concili. La tasca de la USG
(Unione dei Superiori Generali) i de la UISG (Unione Internazionale delle
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Superiore Generali), organismes de coordinació creats a Roma, esdevin-
gué cada cop més positiva, en la seva resposta sincera a les orientacions
conciliars, per tal d'impulsar Y aggiornamento de les constitucions i de les
estructures, des del carisma propi de cada congregació; i per tal d'expres-
sar amb sensibilitat evangèlica la pressió de les bases al Vaticà. Les figu-
res del jesuïta Pedró Arrupe i de la nord-americana Mary Linscott so-
bressortiren en aquesta qüestió.

La colla d'experiències renovadores i pluralistes que es multiplicaren en
el camp dels religiosos i religioses posaren en guàrdia alguns curials i els
grups de religiosos més immobilistes incapaços de prescindir de la tutela
de la burgesia occidental i l'oligarquia llatinoamericana. Els dominics de
Sao Paulo i els jesuïtes de Rio que havien tallat aquell cordó umbilical
temps ha, van ser les primeres víctimes de la repressió posterior a l'ender-
rocament de Goulart (1964). Mentrestant el cardenal Daniélou prodigava
uns atacs duríssims contra les desviacions de l'aggiornamento^), amb
vista a cobrir la iniciativa —fallida— d'alguns jesuïtes espanyols i italians
ultraconservadors, per a constituir una província autònoma dins la Com-
panyia de Jesús.

La XXXII Congregació general dels jesuïtes es desenvolupà en un cli-
ma dramàtic, a causa dels advertiments de Pau VI. La Congregació con-
firmà la línia progressista basada en "el servei de la f e i la promoció de
la justícia". La campanya contra els jesuïtes va continuar (des de sectors
intégristes, curials, de l'Opus, de l'episcopat llatinoamericà pròxim a Ló-
pez Trujillo i, segurament, de la CIA)(44>. Les posicions doctrinals de
força jesuïtes europeus i nord-americans eren titllades d'heterodoxes,
mentre que l'artilleria pesada dels nous inquisidors apuntava als nombro-
sos jesuïtes que no feien altra cosa, a Llatinoamèrica, que encarnar V op-
ció preferencial pels pobres proclamada a l'assemblea del CELAM (Con-
sejo episcopal latinoamericano) de Medellín (1968), el Vaticà II en clau
llatinoamericana.

La còpia d'una entrevista inconformista concedida pel pare O'Keefe,
primer assistent del pare Arrupe, es trobava en el siilo dels cardenals pre-
sents a una de les congregacions posteriors a la mort de Pau VI. El nou
papa Joan Pau I tingué temps per a escriure una carta de set folis molt
dura al pare Arrupe.

El judici de Joan Pau II era radicalment crític respecte a la renovació
dels ordes religiosos i especialment de la Companyia de Jesús. Els seus
discursos i escrits foren cada cop més severs. Les entrevistes del papa ne-
gre amb Wojtyla foren tenses, el discurs cultural i pastoral d'Arrupe ro-
mania impenetrable i amenaçador per a les certeses granítiques de Joan
Pau II. El 1980, Arrupe manifestà la seva intenció de dimitir —i convo-
car la corresponent congregació extraordinària— a Wojtyla, però aquest
el va frenar, volia guanyar temps. L'ocasió es presentà el 7 d'agost de
1981, quan Arrupe fou colpit per una trombosi cerebral a l'aeroport de
Fiumicino. El pare O'Keefe, que portava provisionalment el timó, escriví
als provincials (3-X-1981) amb la intenció de preparar la congregació.
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Aleshores la intervenció del Vaticà va ésser fulminant: Wojtyla declarà
l'estat de setge, mitjançant una carta a Arrupe en què nomenava el pare
Dezza, un jesuïta octogenari, —delegat especial amb plens poders, men-
tre els òrgans constitucionals de la Companyia de Jesús eren decapitats i
la congregació per a elegir el nou general suspesa. Els pietosos enemics
dels jesuïtes aplaudiren, imaginant que la Companyia s'esmicolaria, i
eren a punt d'aconseguir la Ràdio Vaticana i el desmantellament de les
experiències llatinoamericanes... La maduresa dels jesuïtes i potser el tac-
te del pare Pittau —l'adjunt del pare Dezza— aconseguiren que es supe-
rés la crisi... Al cap d'un parell d'anys, la congregació va elegir general el
pare Kolvenbach, holandès, el qual amb la seva tàctica i una política de
silenci ha reeixit a mantenir bona part de les orientacions progressistes
que prevalgueren durant els divuit anys de generala! del base Arrupe.
Aquest passarà a la història com una de les més grans personalitats de
l'Església del segle XX.

Però la història no acaba amb aquest episodi. El capítol general dels
dominics (VIII-IX-1983) confirmava la línia oberta adoptada pels frares
predicadors. L'elecció del pare Nolan, sud-africa, com a mestre general,
en l'escrutini, era significativa. Alguns observadors afirmen que el Vaticà
veta la seva elecció. En tot cas, ell no va acceptar el càrrec, considerant
més important la seva tasca en el baluard de la discriminació racial. Ales-
hores els capitulars elegiren el pare Byrne, irlandès, amb una línia i un
consell progressistes. "L'Ordre es vol posar al servei de l'engatjament de
l'Església per la pau i la justícia, vist com a element constitutiu de l'evan-
gelització"(^).

L'any 1984 tocarà el torn a les carmelites descalces. Una lletra de la Se-
cretaria d'Estat tractà d'imposar a tots els monestirs de carmelites (826)
la línia minoritària dels cent cinquanta carmelites units (aplegats entorn
d'un monestir madrileny conegut santuari del franquisme i de la seva su-
periora, la madre Maravillas) que no acceptaren Vaggiornamento de les
constitucions. Un dels millors historiadors de la reforma teresiana (el pa-
re Tomás Alvarez) fa públics els ' 'errors histories" de la carta del Vaticà:
l'actitud digna i coratjosa del pare Felipe Sáinz de Baranda, general dels
carmelites descalços, és exemplar*46). Al cap d'uns mesos, Sáinz de Ba-
randa és reelegit prepòsit general en el capítol de l'Orde.

El gruix de les intervencions papais tocarà als frares menors francis-
cans (capítol d'Assis, 1985). La reunió del consell plenari de l'Orde a Sal-
vador de Bahia (1983) i les seves orientacions evangèliques alarmaren el
Vaticàí47). I ara es provà la tècnica del cop d'estat. Wojtyla nomenà un
delegat papal (el curial Fagiolo) amb plens poders al capítol i amb ins-
truccions de vetar la reelecció del californià John Vaughn (defensor de
Bo f f) com a superior general... Feia segles que els capitulars franciscans
no havien estat en presència de cap delegat papal. Els capitulars aplaudi-
ren cinc minuts a la memòria de Vaughn, aprovaren les orientacions
avançades de l'Orde sense canviar-hi ni una coma i reelegiren el pare
Vaughn, amb més del 80 % dels vots. S'afirma que un frare Hec nord-
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americà, però doctor en psicologia, desbloquejà la reelecció, tot sor-
prenent Fagiolo en preguntar-li públicament si tenia ordre de vetar
Vaughn(48). Ben mirat, la Restauració wojtyliana no sembla pas que hagi
assolit cap èxit d'envergadura fins ara en la normalització de les congre-
gacions religioses, malgrat els seus diktats^). Moltes famílies religioses
romanen encara en un espai de llibertat dins una comunitat eclesial on es-
cassegen i són un signe que el Concili és vivent, perquè llur resistència de-
riva precisament de la fidelitat al Vaticà II i a l'evangeli de les benauran-
ces. En definitiva el wojtylanisme havia de topar per força cada vegada
més amb la realitat eclesial i amb els signes del nostre temps.

L'APOTEOSI DEL PAPA-LÍDER:
ELS SEUS VIATGES PLANETARIS

És obvi que el capítol més significatiu i publicitari de l'actual pontificat
el consitueixen els viatges papais, que certs comentaristes qualifiquen de
turisme pontifici. I val a dir que amb els antecedents del peregrinatge ca-
solà de Joan XXIII a Loreto i Assis i els viatges apostòlics intercontinen-
tals de Pau VI podrien no significar cap novetat. Però és el frenesí viat-
ger del papa Wojtyla que la introdueix i, sobretot, la seva concepció
triomfalista d'un papat mòbil i sobirà —els termes vicari de Crist i pontí-
fex, desaconsellats per la Comissió teològica internacional, tornen a estar
de moda—, a base de jets, de papa-mòbils i d'una mobilització de les
multituds que ens recorda fatalment els horitzons històrics dels anys tren-
ta (50).

No es posa en dubte el seu carisma de comunicador ni que la seva per-
sonalitat resulti fascinant per a força gent. Les crítiques s'adrecen a l'estil
dels seus viatges, a llur freqüència, a llurs itineraris maratonians, a les
despeses astronòmiques directes i indirectes que comporten, a la prolife-
ració de concentracions multitudinàries, de kermesses sacro-profanes i
d'actes liturgies centrats sovint en la repetició monòtona d'alguns princi-
pis de la sana doctrina catòlica, de les lleis disciplinars més tradicionals i
de certes normes morals referents a la moral individual i al sisè mana-
ment. Són molts els qui pensen que caldria un enfocament radicalment
diferent d'aquests viatges, des d'una altra perspectiva eclesial, històrica,
política, de servei, més en consonància amb un ministeri papal a Pencalç
de la utopia cristiana, i la desaparició del fabulós muntatge propagandís-
tico-publicitari que els envolta. En realitat, l'opció prioritària per a
aquests viatges no és neutra ni neutral i configura un model de papat
amb unes connotacions ideològiques, eclesiològiques i mundanes ben de-
finides. El papa encarna i totalitza l'Església i el papat absorbeix la glo-
balitat d'una Església edificada en el poder.

Hom ha remarcat amb ironia que la informació sobre els seus viatges
havia entrat en una fase algebraica, en què els números se substitueixen
per valors: ha recorregut tants milers de quilòmetres, ha celebrat tants ac-
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tes, ha parlat tantes hores, ha estat aplaudit tantes vegades i durant tants
minuts...

Les estadístiques ens informen que els seus vint-i-vuit viatges interna-
cionals representen 350.000 quilòmetres recorreguts i els cinquanta viat-
ges italians més de 25.000 quilòmetres. En total són dos-cents setanta-
cinc dies. Només doblant aquest temps —preparació i repòs— tenim
cinc-cents cinquanta dies esmerçats en els viatges, és a dir més d'un 20 %
sobre els set anys de pontificat. Percentatge que seria més alt, si tingués-
sim en compte els nous mesos d'immobilisme després de l'atemptat.

Quin cap d'una Església o, si es vol, quin sobirà d'un estat minúscul
—com el de la Ciutat del Vaticà—(51) o, fins i tot, poderós, ha fet dels
viatges l'eix del seu mandat? Les referències a la imatge d'una Església
peregrina del Vaticà II, a les motivacions de Joan XXIII i Pau VI (esbot-
zar la barrera de l'isolament papal establint un pont de comunicació amb
la gent i la perifèria eclesial) o bé als objectius oficials assignats per
Wojtyla no són gens convicents enfront d'aquesta recula de viatges espec-
taculars.

Totes les objeccions s'estavellen enfront del new look de papa Wojty-
la, del qual els viatges constitueixen un projecte orgànic, coherent i fun-
cional. El seu punt de partença és el mateix de Joan XXIII, però seguint
un itinerari radicalment invers. Amb els seus gestos humans i lliures,
Joan XXIII va aconseguir que la imatge del papa sub specie potestatis
entrés en crisi, és a dir, es lliurà a la desmitificació del papat i d'una figu-
ra inflada de papa i esdevingué de bell nou el primer bisbe —de Roma—,
tornant-lo a situar en el seu context original: l'Església. Joan Pau II es fa
reconèixer primer com a home, amb les seves actituds modernes i popu-
listes, i se submergeix en el bany de multituds, però com un mitjà per re-
mitificar i consolidar el model del papat-poder i la supremacia absoluta
del Sacre damunt la societat secular. Desapareixen les formes hieràtiques
i les cortines de incens a l'entorn del seu tron, però és precisament —una
observació molt lúcida— "no malgrat, sinó a través d'aquesta crítica de
les formes sacrais, el papat torna a posar en vigor el Sacre en el món mo-
dern, escampant l'encens a les places de les metròpolis... "(52).

Ara l'horitzó de la Restauració s'ha dilatat. Cal, doncs, refermar la
centralitat de Roma i ensems abraçar l'horitzó de les esglésies post-
conciliars descentrades. Per això, s'ha subratllat amb lucidesa com el pa-
pat és alhora el subjecte i la causa de la nova Restauració.

De cara a restaurar el papat com a centre de poder, el papa es mou i el
consolida, descentrant-se. Vol dir que exporta generalment el seu new
look a les esglésies locals de la perifèria, en comptes de copsar llurs situa-
cions tan diverses (segons les àrees geoculturals i geopolítiques a què per-
tanyen), i acollir llurs recerques, compromisos o experiències singulars.

Cal no oblidar que els dos únics viatges airejats lleugerament per un
corrent profètic (Canadà i Brasil) es prepararen amb la col·laboració par-
cial dels episcopats locals.

.Un altre objectiu dels viatges rau en un rellançament del papat^
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mitjançant la constitució de l'Església en tercera força mundial(53), re-
construïda entorn del primat pontifici. És des d'aquesta perspectiva que
cal interpretar nombrosos escrits —àdhuc l'encíclica Laborem Exercens—
i discursos del papa Wojtyla i els textos de Ratzinger, amb la categòrica
revalorització de la doctrina social de l'Església, clàssica i més que agòni-
ca (54).

Restem ben allunyats d'un dels temes més significatius de la cultura
conciliar i autèntica pedra de toc de la reforma conciliar, desenvolupat a
fons només en les comunitats llatinoamericanes: la pobresa en i de l'Es-
glésia, que comprendria des de la pobresa de poder polític fins a la po-
bresa d'èxit, amb una interpel·lació directíssima al papat. No és estrany
que ni el tercer viatge papal a l'Àfrica hagi comprès la visita al baluard
racista de Sud-àfrica o Etiòpia i d'altres països de la fam, perquè la lògi-
ca del poder reclama per damunt de tot el triomf i l'èxit. És la lògica
evangèlica de la pobresa, que no exclou el risc, la nuesa, la feblesa i la
humiliació.

LA SANTA SEU EN L'ESCENA INTERNACIONAL: LES
CONTRADICCIONS DE LA NOVA CROADA DEL
WOJTYLANISME-RATZINGERISME

L'elecció d'un papa de l'Est (Segon Món) plantejava algunes incògni-
tes, però podia significar teòricament una opció a favor de la distensió
entre les dues Europes i, per escreix, en el conflicte Est-Oest, entre les
dues superpotències, i, a més, una atenció creixent envers la problemàtica
i les aspiracions dels pobles del Tercer Món. A grans trets, no és agosarat
d'afirmar que res de tot això s'ha esdevingut. Al contrari, les coordena-
des del pontificat wojtylià han estat radicalment inverses i han desmentit
les previsions més prudents.

La transcendència indiscutible de la neutralitat activa inaugurada per-
sonalment per Joan XXIII —de cara a Itàlia i al paper de la santa Seu en
el camp internacional— radicà en la seva capacitat sorprenent de sostreu-
re el papat al circuit polític i ideològic del món occidental i nord-atlàntic i
al clima de la guerra freda, en què s'havia submergit durant els dies de
I'omnipotencia (pontificat de Pius XII). Amb la seva llibertat evangèlica
(no regulada per les regles dels poders de torn), va reconquerir una auto-
ritat moral que li permeté de jugar fort a favor de la pau. El seu profetis-
me de la pau va barrar el pas a la Realpolitik. La santa Seu, tot i que una
mica reticent, però dominada per la seva figura, havia esdevingut com un
país no-alineat, sense que ningú sabés ben bé com.

El pontificat paulí, marcat per la gran personalitat diplomàtica_de
Montini, es desenvolupà en un món on el bipolarisme entrava
santa Seu multiplica la seva presència en els organismes internjräjönals
mostra una gran sensibilitat per als nous reptes del Tercer
conflicte Nord-Sud no s'ha d'oblidar la "Populorum Progressió



Politik artesanal —però eficaç— de Joan XXIII s'institucionalitzà. La se-
va visió dialogal de l'Església en la societat moderna, el portà a acceptar
les regles diplomàtiques —el diàleg i la mediació, i no com avui passa el
monòleg i la prepotència sacral— en els Fòrums i en les relacions interna-
cionals de la santa Seu. Pau VI no renuncià, però, al judici ètic ni a la
denúncia profètica en certes ocasions. En tot cas, la independència de la
Secretaria d'Estat i l'actitud incòmoda de Pau VI, provocaren no sola-
ment que Y establishment occidental se'n mofés i abandonés cínicament el
Papat, com escrivia Pasolini(55), sinó una sèrie de pressions internes (la
rebel·lió de l'arquebisbe integrista Marcel Lefebvre) i externes, per tal de
desprestigiar-lo i orientar la seva successió.

El pontificat del papa Wojtyla ha demostrat paradoxalment un retro-
cés notable en la sensibilització pels problemes i les aspiracions del Tercer
Món, a desgrat d'algunes manifestacions més aviat superficials, demagò-
giques i simplificadores. El seu únic centre d'interès ha estat, ben segur,
la confrontació Est-Oest, que l'ha dominat de dalt a baix, i una concep-
ció formalista de la llibertat religiosa apta per a ésser reclamada als estats
de l'Est o no capitalistes, però mai als règims dictatorials o semitotalitaris
de dreta, per més que la vulneressin, a tort i a dret, amb procediments
tan edificants com els dels holocaustos nazifeixistes o els de les purgues
stalinistes.

Encara més, en la visió wojtyliana sobre el paper de la santa Seu en
l'escena internacional es descobreixen, segons el parer dels observadors,
dos objectius prioritaris estrictament polítics: la desestabilització pacífica
dels règims de l'Est europeu i la superació a curt termini de l'ordre de
lalta.

Les repercussions d'aquesta visió a la polonesa són considerables, ul-
trapassant de bon tros la redimensió de Y Ostpolitik vaticana, de què ja
hem tractat; el somni feudal d'un nou Sant Imperi des de Finisterre fins
als Urals —al costat del qual, l'hipotètic projecte de Pacelli, l'Europa va-
ticana amb Adenauer, Schuman i De Gasperi, era una simple
caricatura— o allò que s'ha qualificat de pacte neocarolingi entre la bur-
gesia Occidental i el papat. Es tracta d'un desplaçament de la col·locació
de la santa Seu en el camp internacional i, en el fons, d'una alineació, de
primer gradual i tot seguit radical en la línia, no ja de certs sectors polí-
tics o de l'Administració nord-americana, sinó del propi Reagan i el seu
clan de falcons. Una prova ben patent és la coincidència objectiva de
Reagan i el seu braintrust amb el papa i el seu braintrust (Ratzinger i mi-
ni Cúria paral·lela, no la Secretaria d'Estat) respecte a Llatinoamèrica i,
en particular, Amèrica Central; una altra, el comportament polític del
papa en els seus viatges apostòlics a Nicaragua i a El Salvador,
etcètera (56).

Són molts els factors que han precipitat aquesta escalada que partia
d'una coincidència objectiva, entre el reaganisme i el wojtylanisme, tan-
mateix, però, limitada. La fi de Vestiu polonès, el dinaminsme del senyor
Bill Wilson, un convers californià i enviat personal de Reagan al Vaticà
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(nomenat ambaixador el moment de l'establiment de relacions diplomàti-
ques el 1984), la influència de monseyor Cheli, observador de l'ONU i
molt relacionat amb els cercles financers dels EEUU i amb l'Opus, l'as-
censió del partit alemany dins el Vaticà, el mite nostàlgic de les reserves
espirituals i les plataformes catòliques de Daniélou, reformulai en clau
estrictament política pel wojtylanisme, la intuició de Reagan que la ideo-
logia religiosa i la legitimació moral de la seva política elaborades pel
pastor Falwell i la seva majoria moral eren impresentables per al consum
exterior, etcètera (57>.

No menysvalorem pas algunes manifestacions papais que palesen certs
marges d'independència i, fins i tot, de desafiament a la ideologia impe-
rial; però fan la impressió de respondre menys a una anàlisi profunda i
global de la realitat històrica que no als mínims d'oposició consentida i
funcional al sistema o bé als esquemes d'un espiritualisme eslavòfil
—estil Solgenitsin i d'altres— en una condemna global dels valors occi-
dentals i de les conquestes del món modern. Ara bé, la línia predominant
del papat no és ja la de la neutralitat activa o relativa entre els blocs opo-
sats, sinó la de la coincidència objectiva amb un bloc i la bel·ligerància
en la batalla ideològica. I aquestes fronteres se sobrepassen en algun mo-
ment fins a assolir un punt gairebé de convergència absoluta: l'entrevista
amb Reagan a Alaska, l'intent del president per cobrir els plans de pacifi-
cació d'Amèrica Central amb el mantell pontifici o les prèdiques blasfe-
mes de Reagan: "Els USA tenen un mandat diví per a oposar-se a l'ex-
pansionisme soviètic... hem d'ajudar Jesucrist a oposar-se al mal amb to-
ta la nostra força..." etcètera.

És, aleshores, quan Casaroli i el seu equip malden amb coratge per tal
de salvar la situació i recuperar un espai digne per a la santa Seu, per da-
munt de l'alineació sectària. L'opció de Pau VI roman plenament vàlida
avui —proclama Casaroli— perquè "presentava el diàleg com un instru-
ment fonamental en el govern de l'Església i en l'acció per la pau"(^. La
gran paradoxa és que mentre el wojtylanisme significa un retorn, almenys
parcial, a la visió d'una societat teocràtica i de la potestat directa del pa-
pat damunt la societat secular, el seu pontificat corre el risc d'esdevenir
el braç espiritual d'un poder secular gairebé mimdial. Un capgirament
inaudit.

Aquestes i d'altres contradiccios resppnen bàsicament a la seva visió
arcaica d'una societat pre-política primària, a una concepció acritica, ins-
trumental i reductiva de l'univers polític i a la crítica obssessiva i densen-
focada de les.ideologies(59K La imaige d'un papa progressista en qües-
tions socials i polítiques, i conservador en les doctrinals, ha perdut sorto-
sament bona part dels seus defensors. Cada dia s'admet més la seva lec.-
tura reaccionària del Concili / alhora la seva lectura reaccionària dels sig-
nes del nostre temps. El fet més sorprenent és com l'exaltació papal del
Sacre per tots els racons del planeta es concilia perfectament, ambula q^e
Baget Bozzo ha denominat secularització a dreta(®». N'és causa i Afecté.
En aquest sentit, el pontificat de Wojtyla no encaixa dins els'moÜèlsíélas-



sics de papat (diplomàtic o religiós). És eminentment polític, més encara
que molts del segle passat, i menys doctrinal(6D.

Només citarem, de passada, el món complex de les finances vaticanes,
a través del qual la santa Seu forma part del circuit econòmic d'Occident.
Recordarem tan sols l'escàndol Sindona, el crack del Banco Ambrosiano
i la seva enrevessada connexió amb el monsenyor. Marcinckus i l'IOR va-
ticà<62>. Com també l'interès del cardenal Palazzini per l'IOR després de
la mort de Pau VI, les entrevistes misterioses de Calvi i Carboni amb el
monsenyor Franco Hilary i, després amb Palazzini, les pressions dels car-
denals Baggio i Rossi, tot plegat amb l'objectiu, segons molts observa-
dors, d'eliminar Marcinckus i que el seu bunker fos dirigit per homes de
l'Opus. La mort tràgica de Calvi a Londres va cloure momentàniament
aquest capítol.

En tot cas, l'altre capítol paral·lel conclogué amb èxit: la concessió de
la prelatura personal a l'Opus, gràcies a la coincidència objectiva del pa-
pa Wojtyla amb la mística de poder de l'Obra(63) i després d'una colla
d'esdeveniments insòlits com s'ha esdevingut sovint en el seu itinerari^).
Una radiografia sobre les relacions internacionals del papat de Wojtyla
no pot passar per alt una interpretació que es va obrint carni: "El mapa
del poder en el Vaticà es pot veure en aquest punt, repartit força clara-
ment entre dos nuclis principals, l'Opus Dei i la Deutsche Kirche de Rat-
zinger i Hoeffner, mentre s'ofereix de bon grat a Wojtyla la possibilitat
de cobrir l'espai extern, amb els viatges, deixant-li creure que el timó real
vola a bord amb ell... "(W.

Entre l'assassinat de Pasolini i la mort de Pau VI, alguns observadors
notàrem l'ús del papat, com a símbol d'Occident, en la croada antimar-
xista dels règims dictatorials llatinoamericans i veiérem com alguns sec-
tors curials eren sensibles a l'emigració del Poder cap a la sala dels bo-
tons econòmics dels buildings del neofeudalisme tecnològic i del superpo-
der tecnocràtic. Un papat aparentment religiós, però disposat a exercir la
funció ideològica legitimadora del nou poder seria "la versió més perfec-
ta i actualitzada de l'antiga aliança entre el tron i l'altar, i també la més
temible... "(t*®. A la fi del primer trienni wojtylià, la hipòtesi es confirma-
va, l'antiga aliança ressuscitava gradualment, "amb la creixent i nova
Santa Aliança entre el superpoder tecnocràtic i aquest papat"(&). Avui
resulta convincent l'afirmació que aquest s'afanya a arrencar "quelcom
de semblant a allò que tingué amb l'edicte de Constantí, un estatut polí-
tic en el nou escenari imperial"^. I només s'escandalitzen els fans de
Wojtyla. La Restauració constitueix la garantia del nou pacte, i si avortés
es deixaria caure del papat com s'escaigué en temps de Joan XXIII i en la
segona època de Pau VI.

ELS TRES "GRANS" PASSEN
DE LA RESTAURACIÓ DE WOJTYLA

Un dels aspectes més significatius, des d'un punt de mira històric, de
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l'oposició al somni restaurador del duo Wojtyla-Ratzinger, és la dissidèn-
cia dels tres episcopats més nombrosos: l'italià, el d'Estats Units i el bra-
siler. Deixarem de banda la referència a l'església brasilera, perquè el seu
itinerari progressista és prou conegut. El fet que l'església dels EUA
—predestinada a exercir un paper de primer ordre en el pacte imperial—
i la d'Itàlia, pedestal tradicional del papat, practiquessin la vaga
blanca(1Q\ havia de provocar una immensa preocupació i irritació en el
braintrust wojtylià, perquè plantejava una funció infinitament més difícil
que no la de fer formar l'episcopat holandès(71> o torejar les aspiracions
envers la indigenització de moltes esglésies africanes (72>.

Comencem pels Estats Units. La primera etapa del postconcili es carac-
teritzà per una ona d'iniciatives experimentals entre les religioses i per la
proliferació ^underground churches. La guerra de Vietnam produiria
perplexitat i polaritzacions, però donà pas a una sèrie d'iniciatives corat-
joses —i pràctiques— que es projectaren des de la base, bo i passant acti-
vament pels organismes de coordinació dels religiosos/es, fins a tocar al-
guns bisbes. Als anys 70 ja es copsen dos fenòmens remarcables: una
part dels religiosos/es nord-americans presents a Llatinoamèrica —a ve-
gades, manipulats abans per la C1A—, fan seu el projecte d'alliberament
de Medellín (1968); la conferència episcopal esdevé presidida per bisbes
més joves, i no pels cardenals de la vella guàrdia.

L'episcopat dels EUA havia jugat fort en el Concili a favor de la decla-
ració de la llibertat religiosa, però en contra de la condemna de la guerra
atòmica. El 1981 els bisbes dels EUA comencen a redactar una pastoral
condemnant la cursa d'armaments i la guerra nuclear, fins i tot dissuasi-
va. El segon esborrany del 1982 encara és més categòric contra la morali-
tat de la dissuasió nuclear. El Vaticà, especialment Ratzinger*73), i el clan
Reagan s'esveren. Aleshores Hoeffner aconsegueix una reunió al Vati-
cà<74) amb bisbes alemanys i nord-americans i el clan wojtylià imposa
l'aigualiment de la pastoral de l'episcopat nord-america. Així i tot, això
constitueix un repte vigorós a l'ideologia reaganiana<75>, i fou aprovada
només amb nou vots contraris.

Encara no n'hi havia prou. L'episcopat alemany es va avançar a publi-
car la seva pastoral sobre la guerra i la pau on hi havia màximes tan edi-
ficants, com, per exemple, que calia desconfiar dels projectes de pau per-
pètua, mentre que el francès publicava un dels documents més banals
dels darrers vint anys, influït tal volta per la postura oficial de la force de
frappe (YEglise de frappe, es comentà). Per humiliar encara més l'episco-
pat dels EUA, Ratzinger s'afanyava a interpretar ortodoxamení la pasto-
ral (en una entrevista a "Der Spiegel") i es declarava hereu de la Realpo-
litik bismarckiana: "l'ètica, per a èsser seriosa, no pot prescindir d'un
cert realisme..." Davant aquest panorama kafkià, alguns vaticanistes
veien visions: això és l'esterilització de l'Evangeli feta per mà eclesiàstica!

En el fons, i davant un cataclisme nuclear no pas tan remot, Wojtyla
troba la pedra filosofal en els vells tractats sobre la guerra justa, que el
magisteri de Pius XII, i no cal dir el de Joan XX11I, Pau VI i el Vaticà
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II, havien enterrat definitivament. I quan va adreçar el missatge a
l'ONU, proclamant que la dissuasió era moralment acceptable, va saltar
el vell cardenal Krol (de Filadèlfia, d'origen polonès i defensor aferrissat
de l'elecció de Wojtyla en el conclave), subratllant encara que hagués dit
tolerable\, però acceptable...

L'episcopat nordamericà no es donà per vençut. I l'arquebisbe Weak-
land (antic primat dels benedictins) presentava a l'assemblea episcopal
pocs mesos després el primer projecte d'una pastoral sobre l'economia
americana —amb crítiques dures al capitalisme salvatge de Reagan—, re-
dactat amb el concurs de cent divuit especialistes i diverses personalitats
de les esglésies protestants i de les organitzacions jueves(76).

Però la gran sorpresa prové de l'església italiana i del seu episcopat
que, sota la pressió de la restauració wojtyliana i dels seus aliats neointe-
gralistes, intégristes i intransigents ha anat redescobrint la seva ànima
montiniana i la seva fidelitat a la scelta religiosa (opció religiosa) marca-
da per Pau VI, a l'episcopat i als moviments apostòlics i amb la qual
s'abandonava definitivament la gran confusió político-religiosa escampa-
da per la croada anticomunista pacelliana.

No ens hem cansat de repetir fins a quin punt la consciència civil del
poble italià s'havia desenvolupat amb vigor, a desgrat del trentenni de-
mocristià i com la imatge d'un món catòlic italià monolític era un mer tò-
pic. Així mateix, caldria valorar la panoràmica impressionant d'iniciati-
ves culturals, teològiques, socials i pastorals pròpies dels sectors cristians
més progressistes —inclosos els valdesos— de vint-i-cinc anys ençà. Aquí
no ens referirem a experiències en punta, sinó a amplis sectors fidels al
Concili i a la singladura de la majoria de la CEI (Conferència Episcopal
Italiana).

L'escalada intervencionista de Joan Pau II, Oltretevere, era impressio-
nant, però la magnitud del seu projecte neointegrista desorientà i només
es copsava paulatinament. D'una banda, hi ha una minoria de bisbes pa-
palini, els sectors més conservadors, les patrulles d'élite de l'Opus i les
tropes dinàmiques de Communione e Liberazione (i del Movimento Po-
polare, el seu braç polític). El paper de CL serà decisiu, amb el Milà del
Movimento Studentesco i l'activa burgesia llombarda a la defensiva, des-
prés del Maig francès del 68, com a teló de fons<77). D'altra banda, la
majoria de l'episcopat italià (incloent-hi la cúpula de la Conferència
Episcopal), els moviments d'Acció Catòlica, les ACLI, etcètera.

El II Congrés eclesial italià de Loreto, organitzat pel cardenal
Martini í7») i la croada wojtyliana, mitjançant el cardenal Poletti vicari de
Roma, per tal de recuperar el Campidoglio de la "majoria d'esquerra lai-
ca i anticristiana"W) posà en relleu les dues línies antagòniques. L'orien-
tació dels ponents de Loreto (8°) i els treballs de la majoria dels partici-
pants expressaren una ànima montiniana, mentre que el discurs duríssim
del papa no féu diana, plogué sobre mullat. Per la seva banda, Alberto
Monticene, president d'Acció Catòlica, interpretava el comunicat no
compromès del directiu de la CEI sobre les eleccions: "el servei dels cato-
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lies al país té com a objectiu la unitat. No la unitat dels catòlics, sinó la
del país, és a dir, el bé comú. L'opció dels mètodes per realitzar-lo és
confiada a la consciència i a la llibertat dels cristians." Hi hagué una
reacció duríssima de "L'Osservatore Romano", acusant-lo de "buidar el
magisteri de l'església i caure en el relativisme". El cardenal Ballestrero,
president aleshores de la Conferència Episcopal sortia tot seguit en defen-
sa de Monticene, exigint una rectificació al quotidià de la santa Seu.

Tot d'una els esdeveniments es precipitaren en cadena. El 3 de juliol de
1985 Wojtyla premia Poletti, designant-lo president de la CEI, mentre
que els bisbes elegeixen un directiu encara més obert que l'anterior i els
papalini capitanejats pel cardenal Biffi no sobrepassen el llistó del 7 %
de vots(81>. El conegut jesuïta B. Sorge, director de la prestigiosa revista
"Civiltà Cattolica" des del 73, és substituït, víctima del furor antimoder-
nista del nou inquisidor Buttigliene. I el cardenal Siri suspèn a divinis el
seu antic teòleg i fill espiritual, l'inconformista Baget Bozzo perquè es ne-
gà a abandonar el seu escó d'eurodiputat socialista(82>.

L'actitud de Gianni Baget Bozzo i de Bartolomeo Sorge reflecteixen el
moviment de fons d'una comunitat eclesial italiana que no es mostra dis-
posada a acceptar les directrius de la Restauració.

Baget, politòleg, escriptor i periodista havia iniciat la seva carrera polí-
tica en el corrent esquerrà de la DC de Dosseti. Als anys 50 feia un pas
enrera, col·laborant amb "L'Ordine Civile" i els sectors més reaccionaris
de la DC. Ordenat sacerdot als 40 anys, esdevenia el teòleg de confiança
del cardenal Siri, de les posicions tradicionalistes del qual començà a
allunyar-se a mitjan dels anys 70, mentre que la seva col·laboració en
"La Repubblica" li guanyava les primeres sancions canòniques. En ésser
elegit eurodiputat socialista, provocà les ires de Siri. En un article recent,
manifestava que les "incerteses de Pau VI eren serioses i greus, eren les
de l'home contemporani", mentre que "les certeses de Joan Pau II es fo-
namenten en l'absència del problema i són, per això, banals..."

Sorge, jesuïta, amb una intel·ligència brillant i subtil, i montinià d'es-
tricta observança, havia tingut el coratge d'abordar, des de "Civiltà Cat-
tolica" temes poc conformistes, com el triomfalisme dels viatges papais o
la pobresa doctrinal del pontificat restaurador de Pius X i el seu aïlla-
ment —amb segones intencions— o bé donar un judici ponderat i gens
wojtylià d'un seu viatge a Nicaragua(83). La seva substitució ha estat una
victòria dels ciellini (Communione e Liberazione)^.

UN GEST AUDAÇ DE WOJTYLA I RATZINGER: LA
CONVOCATÒRIA D'UN SÍNODE EXTRAORDINARI PER A
REDIMENSIONAR (LIQUIDAR) EL VATICÀ II?

El segon semestre de 1984 va constituir un altre moment crític per a la
Restauració del papa Wojtyla. Les declaracions explosives de Ratzinger,
el document controvertit sobre la teologia de l'alliberament, el procés ro-
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mà contra Boff —amb dos guardaespatlles de la talla dels cardenals bra-
silers Lorscheider i Arns—, la resistència de l'episcopat peruà convocat al
Vaticà pel Gran Inquisidor —que se'n tornà a casa, havent aturat la con-
demna contra Gustavo Gutiérrez— escandalitzaren l'opinió pública mun-
dial i alhora posaven en evidència l'autèntic rostre del wojtylanisme. I fi-
nalment la circular de la Congregació del culte diví (X 1984) —sota im-
posició del papa i de Ratzinger—, rehabilitant la missa llatina de Pius V,
provocà un immens estupor en els propis ambients curials, perquè signifi-
cava la justificació de l'arquebisbe rebel Marcel Lefebvre, suspès a divi-
nis per Pau VI (1976) i de la seva església paral·lela i ultratradicionalista
d'Econe(85).

La convocatòria del sínode de bisbes, al cap de vint anys de la clausura
del Vaticà II, cal interpretar-la com un gest audaç i tàctic per tal de fre-
nar les polèmiques i protestes, superar el carreró sense sortida i obtenir
un consens per a la Restauració, és a dir, per un revisionisme a ultrança
de les ensenyances del Concili encobert paradoxalment per les reaccions
sinceres de fidelitat al Vaticà II d'una bona part dels sinodals.

Un consens teòricament impossible, si es té en compte la línia oberta
marcada sempre per més dels dos terços de sinodals; però ben possible,
gràcies a la fórmula de redacció imposada a posteriori de les conclusions
(el document final) en els darrers sínodes les quals han reflectit en un
90 % els punts de vista del papa, i els sinodals conservadors, mentre les
opinions de la majoria sinodal (entre el 65/70 %) s'han hagut de cercar
amb lupa. D'altra banda, la correlació de forces varia en un sinode ex-
traordinari, pel fet de participar-hi només els presidents de les conferèn-
cies episcopals i els patriarques orientals amb la qual cosa disminueix el
nombre total de sinodals. D'aquesta forma augmenta el pes dels prop de
vint responsables dels dicasteris curials i dels vint sinodals designats di-
rectament pel papa, els quals s'arrengleraran, almenys en un 90 %, amb
el partit wojtylià-alemany. Això fa preveure que en aquest cas els sino-
dals progressistes representaran al voltant d'un 55 % i els conservadors
s'aproparan al 45 %.

En realitat el revisionisme de la lletra i l'esperit del Vaticà II va
començar amb el pontificat de Joan Pau II. Ara bé, l'apoteosi wojtyliana
va encobrir-lo, i massa especialistes s'acontentaren en assenyalar única-
ment el capgirament de perspectives que hi havia entre la màxima de Pau
VI, "el fi de l'Església és l'home" i la del papa Wojtyla, "la via de l'Es-
glésia és l'home", i ben poca cosa més.

Des del seu discurs a Xicago, amb una interpretació singularíssima —i
una cita poc correcta— de l'al·locució programàtica de Joan XXIII el dia
de l'obertura del Concili (ll-X-1962) o la seva intervenció davant els bis-
bes del CEL AM a Puebla. I amb una particular atenció a la Gaudium et
Spes, com s'esdevingué a París, per tal de reduir la seva volada als límits
de l'avantprojecte que, junt amb Daniélou, tractaren de fer aprovar sense
èxit per la comissió conciliar. Serà a Bèlgica on Wojtyla ensenyarà les
cartes i es referirà explícitament als qui havien interpretat, estudiat o apli-
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cat malament el Concili reprenent el fil de les crítiques de Ratzinger. I al
mateix temps, alçarà la veu contra el magisteri paral·lel dels teòlegs, men-
tre el monsenyor Caffarra li feia ressò a Roma i encara carregava més les
tintes sobre la revolta dels teòlegs(86). A partir d'aquest moment alguns
vaticanistes comencen a examinar a fons la concepció del papa actual so-
bre la reforma i la Restauració, com per exemple durant la seva visita a
la seu del reformador sant Carles Borromeu (Milà)(87); o bé les acrobàcies
dialèctiques de Ratzinger equiparen els termes restauració i reforma. Els
judicis d'aquests especialistes coincideixen en copsar un allunyament a to-
ta marxa del Vaticà II i unes perspectives més aviat pessimistes sobre els
resultats del sínode. Al capdavall, fonts fidedignes parlen ja d'una prepa-
ració extraordinària de l'assemblea sinodal per part de l'equip de Ratzin-
ger, amb una estratègia ben definida: capgirar els arguments preconci-
liars, mobilitzar els experts i llatinistes segurs per tal que deixin fora de
joc els sinodals més avançats i encarrilar les votacions cap als cercles lin-
güístics, més controlables que no pas l'assemblea.

No ens queda altre remei que passar per alt una referència al contingut
dels documents de Ratzinger sobre la teologia de l'alliberament i les seves
declaracions. En tot cas, presenten un denominador comú: un buit teolò-
gic notable —per a un bon teòleg és una tasca impossible fer una teologia
presentable quan aquesta esdevé bàsicament instrument d'un poder i
d'una política— i una inflacció aclaparadora d'ö prions ideològics, polí-
tics i tàctics. La convocatòria recent d'una reunió dels líders dels partits
democristians europeus al Vaticà, junt amb financers, banquers i expo-
nents de les multinacionals (organitzada per Hoeffner, Ratzinger, la Fun-
dació Konrad Adenauer, el Consell dels Laics i la Federació d'Universi-
tats Catòliques, amb la col·laboració de l'Opus i CL) confirma la dimen-
sió prevalentment política del pontificat wojtylià i l'ascensió i politització
radical del partit alemany. I no cal dir fins a quin punt les decisions polí-
tiques i la gestió del Polític (amb majúscula) esdevenen competència ex-
clusiva de l'Estat Major del Vaticà de Wojtyla i Ratzinger.

Una bona part dels cristians de les esglésies pobres o joves d'Amèrica
Llatina i del Tercer Món no semblen viure gaire angoixats pel desafia-
ment de la Restauració, tot i que en pateixen sovint les conseqüències.
Perquè viuen els problemes reals de la gent i, com s'ha dit, es mesuren
amb els veritables problemes de l'Església, que no són els interns, sinó els
mateixos de l'home i la societat. Són els hereus de la declaració que va
fer Joan XXIII, poc abans de morir (24 de maig de 1963): ''Ara més que
mai, nosaltres estem obligats a servir l'home com a tal, i no solament els
catòlics. A defensar primer de tot i pertot els drets de la persona humana
i no solament els de l'Església catòlica. No és l'Evangeli que canvia. Som
nosaltres que comencen a comprendre'l millor!"
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NOTES

(1) Versió catalana a "Documents d'Església", num. 390, 398, 406 i 411. Vegeu també "Silencio obli-
gado para Boff" "El País", (13-V-1985).

(2) Documento "segreto" per Reagan, "11 Regno-Documenti", n.° 462, (V-1982).
(3) "L'Osservatore Romano" (27-1-1985). Versió catalana "Documents d'Església", n.° 406, (15-11-

1985).
(4) Tenim la impressió que la novetat del Concili i les seves repercussions històriques i polítiques en el

nostre país feren una mica d'ombra a la gran personalitat de Roncali! i a la seva extraordinària fermesa
de timoner d'un projecte global i coherent, a desgrat de la seva solitud institucional. Un testimoniatge
gens sospitós és el de Carlo Falconi: L'Uomo che non divenne Papa. Una storia vaticana (Milà, 1979).
Aquest capellà secularitzat, vaticanòleg i agnòstic, que estava desconcertat per la línia de Roncalli (eli se
sentia més a prop de Pius XII, perquè entenia el papa com un poder i el papat com un poder historie fas-
cinant), medita per quina raó es trobava entre la gentada que vetllava l'agonia de Joan XXIII a la Plaça
de San Pere i descobreix de cop i volta fins a quin punt admirava aquell vell extraordinari. "Joan XXIII,
de fet, sense un sol decret de reforma i sense una sola amenaça d'anatema, havia canviat la fesomia de
l'Església i del seu cap, anant senzillament a l'encontre dels homes i cessant de maleir el món" p. 340.

(5) "El Correo Catalán" (15-VIII-1981). Declaracions del cardenal Oddi, de pas cap a Torreciudad per
a ordenar 58 capellans de l'Opus.

(6) Josep M. Pinol, El Wojtilanísme o la reconquesta de l'hegemonia catòlica en versió polonesa, "Es-
tudiós Franciscanos", vol. 84, Barcelona, 1983, p. 188.

(7) Hans Kiing, Un año de Pontificado de Juan Pablo II. Intento de un balance provisional como pre-
gunta, publicat a molts diaris europeus; Giancarlo Zizola, Papa Wojtyla, anno primo "II Tetto", n.° 96,
(XI-XII 1979); J. M. Pinol, Un any de Papa Wojtyla, "Presència", n.° 529, (VIII-IX-1979). Més enda-
vant assenyalaríem: ¿Involución en la Iglesia? "Misión Abierta", n. l, 1980; Piergiorgio Mariotti, Karo!
Wojtyla, profilo critico del Papa polaco, Roma, 1982; P. Hebblethwaite, Introducing John Paul II, Lon-
don, 1982, Zizola, Processo al Papa, I 5 anni di Wojtyla, "Panorama", n. 911 (28-IX-1983).

(8) El professor Giuseppe Alberigo havia expressat algunes reserves com a historiador del papat. Des
de la tradició laica, Alberto Asor Rosa (Un Papa nella mischia, "La Repubblica", 17-1V-1985) denuncia-
va aquesta il·lusió, i feia una valoració remarcable de Joan XXIII, Pau VI i el catolicisme liberal italià.

(9) L'Utopia di Papa Giovanni, Assisi, 1973 de Giancarlo Zizola (versió castellana Ed. Sigúeme, Sala-
manca, 1974) estudia a fons quatre moments del seu pontificat (la pau, el desglaç, el Concili i la mort) i
té cinc-centes planes. Una obra fonamental per a comprendre Roncalli, el seu profetisme de la pau i tot el
seu pontificat radical. I com els mateixos cercles ultres i curials que feren circular el tòpic del papa mo-
dernista i herètic s'afanyaren a recuperar el mite popular del papa buono, amb intencions reductives,
presentant un Joan XXIII bonàs, curt de gambals i santament irresponsable. Aquest i d'altres llibres po-
sen en relleu la intervenció decisiva de Roncalli en el moment culminant de la crisi dels míssils de Cuba
(1962). És tanmateix curiós com Giulio Andreotti, el polític romà més incombustible de la postguerra va-
lorava molt aquesta intervenció i en feia grans lloances (A ogni morte di Papa, Milà, 1981, pp. 89-94).

(10) Art. citat El wojtylanisme o la reconquesta... pp. 197-201.
(11) Els italians són significatius, i no pas per la seva força, sinó perquè comptaven amb el suport més

o menys encobert de sectors curials puixants i àdhuc d'alguns cardenals. Vegeu Giovanni Tassani, La cul-
tura politica della destra cattolica, Roma, 1976; Maurizio di Giacomo, Destra "cattolica" verso la Res-
taurazione. Tori, 1979.

(12) Renovación en la Iglesia y ministerio Papal en las postrimerías del siglo XX. n. 108. (IX-X-1975).
(13) Giancarlo Zizola, Quale Papa?, Roma, 1977. Un llibre que segurament faria reflexionar força a

Pau VI, home de gran cultura.
(14) No desconeixíem pas, en alguns articles d'aleshores, la seva humilitat, el seu sentit pastoral ni el

seu humor, però no compartíem l'eufòria dels qui pronosticaven un pontificat renovador. La seva forma-
ció a Belluno, la seva col·locació en la CEI, els seus conflictes amb els sacerdots obrers de Porto Marghe-
ra i amb els estudiants de la FUCI a Venècia, els seus escrits i la relació amb l'Opus traçaven un perfil in-
transigent i restaurador. El mateix Baget-Bozzo, tot i mostrar-se gairebé enlluernat per l'elecció de Lucia-
ni (Ortodossia e Liberazione, un interpretaziune di Papa Wojtyla, Milà, 1981) considerava problemàtic
que hagués pogut governar l'Església com qui ho fa petita diòcesi italiana. Benny Lai ha tingut la sinceri-
tat de confessar que l'havia "pistât" el cardenal Pericle Felici. En prometre-li que no publicaria res fins
que hagués començat el conclave, el cardenal canonista li respongué que faria una relliscada si cap dels
dos cardenals amb més possibilitats, Siri i Luciani, no era elegit Papa. B-L, I segreti del Vaticano, da Pio
XII a Papa Wojtyla, Roma, 1984, p. 151).

(15) Benny Lai, obra cit / segreti... p. 87.
(16) Giancarlo Zizola, La terza Restaurazione, "Rocca", n. 23 (l-XII-1984); II grande balzo indietro,

"Panorama", n.° 983, (17-11-1985).
(Í7) Frederic Raurell, Buscando e/ diàlogo con la modernidad, "Estudios Franciscanos", vol. 86, n.°

382-383, (l-VIII-1985).
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(18) Alberto Barbero, Giancarlo Zizola, La riforma del Sant' Uffizio e U caso Hlich, Torí, 1969. Versió
castellana amb el títol Contra la censura eclesiàstica, Estela, Barcelona, 1971.

(19) Aquesta defensa de la sana doctrina catòlica una de les expressions més característiques de totes
les restauracions es concreta en una espiral de purgues entre el professorat de les universitats pontifícies i
altres facultats eclesiàstiques romanes, nord-americanes, etc. És un bon moment per als delators. Així i
tot, la resistència a aquesta onada repressiva sembla prou forta per a limitar en part els seus estralls.

(20) Umberto Begnini, un prelat de la Cúria, era el cap d'aquesta central d'espionatge. Amb l'adveni-
ment de Benet XV es truncà definitivament la seva carrera curial. Al cap d'uns anys de la seva mort
(1939), algunes publicacions italianes indicaren que el seu nom figurava a les llistes trobades de confidents
de la OVRA (la policia política feixista).

(21) Zizola, art. citat, // grande balzo...
(22) Zizola, art. citat, La terza Restaurazione...
(23) Gianni Baget Bozzo, Tra Papa e vescovi si apre un conflitto, "La Repubblica", (16-1V-1985).
(24) Giancarlo Zizola, Tutti i polacchi del Vaticano, "Panorama", n.° 856 (13-X1-1982).
(25) La fina ironia dels romans —i de molts curials— s'expressa en una recula d'acudits sobre el "clan

polonès" i la polaccomania, per exemple, dels corifeus de Comtnunione e Liberazione. Durant l'època
moderna, es recorden algunes indirectes contra "el clan dels llombards", sota Pius XI, llombard de De-
sio.

(26) Aquesta actitud contrasta amb l'excés de delicadesa de Pau VI, el qual va anar interrompent la re-
lació en el decurs del seu pontificat, amb moltes de les seves amistats italianes i estrangeres. Un gest que
l'honorà, però incrementà massa el seu aïllament.

(27) // modello polacco; Un teologo per ¡a Restaurazione.
(28) "Polònia és, per a Wojtyla, no tant un país com una comunitat moral, una idea, un acte de fé,

força més orientat cap a un passat idealitzat (...); és el jardí dels Jocs de Déu, com la defineix un antic
proverbi, que ha versat la seva barreja de democràcia libertària, catolicisme barroc, radicalisme insurrec-
cional i patriotisme romàntic a la llotja del papat romà per una nova fórmula de la Restauració". La
conclusió és òbvia: "Si una experiència perifèrica, a les vores del catolicisme metropolità es fa a les seves
mans paradigme de l'Església, la raó és que aquell marge és sentit com a comissionat d'una missió univer-
sal", p. 28.

(29) La polonisation du catholicisme après le Concile de Trente, "Mémoire domenicaine", n.° 4, 1973.
Observi's la data de publicació, abans de l'elecció de Wojtyla.

(30) A partir de Eglise, petit troupeau ou peuple immense? "L'Osservatore Romano" (lO-X-1964).
Una operació tàctica de caire gattopardesc, val a dir amb una argumentació enginyosa, sofistica i dema-
gògica que encobria una visió ultraelitista de l'Església i la societat. Josep M. Pinol, ¿Nuevos caminos en
la Iglesia?, Barcelona, 1972; art. cit. El wojtylanisme o la reconquesta...

(31) Kniaz de Kolzieski Puzyna, arquebisbe de Cracòvia va plantejar el veto de Sa Majestat Imperial
Catòlica, al conclave de 1903, contra el cardenal Rampolla, facilitant l'elecció del candidat d'Austria,
l'arquebisbe de Venècia (i fu tur Pius X).

(32) Quan el cardenal Suenens féu un atac contra el centralisme romà i curial (1968) es trobà que el pe-
rill número ú per als bisbes del Tercer Món i, sobretot, per als sectors progressistes llatinoamericans era
ja l'imperialisme econòmic i polític de les esglésies riques de l'hemisferi Nord, especialment la d'Alema-
nya i també aleshores la dels Estats Units.

(33) La normalització de l'episcopat alemany significà políticament el seu desplaçament d'una postura
de suport a la UCD a una comunió amb les tesis viscerals i ultrareaccionàries de Franz Joseph Strauss, el
gauleiter vitalici de Baviera. Abans d'entrar en el conclave d'octubre de 1978, Ratzinger féu unes declara-
cions explosives a "Der Spiegel", denunciant que el conclave es veuria sotmès a la pressió de forces d'es-
querra, que "voldrien un papa favorable al compromís històric, o sigui, als comunistes al govern
d'Itàlia". Els cardenals alemanys barraven ja el pas a la candidatura del conciliar Benelli (F. De Santis,
Questione comunista in conclave portata da un cardinale tedesco "Corriere della Sera" (9-X-1978).

(34) Nunci a l'Argentina i bon amic del general Videla, segons els observadors, el seu nom apareix a
L'Informe Sabato. Com la majoria dels bisbes argentins esdevingué cec i mut de conveniència davant
l'holocaust dels desaparecidos. Avui és un dels invitats habituals al "rancho del cielo" de Reagan i porta
la batuta de l'augment increïble de visites apostòliques a certes diòcesis i centenars de congregacions reli-
gioses dels Estats Units.

(35) El partit alemany comptaria amb l'aliança incondicional de l'Opus. Les declaracions del f ili-'de,
Roberto Calvi poden ésser més o menys fidedignes quan es refereix a l'entrada de l'Obra al Banco Am,
brosiano negociada pel seu pare, que hauria "constituït un canvi de guàrdia en el sistema financer vaticà
amb la pèrdua de poder de Marcinckus, però també un viratge en la mateixa política vaticana rnej,tfg^r||^^.
Ostpolitik i més tradició conservadora" (Noi accusiamo, "Panorama", n.° 867, 29-X-1982) Allo»gm^e** ^*f*^^
cert és l'interès de l'Opus pel bunker de Marcinckus, amb la col·laboració dels cardenals PalazzjpiT^ag ^AatM
gio i Rossi, i la seva actitud belligérant contra l'Ostpolitik de Casaroli. /O ,. ^ ^g^tt^l

(36) Casaroli apareix com a artífex de l'Ostpolitik paulina el 1964. Ara bé, l'Ostpolitik fou l^n^j"¿jjiSÍ* i ¿T!
ció de Joan XXIII (1961). L'endegà en el pla diplomàtic a través d'un canal sui generis —el se*Ucre,j^» j«j
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Capovilla, el sostituto Dell'Acqua i el nunci a Turquia Francesco Lardone. Simultàniament el fu tur car-
denal holandès Willebrands s'encarregava dels contactes amb l'Església Ortodoxa Russa. (Domenico del
Rio, Quando la Chiesa trattava coi Rossi, "La Repubblica", 18-IX-1985).

(37) Cardenal ben relacionat amb els cercles intégristes internacionals. Gary McEoin, The inner elite,
Kansas City, 1968, p. 209.

(38) Cardenal considerat com la punta del diamant de l'Opus dins el Vaticà o il capofila dell'Opus ro-
mano. Esperava la prefectura de la Congregació per al Clergat, però només li tocà la de per a les causes
dels sants. El 1972 Pau VI el va cessar de la secretaria d'aquella Congregació després de l'embolic del
misteriós document de la dita secretaria contra la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes (Madrid,
1971), l'objectiu del qual era torpedinar la renovació dels càrrecs de la Conferència episcopal espanyola.
Una maniobra a esquenes de la secretaria d'Estat. Me Eoia, id., pp. 210-211; Zizola, Quale Papa, p. 200.

(39) Nou prefecte de la Congregació per als religiosos (1984), en substitució del cardenal argentí Piro-
nio. Aquest fou el cap de turc dels sectors eclesiàstics neoconservadors llatinoamericans que li retreien la
seva flebesa davant les orientacions progressistes de la CLAR (Coni. Latinoamericana de Religiosos). (J.
I. González Faus i d'altres, La batalla de Puebla, Barcelona, 1980).

(40) Expressions atribuïdes al cardenal Pericle Felici, canonista destacat i tradicionalista. President de
la comissió per a la revisió del dret canònic fins a la seva mort (1981).

(41) Sandro Magister, La Santa Restaurazione, "L'Espresso", (4-V111-1985).
(42) "L'Osservatore Romano", (12-1-1985).
(43) J. M. Pinol, La excepcional rèplica de la Unión de Superiores Generales a unas polémicas declara-

ciones del cardenal-religioso Daniélou, "Estudios Franciscanos", vol. 74 (1973), pp. 185-209.
(44) Gordon Thomas i Max Morgan-Witts, El año de Armagedon, Barcelona, 1985.
(45) "II Regno-Attualità", n.° 18, (1983).
(46) "Documents d'Església", n.° 409.
(47) "Documents d'Església", n.° 390: L'Evangeli ens desafia.
(48) El missatge de Wojtyla als capitulars és un test excepcional per a conèixer la seva curiosa psicolo-

gia: "Heu de viure més de silenci que no de propaganda", escriu picat per la difusió del cas Boff. Una
màxima que ell ha desconegut, perquè personalment només ha aplicat en sentit invers, i que faria bé als
seus viatges i pontificat. Alguns pensen que els moments realment fecunds dels seus viatges foren els mi-
nuts de silenci d'Auschwitz, Canterbury i Hiroshima...

(49) Els nomenaments dels durs Jerome Hamer, marcat pel seu pas per l'ex-Sant Ofici, i Vicenzo Fa-
giolo, canonista utraconservador, pels càrrecs de prefecte i secretari de la Congregació per als religiosos,
confirmen aquesta hipòtesi.

(50) És cert que també responen al seu temperament antiintel'lectualista, a la seva tendència a defugir
el treball metòdic i quotidià —es diu que ja no hi havia manera de trobar-lo a Cracòvia— i potser al pro-
tagonisme de l'actor que cerca públic. Tot això és més aviat l'anècdota.

(51) La decisió de Joan Pau II de conferir al secretari d'Estat els poders i la responsabilitat inherents a
la seva sobirania temporal damunt l'estat de la Ciutat del Vaticà (9-1V-1984), ha romàs lletra morta de
portes enfora i sense significació pastoral. La Santa Seu segueix exigint que el papa sigui rebut amb els
honors de cap d'estat en qualsevol escala o visita de poques hores...

(52) Zizola, obra cit., La Restaurazione...
(53) La tercera via és ideològica i no històrica, conversa del pare M. D. Chenu amb F. Strazzari, versió

catalana, "Documents d'Església", n.° 370.
(54) M. D. Chenu, La doctrine sociale de l'Eglise comme idéologie, Paris, 1980; La doctrina social de

la Iglesia, "Concilium", n.° 160 (XII, 1980).
(55) Pierpaolo Pasolini, / dilemma dì un Papa oggi; Chiesa e potere, "Corriere della Sera" (22-1X-

1974; 6-X-1974). Un crit lúcid i desesperat sobre el canvi cultural i antropologie provocat pel poder tecno-
cràtic i consumista irreligiös, totalitari i violent, que amenaçava la liquidació del papat i l'església; i una
crida a l'Església perquè negant-se a si mateixa, retornant als orígens, és a dir a l'oposició i a la revolta,
fos "la guia grandiosa, però no autoritària, de tots aquells qui refusen (i parla un marxista com a marxis-
ta) el nou poder...".

(56) Donant suport a Obando Bravo, promogut aviat a cardenal, en el seu paper de líder de l'oposició
política (inclosos el contra), desautoritzant definitivament els ministres, sandinistes, sacerdots i oferint el
pretext de la persecució religiosa com a justificació moral de la guerra bruta de Reagan, malgrat el rol
moderador de la Secretaria d'Estat i del prestigiós nunci a Managua, monsenyor Cordero Lanza di Mon-
tezemolo (fill d'un general italià afusellat pels alemanys entre els tres-cents cinquanta-cinc màrtirs de les
Fosse Ardeatine).

(57) Gordon Thomas, obra cit., El año de... Es refereix als informes secrets de la CiA, tramesos set-
manalment al papa. No estem en condicions de confirmar-ho. Així i tot, algunes de les seves reaccions in-
clinen a pensar que potser sí que se'ls llegeix amb la mateixa atenció que Pau VI ho feia amb "Le Mon-
de" i els*informes de Secretaria d'Estat. Les interceptacions i pressions a la Radio Vaticana per part
d'agents de la CIA responen a la realitat i es consideren reals els contactes d'alguns nord-americans de
l'Orde'de Malta, més o menys teledirigits per la CIA, amb el papa. Després de l'escàndol d'Umberto Or-
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tolani, un dels homes forts de la lògia P-2 de Licio Celli, ambaixador a l'Uruguai de l'Orde de Malta,
l'Orde pot ésser honorable, però els seus privilegis serveixen a vegades de cobertura per aventurers finan-
cers, polítics i espies.

(58) Discurs de Casaroli a Brescia (26-IX-1984).
(59) "La seva posició antiideològica —una de les constants del pontificat— reprodueix més la nostàlgia

d'un Paradís preideològic que no la dura recerca d'una Nova Raó en el postideològic" (Zizola, La Res-
taurazione... p. 202).

(60) Troppi per Roma tre Potetti, "La Repubblica" (5-V11-1985), "...papa Wojtyla practica allò que
podríem anomenar la secularització a dreta: es col'loca, usant el papat romà de suport, com a líder d'una
resposta religiosa i politica a la crisi del nostre temps. És la via oposada a l'opció del Concili... Aquesta
és la secularització a dreta, omplir amb la imatge la problematicitat de l'existir. El wojtylanisme no voi
cors, sinó consens, adhesió a la força de les imatges..."

(61) L'inconformisme radical de Joan XXIII ja havia fet esclatar aquesta classificació massa simple
amb què es definien els pontificats. El seu fou un tercer model de papat, eixamplant el seu caire religiós
amb una serena dimensió profètica, evangèlica i humana inèdita. El pontificat de transició de Pau VI va
desbordar el marc diplomàtic, amb el coratge del judici ètic i la denúncia profètica.

(62) P. Panerai-M. De Luca, // crack Sindona, la DC, il Vaticano e gli altri amici, Milà, 1975; Rupert
Cornwell, // banchiere di Dio, Roma, 1984; L. Sisti-Gf. Modolo, // Banco paga, R. Calvi e l'avventura
dell'Ambrosiano, Roma, 1982; Gf. Piazzesi-S. Bonsanti, La historia del banquero Roberto Calvi, Barce-
lona, 1984; Inside the Vatican Bank, "Newsweek" (13-IX-1982); The great Vatican Bank mystery, "Ti-
me" (13-IX-1982).

(63) "És l'arma més grossa que s'ha assegurat el papat per tal de realitzar-se com a Restauració: d'una
banda, es dissocia de l'Església dels pobres, definint-la sociològica i, d'altra banda, es desplaça a la conca
sociològica pròpia de l'Opus, el poder del nou imperi mundial. Les bases per al nou sacre imperi romà
són col'locades" (Zizola, obra cit., La Restaurazione... p. 127). J. M. Pinol, La llarga marxa de l'Opus,
signe de contradicció. "El Món", n.° 38, (3-1X-1982).

(64) Només dos aspectes. El fet que s'anunciés oficialment la decisió papal a finals d'agost de 1982,
que la Constitució Ut sit no és fes pública fins al 28 de novembre de 1982, i la seva publicació a Y Acta
Apostolicae Sedis el 2 de maig de 1983. El nombre de declaracions i articles de responsables vaticans que
justificaren la decisió amb l'argumentació típica esgrimida per l'Obra des de feia vint anys...

(65) Zizola, obra cit. La Restaurazione... p. 128.
(66) Josep M. Piño!, La alianza entre el trono y el altar, a fines del siglo XX, "El Correo Catalán",

(26-VIII-1978; 2-IX-1978).
(67) Josep M. Pinol, art. cit. El Wojtylanisme... "Estudios Franciscanos", 1983.
(68) Zizola, obra cit. La Restaurazione... pp. 77-79.
(69) L'italià supera els tres-cents bisbes, els altres dos s'hi apropen.
(70) Denúncia del bisbe brasiler Cabral Duarte, home fort del grup conservador de López Trujillo, en

el Sínode de 1983: "No es contesta més el papa, tothom calla i se segueix com abans" ...Ara, la sanció
contra Boff ja ha trencat fins i tot el silenci de bisbes.

(71) El Concili pastoral holandès fou la primera experiència „.nb què tota una església local tractà de
traduir, amb esperit innovador i creatiu, les ensenyances conciliars en les seves orientacions i estructures,
sota la batuta del cardenal Alf r ink . Es vivia la primavera, amb tensions i tot. Sota Willebrands, una tar-
dor calenta. Amb el Sínode al Vaticà (1980) arribà l'hivern, al cap de cinc anys no quedava ni un bisbe de
l'època primaverenca —els únics del món que tenien el suport d'un 80 a un 97 % dels seus fidels— i el
tradicionalista Simonis ocupava la seu d'Utrecht.

(72) Després d'anys i panys de demanar un Concili africà, el papa ha cedit als bisbets africans un pre-
mi de consolació: un simposi.

(73) Gordon Thomas, obra cit. El año..., explica com Ratzinger i el seu equip de l'ex-Sant Ofici ana-
ven de bòlit.

(74) Casaroli havia intentat que la santa Seu restés al marge de la iniciativa.
(75) Gianni Novelli, La lettera dei vescovi americani. Tutto cominciò col Vietnam, "Bozze", n.° 1,

1983.
(76) "Documents d'Església", n.° 408.
(77) Els seus orígens aparentment gauchistes, la seva crítica radical de la societat burgesa i de la unitat

política dels catòlics s'esfumaren a mesura que reapareixia Don Giussani amb les seves tesis neointegralis-
tes, atacant els catòlics de la mediació, "perquè han acceptat un cert tipus de posició cultural que ens
sembla dualista i desvirilitza la fe". En el pla cultural, "CL produeix el rebuig del modern, però en nom
d'una introbable memòria arcaica (...). La seva polonització no és només un homenatge al papa, sinó la
recerca d'un lloc mitificat com a divers, una fuga de la prova d'Occident", Baget Bozzo, "Panorama",
n.° 853, (VIII-1982).

(78) Jesuïta, ex-rector de l ' Inst i tut bíblic, designat arquebisbe de Milà (1979) amb la intenció, segons
els observadors, que no esdevingués el successor del pare Arrupe. Avui és una de les personalitats més
destacats de l'església italiana.
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(79) Sandro Magister, La Crociata, "L'Espresso" (14-IV-1985).
(80) Salvatore Pappalardo, Perspectives per a les esglésies d'Itàlia, versió catalana a "Documents d'Es-

glésia", n.° 416.
(81) Baget Bozzo, art. cit, Troppi per Roma... "Potetti cap de la CEI vol dir la politització de la reli-

gió esdevinguda consigna del papa a l'església italiana: implica la deslegitimació del document dels bisbes
italians a Loreto"; Sandro Magister, La Santa Restaurazione, "L'Espresso" (4-VI1I-1985); Andrea Mar-
cenaro, A. Immagine e somiglianzà di Wojtyla, "Europeo", (27-VI1-1985).

(82) Baget Bozzo, lo resterò fedele nella disobbedienza, "La Repubblica", (3-V11I-1985); Suspendido
"a divinis", "El País", (3-VIII-1985). La versió oficial que Siri volia concloure el seu cas abans de la vi-
sita del papa a Gènova no exclou que la sanció caigués pocs dies després de la publicació del duríssim ar-
ticle de Baget Bozzo Se U Papa si converte ("La Repubblica", 10-VII-85).

(83) "Adista", 18-20-IV-1985.
(84) Declaracions de Sorge sobre la restauració a "Famiglia cristiana", "l'Església és un organisme vi-

vent i un organisme vivent no es pot restaurar com si fos un objecte (...). L'organisme vivent només es
restaura creixent. 1 per això qui tingués de la restauració una visió d'immbolisme, de por del nou, de re-
torn enrera és fora de la realitat" ("La Repubblica", 18-VI1-1985).

(85) Els trenta-dos representants de les conferències episcopals de llengua anglesa, participants a un
Congrés sobre la reforma litúrgica celebrat a Roma, redactaren sense embuts una nota de protesta: "La
concessió papal sembla moure's en una direcció diversa de l'eclesiologia del Vaticà II. Sembla donar su-
port a aquells que s'han oposat a la reforma litúrgica, sembla violar el sentit col·legial de l'episcopat...".

(86) "A l'església existeixen ara dos magisteris paral·lels: un és el del concili i els papes i l'altre és el
dels teòlegs (...). No cal que els teòlegs discrepin públicament. Poden normalment i quotidianament cons-
truir llur magisteri paral·lel..." ("La Repubblica", 17-V-1985).

(87) En aquest viatge el papa Wojtyla va citar Donoso Cortés, el líder de l'absolutisme espanyol del se-
gle XIX...
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Reflexions sobre
una experiència municipal
JAUME CASANOVAS

Per tal d'introduir el tema ens cal formular una hipòtesi prè-
via. No es tracta, però, de raonar-la, perquè l'objectiu no és
pas aquest. De tota manera, ens cal prendre-la com a punt de
partida: en el món anomenat occidental s'està produint un
procés, l'element central del qual és el trencament del vell
equilibri productiu, que tenia una traducció molt clara en el
binomi producció-mà d'obra, i que donava peu al manteni-
ment d'una aspiració històrica: la plena ocupació. Això esde-
vingué un axioma per al conjunt del moviment obrer i sindi-
cal.

Aquesta condició bàsica, que semblava un baluard absolutament inex-
pugnable, avui s'ha trencat. Hem passat a una situació radicalment nova,
en la qual, penso que ja no és del tot just parlar —o continuar parlant—
de crisi econòmica i, molt menys encara, de crisi econòmica derivada de
l'encariment dels productes del petroli. Aquella crisi —nomentània, i ja
vella— ha acabat per propiciar la formació de nous models en l'econo-
mia. Una nova lògica econòmica ha acabat per imposar-se en les econo-
mies "occidentals". Certament, devia haver-hi unes condicions objectives
propícies per a acceptar un canvi de prioritats tant en el procés de pro-
ducció de béns, com en l'equilibri producció-mà d'obra. Devia haver-hi
pressió dels avenços tecnològics: tota una nova ciència capaç de revolu-
cionar la producció era a punt, i calia aplicar-la. També hi havia, però,
una inèrcia del sistema a introduir elements canviants si, mentrestant, po-
dia anar fent. La crisi del petroli precipità l'obvietat, i es desencadenà un
procés de canvi.

Semblava talment allò que en la física dels líquids és, o es coneix, com
l'estat de congelació: la massa és ja totalment, i es troba a la temperatura
necessària, però, encara és necessària l'acció d'un element extern perquè
es produeixi la congelació. Allò que en.el nostre cas, l'economia occiden-
tal, representa aquest element extern necessari per a la congelació, podria
ser —en el canvi sofert en l'ordre econòmic— la crisi del petroli. Així
doncs, aquesta crisi del petroli, precipità un procés.

No es tracta ara de fer un diagnòstic complet del nou ordre econòmic.
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Jo no sóc pas un expert en la matèria, però m'atreviria a qualificar
aquest nou ordre econòmic com d'una importància similar a la que, en el
seu moment, significà la Revolució industrial. Sí que m'interessa, però,
extreure'n alguns d'aquells elements que la caracteritzen, i, sobretot,
aquells que tenen un pes decisiu en la configuració de la situació a la ciu-
tat de Vilanova i la Geltrú.

És per això que em dispensareu de la manca d'un mètode rigorós
d'anàlisi per a referir-me, únicament, a alguns dels trets —els més carac-
terístics—, que acompanyen el nou model econòmic:

a) una disminució constant i irreversible dels costos de la mà d'obra
per unitat de producte.

b) la inversió massiva —cada vegada més gran— de poderosos mitjans
financers encaminats a l'automatització, i a la supressió constant de mà
d'obra.

Aquesta no és, doncs, una crisi de manca d'inversions. Al contrari, és
una crisi que es caracteritza per fortes despeses d'inversió, a les quals
acompanya una ocupació cada vegada més baixa de mà d'obra, i no no-
més mantenint les mateixes capacitats de producció, sinó augmentant-les.
Parlem, doncs, de procés de transformació del sistema econòmic, i no
parlem més de crisi.

Si em permeteu la lleugeresa, diria que ens trobem en un procés sem-
blant al que va produir-se, cap als anys 60, en l'agricultura: per impera-
tius de l'increment de la producció, de la baixa necessària dels costos de
producció i del preu final, tingué lloc una eliminació brutal de centenars
de milers de llocs de treball en un temps relativament curt. El fet que, en
aquell moment, l'agricultura fos un sector secundari, i que l'emigració de
la mà d'obra cap als nous centres de caràcter industrial —primera gran
onada d'aturats que aparegué al nostre país— n'amagués els efectes més
dramàtics, no deixa de banda, en definitiva, el paral·lelisme entre uns
processos en els que el sistema s'ha recolzat quan li ha calgut conduir la
política de reconversió dels seus esquemes productius.

Sovint, sentim a dir que no es creen nous llocs de treball, i això no és
pas del tot cert. Sí que es creen noves indústries i, per tant, també nous
llocs de treball. Ara bé, es creen mitjançant noves tecnologies i sistemes
diferents. L'INEM, per exemple, explica que en el decurs de l'any 1984,
es va contractar més personal que mai a la província de Barcelona, sense
que aquesta província sigui, d'altra banda, una de les zones més desenvo-
lupades del món occidental, ja que a Barcelona, la punta tecnològica avui
no existeix, ni tampoc una gran empenta industrial. Però, malgrat això,
en aquest període, van contractar-se cent quaranta-cinc mil treballadors
(145.000). Mentrestant, el nombre d'aturats, a la mateixa província, es
trobava a la ratlla dels quatre-cents mil (400.000). És, doncs, la mateixa
que hi havia dos anys enrera. Coexistència, doncs, dels més alts nivells de
contractació dels darrers temps, amb una estabilitat de la desocupació.

Aquesta qüestió és prou important per a la ciutat de Vilanova i la Gel-
trú, pel que més endavant explicaré. Però ho és més encara el fet de la
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desocupació massiva de treballadors, la programació paral·lela de grans
inversions que serveixen per a accentuar el fenomen, el plantejament per-
manent de la millora de la productivitat, l'absoluta incapacitat del siste-
ma per a millorar l'ocupació productiva de la mà d'obra, etc.; temes que
són, tots ells, elements centrals dels plantejaments que els socialistes cal
que fem de la societat actual.

El procés que viurem a la propera etapa el podríem sintetitzar de la
manera següent: poca mà d'obra per a produir els objectes essencials
—cada vegada més objectes, amb menys mà d'obra ocupada— i, per
tant, la necessitat d'ordenar la capacitat de treballar i de trobar alternati-
ves que als sistemes de producció altament desenvolupats i sofisticats no
els interessin. Així doncs, produir de nou, recuperar i reciclar els vells sis-
temes probablement útils per a una producció de mercats locals.

Ens cal, doncs, un profund coneixement de les noves tecnologies, amb
una nova ordenació i distribució del treball existent; al mateix temps cal
un esforç creixent per a fer emergir noves i velles possibilitats de produc-
ció amb iniciatives industrials de caràcter endogen.

Cal entendre amb això la necessitat urgent de readaptació de les grans
empreses. El procés de reforma d'aquestes, si bé de moment ha començat
d'una manera una mica salvatge, posa de manifest, en alguns casos, la
crisi del model d'empresa. Les conseqüències de tot això es deixaran sen-
tir encara molt de temps en l'estructura de les empreses, i, ben segur, serà
del tot necessari conciliar els canvis tecnològics, i la readaptació, encara
que amb molts traumes, de les grans societats.

No voldria deixar de referir-me a un aspecte particularment interessant
com a element de reflexió en ell mateix: el cas de la revolució de tipus
tecnològic. Els dirigents polítics de Catalunya tracten amb poca sinceri-
tat, i sense el realisme suficient i necessari, aquest problema de la nova
era tecnològica i de les seves conseqüències, perquè obliga a plantejar i a
afrontar el fenomen de la plena ocupació. Concretament, en allò que fa
referència a la revolució indispensable de tipus tecnològic, només he sen-
tit una presa de posició esperançadora, en un discurs programàtic: fou el
discurs públic que el company Raimon Obiols va fer a Sau, en ocasió de
la seva proclamació com a candidat a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya de 1984.

No hi ha dubte —més endavant m'hi referiré extensament— que quan
parlem de revolució en els processos econòmico-industrials, hi ha, al dar-
rera, algunes conseqüències. En primer lloc, hem de dir que aquesta nova
situació ens obligarà a repartir el treball existent i a reciclar quantitats de
treballadors que caldrà especialitzar de nou; això produeix, ara mateix,
un fenomen que haurem de combatre amb gran energia i decisió, com és
la tendència a la marginació. Aquest fenomen, d'acord amb l'experiència
europea, cada vegada es produeix més entre determinats sectors de treba-
lladors, els poc qualificats, obligats per la supervivència a lluitar en un
règim de competència brutal, i també es dóna entre el sector de joves que
accedeixen a la primera ocupació. L'experiència ens diu, fins ara, que els
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períodes de permanència en la desocupació d'aquests sectors de ciutadans
és cada vegada més gran, i al mateix temps, hi ha menys possibilitats de
rotació per a accedir a nous llocs de treball.

EL PROBLEMA APLICAT A VILANOVA I LA GELTRÚ

Per què aquest llarg preàmbul abans de començar a parlar de la ciutat
de Vilanova i la Geltrú?

La qüestió important per a la ciutat, el seu principal problema, és l'or-
ganització i l'evolució de la seva capacitat industrial. D'aquí, la preocu-
pació amb què l'Ajuntament ho segueix.

Hi ha en l'actual equip de govern, dins el grup socialista, la convicció
que cal impulsar totes i cadascuna de les possibilitats de reactivació eco-
nòmica: el sector primari, en la seva capacitat petita, i en la seva innova-
ció; el sector terciari, pel que representa quant a possibilitats d'oferta tu-
rística i de nous serveis professionals i tècnics. Hi ha també la convicció,
per la seva pròpia dinàmica, la seva trajectòria, i el seu entroncament
amb la història moderna de la ciutat, que cal que ens adonem de la im-
portància dels sectors lligats a la indústria. Hem de potenciar-ne el fo-
ment.

Cal conèixer, però, la situació. Ara mateix, aquesta activitat industrial
està organitzada d'una manera determinada: fonamentalment, a partir de
l'estructura de gran empresa.

La història industrial moderna de Vilanova i la Geltrú comença tot just
fa cent cinquanta anys, quan les primeres empreses tèxtils s'instal·len a la
vila, promogudes per "indians" vilanovins que havien fet fortuna a les
colònies americanes. Aquesta causa, juntament amb els excedents que
aportava un tràfic comercial molt intens, generaren la riquesa suficient
perquè Vilanova esdevingués una ciutat catalana de primer ordre.

Al llarg del s. XIX la davallada del tràfic de vaixells i la pèrdua del
mercat colonial, provoquen les primeres crisis de la indústria.

Els capitals locals són desviats cap a empreses que semblaven més ren-
diables, —com el ferrocarril o la incipient ordenació urbanística de la
ciutat—. No obstant això, els fracasos estan a l'ordre del dia.

La instal·lació, l'any 1901, de la Pirelli, provoca una nova dinàmica in-
dustrial. Es consolida a la vila una empresa gran, de capital estranger i de
sector competitiu. L'animació genera noves empreses. Predomina encara
el tèxtil, però s'intueix una certa diversificació (ciment, construcció, me-
cànica).

Després de la guerra, el capital local fa un darrer intent per mantenir
l'hegemonia econòmica de la ciutat: del tèxtil passa al metall. Però el
procés general de concentració de capitals comporta que, en pocs anys, el
sector metal·lúrgic sigui dominat per les societats multinacionals.

Les iniciatives industrials locals es dilueixen. La ciutat es queda amb
una estructura productiva d'empreses grans de capital forà, sense cap
arrelament a la vila.
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L'experiència d'aquests anys de crisi informa de la poca consistència
del model industrial desenvolupat. La manca de teixit industrial propi
agreuja, indubtablement, la situació actual.

Quina és avui, doncs, la realitat? Vilanova i la Geltrú és una ciutat in-
dustrial sense industrials ja que no s'hi han potenciat, des de dintre, les
iniciatives de tipus industrial que calien.

I en la que, fins fa ben poc, tampoc no s'han creat les condicions per a
fer possible, algun dia, la substitució de la vella indústria, com seria el
cas de la dotació indispensable, i necessària, de sòl industrial. Cal
adonar-se que Vilanova i la Geltrú, ciutat industrial, fins ara no s'ha
plantejat, amb l'energia suficient, el fet de dotar-se ordenadament
d'aquest tipus de sòl. I ho fa per iniciativa municipal.

La lògica interna d'una ciutat abandonada al seu propi desordre eco-
nòmic i, per tant, sense procés de substitució de les iniciatives caduques
per altres de renovadores, dóna lloc a un marge cada vegada més petit
d'activitats generadores d'inversió en els segments de signe creixent de
l'economia moderna. Si, a més, aquesta lògica industrial és la de la gran
empresa en crisi —en ple procés de substitució i adaptació a la
competència— i, a més, tenim en compte que no hi ha iniciativa interna
per manca de dinamisme industrial, tenim que l'esdevenidor és més aviat
magre si no hi ha una intervenció prudent, però decisiva, dels poders pú-
blics. D'entre ells, d'una manera directa l'ajuntament, però amb el su-
port del govern, que ordena l'activitat econòmica i planifica les inver-
sions generadores de noves dinàmiques.

QUÈ ES POT FER DAVANT AQUESTA NOVA SITUACIÓ?

Evolució tecnològica, transformació industrial, incapacitat del capital
local per a presentar alternatives a la crisi, etc. Tot això ens mostra una
cara amarga: la desocupació, amb la lenta destrucció del teixit social, la
crispació de les actituds davant la inseguretat; per a molts, la impotència
es tradueix en desànim, en desencant.

Com a conseqüència, se'ns apareixen com a indispensables tot un con-
junt d'activitats i de necessitats, que conformen un nou àmbit d'actuació:
l'àmbit de la creació d'ocupació, de la generació, des de dins de la ciutat,
de les condicions suficients per tal d'endegar processos de substitució, de
posar en marxa noves idees, recursos ociosos, i de tractar de descobrir
sectors poc desenvolupats: el foment, en definitiva, de l'activitat econò-
mica.

Es tracta de tot el conjunt d'esforços per tal que els treballadors, els
quadres mitjans, els tècnics qualificats, puguin, en molts casos de manera
autoorganitzada, fer front a un nou procés com és el de bastir un nou tei-
xit industrial capaç, d'una banda, d'absorbir els excedents de mà d'j
que va generant la vella indústria en recomposició i, d'altra
capaços també d'absorbir les noves fornades de gent jove que va/erïgros- ^o&Y
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sint les cues de la demanda del seu primer lloc de treballo.
En aquest sentit, cal dir que l'esforç de la ciutat per a fer front a la si-

tuació exposada, és important. Al mateix temps, però, volem fer notar la
magnitud i l'abast del problema. El seu origen planetari fa que la solució
que demana vagi més enllà del que, per ella mateixa, pot fer una ciutat
com Vilanova i la Geltrú. Ha de ser, doncs, el PROBLEMA del país; i,
en aquest sentit, cal adequar l'estructura del país per fer-la capaç de fer
front al problema. I aquesta estructura, un cop ordenada, ha de propor-
cionar a les ciutats els suports tecnològics necessaris i els complements fi-
nancers adients per obrir la finestra a aquests nous horitzons.

Aquest llarg preàmbul s'ha centrat en dues premisses:
a) la nova ordenació de l'economia mundial, i
b) l'estructura interna de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.
Penso, doncs, que els problemes de la ciutat formen part d'una situa-

ció d'abast més general i que, per tant, són polítiques necessàries de país,
que la ciutat pot abordar en relació a aquest tema, o en relació a aquesta
problemàtica. Perquè les solucions només poden arribar si, paral·lela-
ment, el país, tot sencer, juga en aquesta direcció. Si el país intenta abor-
dar el problema sense comptar amb les ciutats, no serà possible cap mena
de solució. Al'contrari, si són les ciutat les que, individualment^ intenten
jugar a trobar la solució sense una orientació global, tampoc no hi ha so-
lució. En tot cas, cal tractar de manera concertada país i ciutats.

L'ajuntament ha fet un diagnòstic de la situació, i s'ha plantejat un se-
guit d'iniciatives, algunes de les quals ja es troben en marxa, i d'altres
poden posar-se en funcionament en el futur immediat; totes elles, però,
porten a la consolidació d'un front absolutament nou respecte a allò que
ha estat fins avui l'activitat político-administrativa dels ajuntaments.

Penso, per tant, que com a grup dirigent d'aquesta ciutat, estem obli-
gats a plantejar-nos alhora un projecte econòmic i un projecte polític per
a la ciutat. Ambdós projectes passen per ordenar d'una manera adequa-
da la renovació de la ciutat, la recuperació de l'espai, l'ordenació d'un
territori, la projecció futura, etc., tot afrontant alguns greus problemes
com poden ser el de la desindustrialització, el de la transformació del
món industrial, el de la desocupació sense futur. Cal plantejar-s'ho i inci-
dir amb força, almenys, en tres branques bàsiques:

— com, i en quines condicions es fa la reindustrialització,
— entendre-la com un fenomen no exclusivament lligat al capital de

signe monopolista, ja que difícilment aquest capital forà serà el que, per
ell mateix, reactivi la ciutat.

Per tant:
— cal potenciar els fenòmens endògens, i entendre que es tracta

d'aconseguir la direcció del procés des de dins mateix de la ciutat.
En el cas de l'atracció de capital de fora, convé assegurar que s'adapta

al projecte de ciutat elaborat des de la voluntat d'aquesta, alhora que es
creen i s'impulsen, de manera directa, algunes noves activitats de substi-
tució.
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Perquè això sigui possible, cal dotar aquests processos de la força i de
la capacitat necessària i, també, de l'empenta indispensable.

No voldria convertir aquest escrit en un receptari i, encara menys, en
un decàleg de necessitats, però cal assenyalar que, a Catalunya, no exis-
teix cap tipus de societat de garanties capaç d'avalar els necessaris em-
prèstits que poden arribar des de diverses institucions públiques: BCI,
ILE, etc.

En tot allò que fa referència a la represa econòmica, la ciutat pot jugar
amb els actius de què disposa: les infraestructures, el port, el ferrocarril,
el gas, els serveis, l'escola universitària, etc. Però cal emmarcar també els
problemes que juguen en contra, els dèficits i, a partir d'una acció con-
certada dels sectors públics, vèncer aquells problemes desincentivadors.
No cal insistir aquí en les demandes polítiques industrials importants per
tal d'afavorir la reindustrialització d'una regió "de pas" en el context
europeu, com tampoc aquelles polítiques més generals —considerades de
suport— com és el cas de les comunicacions. Pensem en la vergonyosa
passivitat en la construcció i millora de la carretera que uneix Vilanova i
la Geltrú amb l'autopista, o les accions per ajudar la ciutat en el seu
esforç per dotar-se d'alternatives davant la crisi o, fins i tot, la incohe-
rència inversora que representen algunes de les despeses fetes al port, les
quals, sense les accions complementàries adequades en el propi port o les
comunicacions necessàries per a accedir-hi, es veuen mancades de tota
rendibilitat i, per tant, no tenen cap influència positiva ni a la ciutat, ni a
Catalunya (2).

No voldria deixar d'assenyalar aquelles referències concretes fetes des
del govern de la ciutat, i adreçades al conseller d'Indústria de la Generali-
tat de Catalunya, per tal de tractar d'esmenar les inadequacions que, des
del nostre punt de vista, proposava quan li reclamaven amb insistència
una política per a la ZUR, a Catalunya, diferent de la que es proposava
des del propi departament. Nosaltres proposàvem una distribució de la
reindustrialització amb base multipolar, en lloc de la creació d'un "conti-
nuum" industrial al voltant de Barcelona*3).

El dia 10 de març de l'any passat, el Senyor conseller d'Indústria, en
declaracions fetes a un diari de la capital, encara parlava de les "peti-
cions exagerades" de l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, el qual, seguia
dient el senyor conseller, "no té en compte que els recursos disponibles
són escassos" (4).

QUÈ FEM AVUI A LA CIUTAT?

La ciutat s'ha dotat d'un projecte polític i econòmic que, pel que fa als
problemes de la reindustrialització, es basa en dos grans eixos d'actuació:

a) Ajuda a la implantació industrial, sigui adreçada a les indústries
vingudes de fora de la ciutat, o bé a les nascudes dins la pròpia ciutat,
tant a través de la política de potenciació del sòl disponible, com de les
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ajudes encaminades a"solucionar la manca de sostre apte per a petites in-
dústries, i d'ocupació immediata.

(Especialment, aquests són els elements en els que hem volgut incidir
mitjançant la creació recent de la Societat Anònima Municipal (SAM), la
qual, fonamentalment, persegueix aquests objectius)

b) Aquelles polítiques complementàries que hauran de possibilitar que
les iniciatives endegades esdevinguin eficaces. En aquest sentit voldria fer
esment de:

— el conveni d'ajut tecnològic establert amb l'Escola Universitària,
— facilitar, a través de la SAM, l'accés als crèdits BCI, ILE, AES,

etc.
— la creació immediata d'un instrument de formació empresarial que

sigui una fundació cooperativa, encaminada, fonamentalment, a la for-
mació, per tal d'augmentar la capacitat d'autoorganització, de treballa-
dors, i quadres mitjans.

— intervenció en el mercat de compra-venda d'edificis industrials, per
tractar d'aflorar, en els casos en què això sigui possible, sectors de l'eco-
nomia submergida, i ajudar-los a reinstal·lar-se.

— intervenció per fer resorgir empreses en situació de fallida, inten-
tant-ne la compra per part d'altres col·lectius de societats, i evjtar així
que es malmetin industrials actius reciclables (5).

— i, finalment, l'adequada conducció d'un nou fenomen, el qual so-
vint es configura acompanyat d'un entramat complex: la intervenció pú-
blica en el camp de la capacitació professional, tractant de superar els
vells esquemes heretats de la formació professional tradicional, i que cal
renovar per fer front, amb garanties, a la nova situació i als nous reptes
socials; és del tot necessari fer-ho ara que existeix una demanda social
forta, amb una exigència de reconversió dels sistemes de formació.

És cert que hem de mantenir una formació professional reglada, però,
al mateix temps, cal construir tot un veritable subsistema, orgànicament
estructurat, en el que hi càpiguen tot un conjunt d'activitats de formació
i de reciclatge professional, encara avui molt dispersades.

Això és el que creiem que cal anar potenciant i, de fet, així ho hem
començat a fer. Tenim els casos de l'Escola d'Arts i Oficis, sobretot inci-
dint cada cop més en l'aspecte dels oficis, els temes d'ocupació juvenil,
l'escola agrícola, i la que pot néixer en un futur pròxim —ens referim a
l'Escola de Formació Professional d'Aeronàutica—, així com també la
voluntat de crear, de manera immediata, altres possibilitats formatives.

Tot això, acompanyat dels fenòmens complementaris com són els cur-
sos de capacitació, la formació permanent d'adults i el reciclatge de la
mà d'obra, haurà de completar un nou conjunt d'activitats, les quals, per
si soles, esperem que tinguin un projecte, un contingut, i una estructura
pròpia W.

128



L'OPINIÓ SOCIALISTA

EL ROL DE LA CIUTAT: UNA MAJOR CONFIANÇA
EN LA SEVA ACTIVITAT

Desencadenar tot aquest volum d'iniciatives, vol dir també disposar
d'enormes quantitats de recursos reorientats en funció de l'aparició de
noves necessitats i de noves obligacions i, per descomptat, plantejar-nos
la necessitat de reorientar l'activitat política, l'activitat de govern del
país, en funció de la qual la nova situació planetària exigeix una enorme
mobilització de recursos, tant econòmics com culturals, però que reque-
reix també la reformulado de nous conceptes, com són el paper de
l'autonomia-iniciativa municipal, i el paper que ha de jugar cada ciutat
en aquesta nova situació econòmica.

És en ambdós papers on els efectes interns de les economies locals cal
que es desenvolupin al màxim. I és així que sempre hem defensat la ne-
cessitat que cada ciutat compti amb un projecte propi, tant econòmic
com polític.

Catalunya ha de recuperar-se sobre la base de la confiança en el poder
local, d'un poder local solidari, perquè la mateixa gravetat de la situació
no permet que cada ciutat pugui comptar per si sola amb les claus per a
resoldre el problema, perquè, a més a més, és cert, els recursos són del
tot escassos.

En aquest sentit, doncs, és absolutament indispensable que el país creï
aquells mecanismes de priorització, i de concertació, perquè els recursos
existents puguin servir per a sumar, en comptes de servir per a dividir.

DIVERSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL

Cal dir també que aquesta ordenació provoca l'aparició de noves ne-
cessitats i de noves demandes que s'han d'aconduir des de les ciutats,
perquè els ciutadans viuen en ciutats i, lògicament, ho exigeixen als seus
ajuntaments.

La degradació de la vida social a conseqüència de la inestabilitat dels
valors considerats fins ara com a fonamentals, comporta la necessitat
d'afinar els projectes per a fer front —mitjançant una política de passos
successius i progressius— al creixent desig d'intervenció social que els
ciutadans reclamen. Davant la degradació de la situació existencial de
molta gent, no podem mostrar-nos insensibles a problemes com el de
l'habitatge i als desnonaments, mentre el patrimoni public es malversa en
habitatges "socials" mal ocupats, i distribuïts molt injustament; el de la
sanitat pública i gratuïta, que ha de servir a tothom sense exclusions; el
problema de la capacitació per als nous treballs; les dotacions per als poc
dotats; i les atencions preferents per als casos de marginalitat, de vellesa,
i de joventut sense futur.

Cal conduir el conjunt de mancances apuntades utilitzant instruments
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de caràcter local que arribin a la persona, a polítiques d'ajuda creativa, i
no únicament a polítiques de subsidiació. 1 en el terreny de les polítiques
concretes a realitzar, voldria referir-me també a un fenomen especialment
greu, com és el de l'actual situació del món de la cultura. Aquesta és una
societat que viu un procés de transformació de la seva estructura econò-
mica. Aquest fet podria explicar que la societat catalana dels nostres dies
es trobi en ple procés de canvi dels mecanismes de seguretat individual.

Si observem sobre qui recau la crisi econòmica i quins són els sectors
que la crisi allunya dels sistemes de producció i, per tant, de l'estabilitat,
ens adonem que, significativament, són aquells segments de la població,
els quals, ja sigui per problemes de llengua, origen, cultura, etc., estaven
justament menys identificats amb els perfils del paisatge cultural i del pa-
trimoni comú d'aquest país. Si crisi econòmica i sistema cultural deca-
dent afecten els mateixos sectors de la població, el que pot produir-se fà-
cilment és una fractura social. Fins ara, hi havia problemes per a
reconèixer-nos tots en el mateix paisatge cultural, però hi havia feina.
Ara, a més a més, si no hi ha feina per a tothom, pot haver-hi marginali-
tat. Si no endeguem un projecte d'entesa cultural que incorpori,
mitjançant un esforç notable en el camp dels sistemes educatius, i en el
de les iniciatives culturals, una nova dinàmica (?), poden produir-se fenò-
mens d'enquistament, de coexistència de models sobreposats i, produir-se
l'autoreproducció de models que poden tendir qui sap on.

No insistiré més en un tema que ja ha estat suficientment formulat a
Catalunya per veus més autoritzades, però voldria que hom comprengués
com és d'indispensable una actuació sobre aquesta qüestió, des del petit
observatori d'un ajuntament: en una ciutat es mou tot un petit microcos-
mos d'accions i de reaccions, d'iniciatives i de renúncies —individuals i
col·lectives— que, de cap manera, poden cristal·litzar en sistemes de ca-
ràcter alternatiu.

EL MARC TERRITORIAL

No voldria desaprofitar l'ocasió per precisar alguns aspectes que, si bé
ens afecten molt particularment a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ens
afecten també a tots com a part d'aquesta constel·lació de viles mitjanes
de Catalunya que suporten el teixit i la trama de localitzacions d'activi-
tats, d'especialitzacions repartides per aquest territori petit, dividit en un
conjunt de petites àrees plenes de vida, diferents entre elles, que és el
territori de Catalunya. Em refereixo al problema de l'ordenació territo-
rial, al model d'organització i repartiment de l'activitat humana pel terri-
tori català, on les viles de caràcter mitjà n'asseguren, d'entrada, el con-
trapès —no numèric, però sí d'activitats— a la gran urb de Barcelona, i
asseguren la vertebració territorial a partir de la polarització espaiai al
seu voltant.

Cal assegurar el paper de reequilibri i entendre com en aquest context
és del tot necessari potenciar instruments amb control parlamentari, com
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el Pla d'Obres i Serveis, però també el proposat Fons de Cooperació que
el grup socialista ha presentat al Parlament de Catalunya. Però sobretot
cal la creació de tots els instruments legals i organitzatius necessaris que
assegurin aquesta funció, i la utilitat dels recursos públics.

Vilanova i la Geltrú és una ciutat que pateix d'una manera brutal els
efectes de la crisi industrial, i això l'ha fet reflexionar sobre les causes
d'aquesta, sobre els camins de sortida. Hem reflexionat sobre el procés
econòmic endegat, sobre la nova societat, i sobre el paper dels agents
econòmics i socials, però també sobre el paper de les ciutats. Observem
que aquí hi ha un "campi qui pugui", en el que tothom pugna per fer de
tot, per voler-ho tot, per reclamar-ho tot, sense que existeixi un projecte
de país on un mínim pla director ordeni les intervencions de govern i jus-
tifiqui i doni suport a decisions com ara les de les ZUR, les quals no
s'ajusten a cap mena de voluntat política establerta prèviament.

És evident que si cada ciutat vol la seva industrialització, i tots volem
millorar la capacitat d'oferir serveis i aprofitar més el turisme, i no hi ha
tanta activitat per a tothom, es poden malmetre molts recursos i es fa del
tot indispensable repartir en funció d'una certa especialització, però re-
partir també en funció dels "òptims" que cada ciutat té. Precisament,
aquesta és una ciutat situada a mig camí entre Barcelona i Tarragona; la
ciutat més important i més propera al nus d'autopistes que configuren
dos dels eixos de comunicació més potents de l'Espanya d'avui: em refe-
reixo a l'autopista de Lleida-Saragossa-Bilbao, i a la de València-Port-
Bou. És una ciutat que, en aquest aspecte, té un "rerapaís" produït per
la configuració dels grans eixos de comunicació, de manera que la sortida
més còmoda per accedir al mar d'una bona part de la Catalunya interior,
des de Manresa, Terrassa, o Lleida, es produeix a Hinterland de Vilano-
va, a condició —evidentment— de millorar, tal com ja he dit abans,
l'enllaç de Vilanova amb l'autopista.

És evident que tothom reclama carreteres, inversions en infraestructu-
res, grans equipaments, però cal que hi hagi un projecte de repartiment,
per tal que no es produeixin irracionalitats o, el que és encara més greu,
interpretacions partidistes en l'adjudicació de serveis que moltes vegades
són innecessaris i de dubtosa utilitat.

En un país de recursos escassos, cal un repartiment ordenat de les pos-
sibilitats de creixement. No es tracta de saber si farem un mapa territo-
rial, per veure si d'aquesta manera cada població d'una certa importàn-
cia tindrà la seva comarca al darrera i poder lluir així una capitalitat co-
marcal, sinó que, més aviat, es tracta de veure si serem capaços de repar-
tir, de manera ordenada i equilibrada, els recursos i les possibilitats que
som capaços de generar. ¿ï

És especialment necessari ordenar el creixement i la localització indusj|
trial en un moment com aquest, quan es produeix una batalla —a
ridícula— per a obtenir una localització de tipus industrial, la QjËjjŒjjï-,
moltes ocasions, no és més que una nova ubicació i mai el fruit délfnaj^-
ment d'una nova indústria, i en la que el "saldo" final net de l|§up#p^*

'%«*Í31 .



generada resta inalterat. Mentrestant, observem que per una nova localit-
zació, hi ha vint candidats possibles.

És necessari doncs, conduir polítiques de reordenament, de reequilibri,
de mantenir el teixit urbà existent a Catalunya, però definint de manera
adequada el paper de cadascuna de les regions del nostre país.

NOTES

(1) Durant l'any 1984 s'han presentat a Vilanova i la Geltrú un total de 208 sol·licituds per tal d'obte-
nir una pensió de vellesa. D'altra banda, dins el mateix any, les altes de menors de dinou anys sumen un
total de 1.807.

(2) El lector no vilanoví, caldrà que sàpiga amb un mica més de detall la situació que viu el port de la
ciutat. Com a conseqüència del bloqueig a què aquest port està sotmès —des de fa més de dos anys— a
causa del boicot per part dels treballadors de la OTP de la província de Barcelona, i que principalment
afecta la seva activitat de tipus comercial, el tràfic ha passat de 400.000 tones de mercaderies durant l'any
1983, a unes quantitats del tot insignificants, situació, d'altra banda, que la Direcció General de Ports no
ha sabut resoldre de manera positiva fins avui.

(3) Vegeu l'article publicat a "El País", de data I8-XII-84, i en el qual, sota l'encapçalament "rein-
dustrialitzación y ordenación territorial de Cataluña", es qüestionava la validesa de l'enfocament propo-
sat per les ZUR, a Catalunya. La tesi de l'autor s'inclinava per incloure la integració de les ZUR, dins
una política, més coherent i global, de reindustrialització; la qual hauria de reorientar la recuperació de
l'equilibri territorial de Catalunya. n>

(4) Aquestes declaracions del conseller Mortala, van ser fetes a "El Correo Catalán" el diumenge 10 de
març de 1985. Mentrestant, el Banc de Crèdit Industrial no esgota els seus recursos de crèdit, a interessos
més baixos que els habituals i des de la pròpia conselleria d'Indústria i Energia se subvencionen els dife-
rencials que la banca privada cobra per sobre de l'oficial. En aquest sentit, doncs, es malmeten uns recur-
sos, també escassos, els quals podrien ser destinats a d'altres alternatives.

(5) Adquisició de l 'ajuntament, conjuntament amb tres empreses de la ciutat, del terreny, naus i ofici-
nes de l'antiga empresa GECLISA, que va fer fallida l'any 1982 (13.500 m2 de sòl i una superfície cons-
truïda de 5.690 m2).

Aquesta adquisició ha permès la instal·lació de les esmentades empreses en condicions correctes, am-
pliant i estabilitzant les seves plantilles; ha servit també per a dotar l'empresa municipal de promoció in-
dustrial, creada recentment, d'uns locals i oficines adequats, al bell mig del polígon industrial, i també ha
deixat en mans de l'ajuntament un rémanent de 1.300 m2 de naus, que té la intenció de cedir, en bones
condicions econòmiques, a petits industrials, dividint-les en locals d'uns 250 m2.

(6) Una de les darreres actuacions de l'ajuntament de la ciutat en aquest camp, és la proposta de crea-
ció d'un Centre Ocupacional —rehabilitant l'edifici i les instal·lacions d'una antiga fàbrica de la ciutat—
on reunir-hi totes les activitats ocupacionals, de formació i alternatives, d'una àmplia zona de població de
les comarques catalanes. Les funcions principals d'aquest centre seran: la formació ocupacional, la for-
mació empresarial de caire cooperatiu, i la creació d'un hotel d'empreses apte per a atendre iniciatives
clares.

(7) L'autor fa referència al contingut de la ponència "la cultura: dret a la identitat, a la diferència, i a
la llibertat", la qual fou presentada a les jornades que organitzà la Federació de Municipis de Catalunya,
a la Casa de l'Ardiaca, el setembre de 1982.
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Present i futur de
l'esquerra catalana
Una crisi que obre la porta a l'esperança
FRANCESC BAIGES

Estar en crisi no voi dir necessàriament estar de baixa. Per
això quan se sent en certs sectors parlar de la crisi de l'esquer-
ra caldria puntualitzar que el que es vol dir és que l'esquerra
passa per un mal moment. En bona part dels sectors d'esquer-
ra, però, no es comparteix aquesta afirmació. És més, es de-
nuncia que és la dreta precisament la que difon aquesta sen-
sació, aquest estat d'opinió que l'esquerra està en crisi a tra-
vés dels seus mitjans de comunicació.

Es tractaria de venir a dir, de fet, que els plantejaments que fins ara
han sostingut les forces d'esquerra estan ja fora d'òrbita i que la crisi de
l'esquerra de la qual parlen ha de comportar inevitablement la fi dels
partits polítics que es consideren representants d'aquest sector ideològic.
Interpretacions més optimistes sorgeixen de la pròpia esquerra i el mateix
vicepresident del Parlament de Catalunya, Isidre Molas, és un bon repre-
sentant d'aquesta forma de veure les coses quan afirma que "l'esquer-
ra està en la crisi de sempre, una crisi que vol dir intentar aconseguir les
coses que es proposa. Els moments difícils que viu l'esquerra ara es
deuen a la dificultat de trobar solucions als problemes nous. " Es tracta-
ria, doncs, de concebre aquesta situació actual de l'esquerra com una
continuació lògica d'una història plena d'assoliments i fracassos, on la
consecució de tots els objectius és una utopia. Des de perspectives encara
més optimistes es presenta la crisi com una necessitat estricta de funcio-
nament. "Quan l'esquerra deixi d'estar en crisi, es vindria a dir, signifi-
carà que ha perdut la capacitat d'autocrítica que l'ha caracteritzat i per
tant perdrà la seva força revolucionària. "

PÈRDUA DEL PREDOMINI ELECTORAL

Amb tot, no cal amagar que l'esquerra, pel que fa al predomini electo-
ral a Catalunya ha perdut aquella primacia que semblava segura els pri-
mers anys de la transició. Les dues derrotes en les confrontacions autonò-
miques davant la dreta formada per Convergència Democràtica i Unió
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Democràtica han deixat un evident mal gust de boca en els votants i mili-
tants de les opcions d'esquerra.

Des de l'àrea socialista s'insisteix en el fet de l'increment de vots des de
les eleccions del 1980, que per primer cop van portar Jordi Pujol a la
Presidència de la Generalitat, fins a les del 1984, en les quals el Partit
dels Socialistes de Catalunya ha augmentat els seus vots en uns tres-cents
mil sufragis i es recorda que si el PSUC hagués mantingut el seu nivell
electoral d'aquella primera contesa les coses serien força diferents en el
Parlament català. D'altra banda, es diu que no es pot parlar de mal mo-
ment del socialisme català ja que el balanç de les eleccions fetes en demo-
cràcia dóna un total de cinc triomfs al PSC contra dues derrotes.

En canvi, des de l'àrea comunista del PSUC, s'accentua l'opinió de
què consideren excessiva la dependència dels socialistes catalans amb els
seus homònims de la resta de l'estat, donant com a resultat, en paraules
del propi secretari general del PSUC que "l'esquerra no ha sabut mante-
air la condició de líders de la defensa dels interessos nacionals". Tampoc
no s'amaga, tanmateix, des del PSUC, l'impacte negatiu que en el con-
junt de vots de l'esquerra ha suposat l'escissió dels pro-soviètics del Par-
tit dels Comunistes de Catalunya. Que l'escissió no ha estat positiva en el
ventall comunista s'aprecia perfectament fent la suma dels vots dels dos
partits, suma que queda molt per sota dels sufragis obtinguts pel PSUC
en les primeres eleccions del període democràtic.

Està preparada l'esquerra catalana per recuperar el primer lloc dins el
Parlament català? Aquesta és la pregunta que cal fer-se davant el domini
abassegador que la dreta té actualment dins la Cambra catalana. Raimon
Obiols, primer secretari del PSC, reconeix les dificultats que representa
que el seu partit sol pugui capgirar immediatament la situació que es dó-
na avui al Parlament català. Tanmateix, l'oposició d'esquerra catalana
sembla quedar molt limitada, de moment, al paper exercit pels socialistes
i en el futur immediat no s'intueixen dades que facin preveure una gran
expansió dels partits comunistes.

ALTERNATIVA A PUJOL

En aquest context, són molts els homes i dones que observen la realitat
del país des d'una posició espectadora que és criticada des dels sectors
militans. L'impuls d'una Conferència d'Homes i Dones d'Esquerra de
Catalunya neix, per tant, amb la simpatia dels dirigents socialistes que hi
veuen la possibilitat de mobilitzar sectors que havien desenvolupat una
tasca important, fins i tot heroica, sota el franquisme i que avui han op-
tat pel silenci i la passivitat. Segons el primer secretari socialista "són mi-
lers i milers les persones que tenen molt a dir i a dir-nos, si vencen la ten-
dència al pessimisme i a recloure's en la vida privada". En termes simi-
lars s'expressa Daniel Font, un dels capdavanters d'aquesta proposta de
conferència, que creu que "es tracta de contribuir a un projecte polític
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nou, alternatiu i engrescador que canviï qualitativament la situació políti-
ca actual".

Que el país respongui i aquesta operació qualli és tota una incògnita.
Pel catedràtic Jordi Solé Tura, "l'esquerra està desorientada, dispersa i
es mostra incapaç de presentar una alternativa al govern actual de la Ge-
neralitat". Es tracta, per tant, de veure si l'esquerra podrà trobar aviat la
forma de presentar-se davant un elector que faciliti capgirar l'actual ten-
dència de vot que sembla conduir cap a una consolidació de l'opció Pu-
jol. No es vol, però, acceptar que l'adversari a abatre sigui Jordi Pujol.
Totes les batalles de l'esquerra es plantegen com a alternatives constructi-
ves. "No es tracta d'abatre Jordi Pujol sinó de bastir una alternativa más
atractiva que el seu nacionalisme dretà", es planteja. De moment, Pujol,
es consolida en el seu poder i només els optimistes com l'empresari Xa-
vier Muñoz Pujol es plantegen aquesta situació com a "rounds que ell ha
guanyat". En el conjunt dels sectors de base esquerrans hi ha una im-
pressió pràcticament de fatalisme que dóna per segures les reiterades vic-
tòries de Pujol en pròximes eleccions si no es produeixen novetats en el
camp polític, que no se sap ben bé d'on han de venir.

L'EXTREMA ESQUERRA

Les opcions d'extrema esquerra, les més radicals, par alei- lament, han
desaparegut de l'escenari polític. Han fracassat en les successives conteses
electorals i s'han tancat en nuclis de reflexió que continuen sense arribar
als grans sectors d'opinió. Com diu Ramon Garrabou, director del Cen-
tre de Documentació i Estudis i un dels homes que podria reflectir l'estat
d'ànim d'aquests sectors més radicals, "els canvis de mentalitat social
són molt lents, tenen un temps lent, en termes dels historiadors".
Aquests tempus lents són una mica els responsables que l'esperó que
comporta l'assoliment immediat de les reivindicacions no existeixi i es re-
fredi, conseqüentment, l'impuls per treballar en el terreny polític i s'opti,
en canvi, per mantenir-se en segon pla.

El ventall ampli d'opcions radicals que omplia l'oferta de diferents
ideologies d'esquerra s'ha fos. L'aiguabarreig de sigles de l'àrea comunis-
ta ha deixat pas a un veritable desert. Ignasi Alvarez, secretari general del
Moviment Comunista de Catalunya, cita tres factors a l'hora de cercar
les causes d'aquesta davallada de l'extrema esquerra: el vot útil als socia-
listes, els mecanismes electorals i els problemes econòmics dels partits ex-
traparlamentaris. Per Ignasi Alvarez, des del 1978 s'ha produït una evi-
dent disminució de la capacitat de convocatòria i atracció dels moviments
socials que ha repercutit en els partits d'extrema esquerra, al mateix
temps basa la seva esperança de recuperació en el restabliment d'aquests
moviments entorn de la defensa de la pau, els drets de la dona i la recu-
peració sindical. Segons Alvarez, "el pitjor ja ha passat".
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Saber si ja s'ha tocat fons en la disminució global de l'acceptació dels
postulats dels diferents partits d'esquerra és la tasca en què es troben ara
immerses les diverses forces del sector. En general, malgrat el cert desà-
nim d'alguns pessimistes que consideren Jordi Pujol inamovible al capda-
vant de la Generalitat —actitud que l'economista i diputat Josep Maria
Bricall caricaturitza dient que hi ha "pujolistes a tots els partits"— la
impressió més estesa és que electoralment ja no es pot perdre més te-
rreny. Per exemple, Isidre Molas manifesta la seva convicció en una revi-
falla pròxima i diu que "el sotrac per l'esquerra ja ha passat i es notarà
en les pròximes conteses". El prestigi de Molas com a analista polític
contrarresta l'evident implicació del desig en afirmacions com aquesta.

Josep Maria Bricall és un dels que critiquen amb més contundencia les
actituds de fatalisme. "5/ l'esquerra considera que el predomini dels seus
adversaris serà etern, aleshores no hi ha dubte que ho serà", explica i re-
corda les paraules que en situacions difícils deia De Gaulle: "Les cir-
cumstàncies no ens són favorables. Per tant, caldrà canviar les circums-
tàncies."

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Una de les coincidències que sí que té l'esquerra a l'hora d'intentar
modificar les circumstàncies és la de variar l'actual correlació de forces
en els mitjans de comunicació de masses. Els diferents portaveus estan
conveçuts que la majoria dels diaris, revistes i mitjans de comunicació els
són adversos. La coincidència en aquesta apreciació no es tradueix en ac-
cions tendents a modificar aquesta situació, segons comenten els líders de
l'esquerra, per la manca de mitjans econòmics. Segons el periodista Enric
Bastardes, la crisi de la premsa escrita s'arrossega de fa ja quinze anys.
Per Bastardes la premsa està molt condicionada econòmicament i la dreta
sap aprofitar-ho sempre, per la qual cosa detecta "una presència bastant
evident de subjectivisme de la premsa a favor dels interessos de la dreta".
"Això passa en major o menor grau a tot arreu, però a d'altres llocs no
es nota tant com aquí perquè sempre hi ha alguns mitjans econòmica-
ment independents que permeten una presència més gran de l'esquerra".

Existeix igualment una certa tendència en els professionals de la comu-
nicació a acomodar-se a aquesta situació i així ho assenyala el secretari
general del PSUC, Antoni Gutiérrez, quan afirma que "en el franquis-
me, els periodistes lluitaven contra la dictadura i a favor de la llibertat
d'expressió i ara ho fan per la llibertat d'acomodació". Tant el primer
secretari comunista com el socialista, Raimon Obiols, es veuen impotents
davant els nivells econòmics que reclama la possessió de mitjans de co-
municació propis i estan ja una mica acostumats a encaixar aquest handi-
cap. Així, Raimon Obiols diu que l'esquerra ja està acostumada a sentir-
se en aquest terreny. "Abans encara era pitjor", comenta i associa les di-
ficultats per tirar endavant mitjans de comunicació de masses als proble-
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mes que té l'esquerra per dur a terme qualsevol tipus de tasca empresa-
rial. Les perspectives futures en aquest mercat no són precisament afala-
gadores per l'esquerra, ja que si no ha estat capaç d'aconseguir aixecar
empreses periodístiques progressistes en la premsa escrita o radiofònica,
ho serà molt menys el dia que s'obri l'aixeta de les televisions privades,
moment en el qual les possibilitats comunicatives de l'esquerra poden
quedar en una posició-d'inferioritat encara molt més greu que la que ara
pateix.

EMPRESARIS D'ESQUERRA

Tot això planteja el problema de les dificultats de l'esquerra per atreu-
re empresaris. Les sectorials de .petits i mitjans empresaris de socialistes i
comunistes són gairebé simbòliques i quan es tracta d'aconseguir diners
per qualsevol destí, l'esquerra pateix veritables angoixes que només co-
neixen a fons els responsables de finances dels diferents partits. Casos
com el de Xavier Muñoz Pujol, un empresari declaradament d'esquerra i
oposat a la política de Convergència i Unió, són poc abundants. Muñoz
Pujol atribueix aquesta inexistència d'empresaris d'esquerra a la influèn-
cia del franquisme. Segons ell, "l'empresarial català està molt influït per
les idees més tradicionals i grolleres de la dreta".

L'altre problema greu amb el qual ha topat l'esquerra a Catalunya ha
estat el d'haver de fer front contínuament a les acusacions d'estar massa
vinculada als interessos generals de l'estat. Aquesta acusació, que afecta
bàsicament els socialistes, ha estat usada en tot moment pels seus adver-
saris de la dreta —Convergència i Unió— fins al punt d'arribar a uns ni-
vells de desqualificació, quasi antidemocràtics, que, tot i la seva formula-
ció gairebé insultant i crispada, ha aconseguit convèncer i allunyar de
l'esquerra importants sectors socials, sobretot en moments electorals.

L'ACUSACIÓ D'ANTICATALANISME

La indignació continguda que afecta l'esquerra per les reiterades acusa-
cions d'anticatalanisme no troba camins per manifestar-se, fins al punt
que sovint s'identifica catalanisme amb burgesia. Fins i tot Albert Alay,
un dels líders destacats d'Esquerra Republicana —avui dins el govern ca-
talà juntament amb convergents i demòcrata-cristians— recorda que "no
és cert que el catalanisme hagi estat una invenció burgesa". L'editor de
publicacions de to progressista Ferran Mascarell va més enllà quan insis-
teix que "el país que tenim ara, la Catalunya d'avui és un mèrit especial-
ment atribuïble a l'esquerra". Josep Maria Bricall insisteix en termes si-
milars en aquesta qüestió quan diu que "el catalanisme del sector conser-
vador no té res a veure amb el que jo he conegut i he estudiat". Aquestes
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afirmacions de l'esquerra, però, no semblen convèncer ni els votants de
la dreta ni els sectors més radicals de l'esquerra que acusen igualment els
socialistes de dependre massa de les decisions dels seus homònims del
PSOE. "Els socialistes ho tindran molt malament fins que no siguin
força més catalanistes del que han estat fins ara", sentencia Joan Ar-
met, líder de l'Entesa de l'Esquerra Catalana, i Jaume Nualart, del ma-
teix grup polític creu que "el PSC ho tindrà cada vegada pitjor si conti-
nua deixant de banda el camp nacionalista".

En aquest marc, Raimon Obiols assumeix els perjudicis que provoca
aquesta relació amb un PSOE, que té el govern a Madrid, i li atorga una
part de la responsabilitat de la derrota electoral en les conteses autonòmi-
ques. Per Obiols, "donar suport a un govern de Madrid és un handicap,
perquè se sol avocar contra aquest govern unes acusacions que no són del
tot infundades, ja que reflecteixen una tradició centralista que encara no
s'ha esborrat". Tanmateix el primer secretari socialista considera absurd
pretendre plantejar les relacions amb el govern de l'estat com si es tractés
d'una confrontació futbolística entre el Fútbol Club Barcelona i el Reial
Madrid com es fomenta a vegades des de la dreta.

En cap cas, però, no surten des de l'esquerra veus que es decantin per
un oblit de la polèmica sobre la catalanitat. Tots els sectors de l'esquerra
es defineixen defensors de la catalanitat i tots rebutgen la possible rendi-
bilitat de forces ideològiques d'esquerra que fessin abstracció de la defen-
sa del catalanisme. Ni homes com Josep Maria Colomé, que han treballat
el tema del nacionalisme català des d'una perspectiva prou crítica, s'atre-
veixen a tant. Potser qui adopta una definició més contundent contra el
nacionalisme català és Jordi Solé Tura que creu que "l'esquerra ha de ser
profundament catalanista i gens nacionalista".

EL NACIONALISME RADICAL

Contràriament, els grups d'esquerra interrelacionats amb sectors nacio-
nalistes o independentistes imbriquen els projectes d'esquerra i naciona-
lista com una parella de valors indestriables. Així Jaume Nualart opina
que no es pot ser d'esquerra sinó s'és nacionalista, "o independentista,
que no vol dir necessàriament imperialista". Amb tot, Nualart manifesta
la seva preocupació paral·lela pel fet que sembla que Catalunya porta el
camí de guanyar-se el títol de la nació més conservadora d'Europa. Al
seu torn, Joan Armet pensa que "la qüestió nacional anirà essent assumi-
da paulatinament per sectors més grans de l'esquerra de Catalunya".

El relatiu increment dels postulats independentistes i la seva difusió en-
tre sectors molt joves preocupen els dirigents dels principals partits de
l'esquerra. Jordi Solé Tura fa responsables d'això al grau de desconcert
provocat per la gestió del PSOE a Madrid —interpretada com a centra-
lista—, a l'ambigüitat de la política de CDC i a la incapacitat dels socia-
listes i comunistes de formular alternatives engrescadores, al mateix
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temps que afirma que les opcions independentistes són profundament re-
trògades: "Quan Ramon Trias Fargas diu que Catalunya podria ser eco-
nòmicament independent fa volar coloms perquè sap que no és veritat."

L'OTAN I LA POLÍTICA ECONÒMICA

Sigui com sigui, el cert és que l'argumentació utilitzada contra els so-
cialistes de ser poc catalanistes ha tingut bons resultats electorals. Els so-
cialistes a més a més han d'encaixar també les acusacions de dretanització
de la seva gestió estatal. Així, Ignasi Alvarez del Moviment Comunista
esborra del seu llistat de partits d'esquerra el socialista per considerar-lo
massa dretà i Antoni Gutiérrez Díaz afirma que "dubto dels que em
diuen que són d'esquerres i busquen el paravent dels Estats Units a través
de l'OTAN".

Les acusacions de dretanització contra els socialistes provenen bàsica-
ment de dos camps de batalla: l'OTAN i la política econòmica. La defi-
nició final del PSOE sobre el tema de l'OTAN i les seves incerteses en
tractar aquest assumpte abrupte els ha reportat nombroses crítiques de
servilisme davant les pressions americanes. El socialisme català ha jugat
una mica a la defensiva en aquest assumpte i manté un cert distanciament
en relació a les decisions que pugui prendre el govern. Amb tot, però, no
sembla que de moment pugui lliurar-se de les acusacions de dretanització
en política exterior que representa passar de "l'OTAN, d'entrada no" a
"l'OTAN, de sortida, tampoc". L'escull de l'OTAN és, d'altra banda, el
moment desitjat pels comunistes per recuperar l'electorat que ha marxat
cap a opcions socialistes i, per això, centra molt la seva activitat política
en remarcar les contradiccions del govern socialista en la política d'arren-
glerament defensiu internacional. Antoni Gutiérrez possiblement pensa
en els efectes d'un fracàs socialista en aquest tema, quan confia en un
trencament del bipartidisme en les eleccions del 1986. La lluita pel desar-
mament i la pau seran, per tant, l'eix fonamental de la campa-
nya comunista dels propers mesos, que anirà assistida per la col·labora-
ció dels sectors pacifistes i plataformes contràries a l'OTAN que s'estan
conformant amb vistes al referèndum, cada vegada més pròxim.

El socialisme català també ha hagut de patir les quotes de responsabili-
tat que li toquen per avalar una política econòmica acusada de dretana,
fins i tot de dins del mateix partit o per persones que ocupen escons en el
Parlament català obtinguts de les llistes del PSC, com és el cas de l'eco-
nomista Josep Maria Bricall. La resposta, que se sent sovint, de la inexis-
tència d'altres possibles polítiques en aquest apartat són replicades per
Bricall, que creu que "els que diuen que no hi ha altra política econòmi-
ca possible que la de dretes són els economistes i els polítics de dretes".
També, d'altres persones gens suspectes d'antiesquerranisme, com Joan
Anton Benach, manifesten la seva incomprensió per la política socialista
en matèria d'atur. "Sembla —afirma Benach— com si els socialistes ha-
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guessin optat per tenir els empresaris com a aliats, arxivar Carles Marx i
deixar les armes ideològiques per quan hagi passat la crisi econòmica.

LA NECESSITAT DE NOUS IDEÒLEGS

Quines serien, doncs, les armes, les eines, amb què comptaria l'esquer-
ra per recuperar el protagonisme perdut a Catalunya? En general, les opi-
nions dels diversos líders insisteixen en el retrobament de les armes i ar-
guments tradicionals en el discurs de l'esquerra. Succeiria, però, que les
reivindicacions històriques més concretes de l'esquerra s'haurien anat
aconseguint amb el decurs dels anys. Així, un altre dels homes que més
ha pensat i escrit sobre l'esquerra, Josep Subiros, recorda que les exigèn-
cies bàsiques de l'esquerra pel que fa al nombre d'hores laborals per set-
mana o a les condicions de treball, i d'altres, han anat caient amb el de-
curs dels anys i que ara caldria concretar novament les propostes genèri-
ques de l'esquerra pel que fa a la forma d'avançar cap a societats més
justes i igualitàries. Per Xavier Muñoz l'esquerra continua sent la ferma
defensora de l'ètica i la moral que exigeixen que l'home sigui el subjecte i
no l'objecte de la història.

Segons Subiros, però, l'esquerra ho té més difícil per vendre les seves
ofertes ja que, en uns moments en què tothom, per por de la crisi, ten-
deix a cercar seguretats, està obligada a construir projectes de futur. "La
dreta ho té més fàcil", argumenta Subiros, "perquè es limita a defensar
interessos de present, mentre que l'esquerra ha d'apostar pel futur i fer
propostes, més agosarades i qüestionadores de la tradició".

El propi Raimon Obiols reconeix que la gestió immediata de les res-
ponsabilitats en l'Administració central o municipal a vegades fa perdre
la perspectiva utòpica i la càrrega ideològica de les opcions progressistes.
Caldria pensar, per tant, en nous ideòlegs que dissenyessin les dreceres
per les quals ha de marxar el discurs ideològic que l'esquerra, en uns mo-
ments en què tothom sembla haver deixat Carles Marx en un punt en què
és bo llegir-lo però ja no pot ser l'únic inspirador del comportament polí-
tic de l'esquerra. Obiols cita Pietro Nenni, l'obsessió del qual era que cap
assalariat no l'acusés d'haver fallat a la seva confiança. Però amb bona
voluntat no n'hi ha prou per capgirar la situació electoral catalana i la
presència de nous ideòlegs sembla imprescindible. Obiols rebutja la imat-
ge de l'ideòleg com aquella persona a la qual cal creure a ulls clucs, però
reconeix la necessitat de nous discursos més pensats en un termini mig
que no pas per la gestió immediata dels diversos nivells de l'administra-
ció.

TECNOLOGIA i NOVA SOCIETAT

I el gran debat que, més que ser a la porta, es troba ja al bell mig de
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l'actualitat política, és si es va cap a una societat del lleure on la tecnolo-
gia i les noves formes de treball faran de l'atur una situació socialment
normalitzada. Si és així, s'ha de saber quin és el paper que li pertoca a
l'esquerra en aquesta nova societat.

Per Joan Armet, "ara tenim a les mans la possibilitat de bastir un món
feliç però, en canvi, la tecnologia de què disposem s'aplica en un sentit
contrari". Serveix per demostrar que els avenços de la tecnologia siguin
aplicats en favor d'una justícia social més gran. Alguns, com Ramon Ga-
rrabou, es posen les mans al cap davant les reiterades crides a la moder-
nització fetes des dels rengles socialistes. Per a ell la modernització és en-
tesa com la por a quedar-se endarrerit com un país del Tercer Món i no
poder arrenglerar-se amb les grans potències capitalistes i, afegeix, "ser
l'últim vagó d'un tanc que esclafa països no m'agrada gens i em provoca
veritables problemes de consciència". Aquest raonament enllaçaria amb
el dels que creuen que parlar de societat de l'oci és una fugida endavant i
que és radicalment injust basar uns nivells de qualitat de vida en el man-
teniment d'una situació crítica al Tercer Món.

L'OPCIÓ ECOLOGISTA

D'altres, com l'ecologista Santi Vilanova, creuen que la societat que ve
haurà superat la divisió entre esquerres i dretes. "El model que proposem
els ecologistes, diu Vilanova, és un model nou, diferent quant a les rela-
cions productives i humanes". Tanmateix, l'opció ecologista continua
sense assolir a casa nostra els nivells que ha obtingut en d'altres països
com la República Federal Alemanya, on, per cert, la qüestió nacionalista
que els plantegen els seus col·legues catalans no pot ser assimilada de cap
manera. En conjunt, els dirigents de l'esquerra o els intel·lectuals citats
en aquest article continuen sense veure l'alternativa ecologista com una
opció aliena a forces polítiques més àmplies que les incloguin. Sol
interpretar-se més com un recordatori d'una realitat a tenir en compte
que com una opció política autònoma. Seria el mateix paper a què sem-
bla cridada a jugar l'esquerra extraparlamentària: un corcó que impedís
la dretanització d'altres opcions d'esquerra més poderoses però que esta-
ria condemnat a mantenir-se en eterna minoria.

És evident que falten noves aportacions des de l'esquerra sobre com
enfrontar-se a aquesta societat del lleure que s'intueix pròxima. Segons
Isidre Molas "hi ha molt poca cosa escrita, i una mica més dita, però tot
plegat encara és ben poca cosa". En les noves formulacions que poden
sortir del debat que propicia l'esquerra no s'exclou la possibilitat de
l'aparició de noves formacions polítiques. Aquesta seria, per exemple, la
intuïció d'Enric Bastardes i de Xavier Muñoz Pujol, que defensarien la
creació de noves plataformes orgàniques dels partits ja existents que fes-
sin més fàcil la tasca de refer el teixit social català. La tònica més proba-
ble, però, és que els grans partits mantinguin el seu rol actual
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—especialment el socialista— però que estiguin més atents als debats i
iniciatives sorgides als diversos nivells, com és el cas de la Conferència
d'Homes i Dones de l'Esquerra. Al seu torn, l'esquerra més radical o
vinculada a opcions nacionalistes continuaria especulant amb la possible
vehiculació dels interessos del sector social que els dóna suport, cercant
noves coalicions que, ara per ara, no semblen tenir gaires perspectives de
saltar el llistó que els permeti entrar als ajuntaments o al Parlament cata-
là. Mentre, l'Esquerra Republicana ha perdut, sembla que definitiva-
ment, l'opció d'incorporar-se en aquest bloc entestada a aconseguir una
alternativa a l'actual govern català, en la qual hi ha el propi partit d'He-
ribert Barrera.

LA REVIFALLA NECESSÀRIA

Una desaparició definitiva de les tendències dogmàtiques dels partits
seria una altra de les conclusions segures d'aquest debat obert en el si de
l'esquerra, mentre que la successió de Pujol és per a alguns llunyana
—Joan Armet el qualifica d'incombustible mentre disposi de la dialèctica
fàcil d'acusar Madrid de totes les seves mancances— i per a d'altres, més
propera. "Cal un procés de dos o tres anys, calcula Daniel Font, per re-
cuperar la il·lusió i les persones perdudes, desemmascarar la veritat i con-
vèncer la gent per la raó i no per l'emotivitat". Segons Font, després del
govern Pujol ha d'arribar una opció de responsabilitat, sincera, que no
falsegi la realitat, i aquesta alternativa només la pot dur l'esquerra. Per
Josep Maria Bricall no hi ha res que no aconsegueixi una voluntat decidi-
da i el problema real de l'esquerra fora convencé's de les seves pròpies
possibilitats i no creure's el que li diuen des de la dreta.

I tot això es desenvoluparà en un marc internacional molt intercorrela-
cionat, on tingui més importància possiblement l'evolució de la confron-
tació dreta/esquerra a nivell mundial que la resolució de la querella inter-
posada contra els anteriors gestors de Banca Catalana i la inclusió o no
en aquest processament de Jordi Pujol. Isidre Molas recorda que a tota
Europa estan replantejant-se les anàlisis i les fronteres. "A Alemanya,
diu, l'esquerra ha passat deu anys de renovació. A Anglaterra 'i Suècia,
per citar dos casos, les f orces d'esquerra també estan immerses en proces-
sos de rediscussió dels seus plantejaments". "És un tema present i viu,
comenta Molas, en el qual s'ha de sospesar l'equilibri entre idealisme i
realisme".

És un debat internacional en el qual alguns dels que hi han participat
han parlat fins i tot de canviar els noms dels seus partits (es el cas d'al-
guns membres del Partit Comunista Italià) i on no hi ha barreres delimi-
tades del fins on es pot arribar. La percepció d'una certa voluntat de re-
vifalla, però, és evident en els sectors de l'esquerra catalana després de
l'aclaparadora experiència de cinc anys de govern dretà en l'autonomia i,
malgrat les discrepàncies intestines, el futur comença a ser més optimista,
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ni que sigui com diu Xavier Muñoz, "perquè després del cop i veure les
estrelles ara ja tornem a veure-hi una mica millor". Que Catalunya ne-
cessita la participació de l'esquerra en el seu govern per situar-se al front
de les societats que construeixen una convivència adreçada cap a la soli-
daritat i la justícia és indiscutible. I les afirmacions que el món se'n va
cap a la dreta no poden ser vàlides eternament perquè, com afirma
Obiols, i ben segur .signarien totes les persones citades en aquest article
—llevat de Santi Vilanova—, "els reptes que té el món exigeixen respos-
tes d'esquerra".
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