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Tecnología: El que és veritable, el que
és bo i el que és just
Jorge Wagensberg

La dita civilització occidental es basa en la creenca que l'home té la facul-
tat d'influir sobre el seu futur. I aquesta hipótesi de treball pot haver estat
moltes coses, pero en cap cas ha estat estéril. La ciencia hi te les seves ba-
ses; la tecnologia que ha produüt la ciencia proposa a l'home, cada dia, un
nou canvi... Ja no recordem el dia en qué vam conquerir la cultura, que és
la capacitat per elaborar coneixement acumulable i transferible; és a dir que
ja no recordem el dia que vam esdevenir homes. El coneixement científic,
aquesta cultura falsejable, objectiva i dialéctica, va néixer abans-d'ahir, quan
ja feia molt de temps que existien les biblioteques. Els seus pioners ens son
tan propers que podem reconéixer l'exacta expressió de les seves cares;
son vells coneguts de molts de nosaltres. Somiaven que la ciencia arribaría
a canviar el món. Els inicis de la tecnologia, aquesta forma d'elegir i aplicar
la ciencia, ja els hem viscut en diferit. Deis seus primers entusiasmes conei-
xem, a mes a mes del seu aspecte, el seu gest, potser, fins i tot, la seva veu.
Alguns d'entre nosaltres presumeixen d'ésser els seus familiars i de teñir el
mateix cognom. Aquests pioners tenien referéncies d'un nou món per ais seus
filis. L'acceleració no ha deixat d'accelerar-se i avui les, diguem-ne noves
tecnologies, afecten els homes en la mateixa época que les posen en marxa.
Els efectes son per avui, les preocupacions per demá, sobre el demá passat
gairebé no té sentit parlar-ne.

En aquesta era en qué cada dia és mes curt i dens que el precedent, s'ha
produit un fet que ens obliga a una reflexió urgent i profunda. Es tracta d'una
col-lisió de ritmes: entre el ritme trepidant i desimbolt de l'elaboració i apli-
cado de les Ueis de la naturalesa i el ritme lent, ancestral i mandrós de les
liéis jurídiques, de la moral i de la convivencia deis homes. La facilitat amb
qué una investigació en supera una altra, s'enfronta a la dificultat amb qué
es troba una creenca per substituir-ne a una altra. La lleugeresa del que s'ha
descobert topa amb la cárrega del que s'ha revelat. La flexibilitat de les ob-
servacions s'avanca a la tenacitat deis costums. La lógica del que és veritable
i del que és fals és mes rápida que la lógica del que és bo o dolent. El món
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deis objectes ha sofert una forta empenta i amenaca de perdre's de vista des
del món deis subjectes. L'enfrontament ha esdevingut definitivament crític
per una rao ben clara i específica. Perqué, quines árees son mes afectades
per les noves tecnologies? Per un costat tenim el domini deis nous materials,
és a dir, la possibilitat d'inventar materials amb propietats ad hoc per a utilit-
zacions ben precises i sofisticades (combustibles inofensius, metalls elástics,
plástics durs, porcellanes impensables...) Pero les noves tecnologies afecten
sobretot la capacitat de manipular la materia viva (enginyeria genética,...)
i la informado (microelectrónica, robótica, inteMigéncia artificial, informá-
tica, ...) Dit en poques paraules i d'una altra manera: la tecnologia que l'home
ha posat a punt afecta la propia estructura física i psíquica de l'home. Insis-
tim: les liéis deis objectes s'allunyen de les liéis deis subjectes justament en
el moment en qué els subjectes entren al món deis objectes. Així dones, sembla
poc viable que els regnes provisionals del que és veritable i del que és fals
al món deis objectes, siguin independents deis regnats del que és just i injust
o bé del que és bo i dolent al món deis subjectes. Els valors associats a la
consciéncia i a la tradició humana han d'ésser sencillament molt menys eterns.
Aquesta és una qüestió molt difícil que, d'una manera o d'altra, és present
al conjunt deis següents treballs. De tota manera hi ha un detall que sembla
forca ciar. Si hi ha alguna cosa del métode científic que valgui la pena expor-
tar a altres formes del coneixement, és l'exercici dialéctic continuat entre mo-
dels i observacions. Les liéis que involucren el que és bo o bé el que és just
han d'enfrontar-se sens defalliment a les eonseqüencies que produeixen a la
realitat. I cree que es pot aventurar que existeix un model de societat on aquest
fet és mes possible que en d'altres. Es tracta d'una societat fanática; fanática
per la tolerancia i la democracia, és ciar.

Jorge Wagensberg
Professor de Física de la Universitat de Barcelona



Impaete social i étic de les aplicacions
de la genética molecular
Pere Puigdoménech

La ciencia de l'inici d'aquest segle va estar decididament marcada per la
física. En menys de vint anys, entre les dues grans guerres, els paradigmes
sobre l'estructura de la materia van ser profundament revolucionats. Les con-
cepcions científiques i filosófiques sobre el món material no podien ser les
mateixes des d'aquell moment. El món quotidiá de la majoria deis homes
tampoc no va ser el mateix d'encá d'aquella época. Pensem en algunes de
les conseqüéncies practiques d'aquells avéneos teórics: l'electrónica, el láser
0 especialment, l'energia atómica. I recordem que un deis teórics mes grans
de la física de tots els temps, Albert Einstein, va ser qui va proposar a Roo-
sevelt la conveniencia del desenvolupament de la bomba atómica ais Estats
Units.

El profund i rapidíssim desenvolupament de la física i les seves aplicacions
durant la primera meitat d'aquest segle va obrir, tant entre els científics com
entre l'opinió pública general, un bon nombre d'interrogants sobre els efec-
tes del desenvolupament científic, i sobre la responsabilitat de l'investigador.
Cinquanta anys després, la ciencia es troba en una nova frontera. Si l'inici
d'aquest segle ve marcat per la física, la fi del segle és sens dubte l'época
de la biología, i dintre de la biologia hi destaquen les aproximacions mole-
culars de la genética. L'aplicació d'un conjunt variadíssim de metodologies
microbiológiques, químiques, físiques, matemátiques fins i tot, está fent que
sigui possible estudiar el funcionament deis organismes biológics fins al seu
nivell mes íntim, el nivell molecular. Pero com en tot avene científic les con-
seqüéncies que se'n deriven no donen lloc només a un augment del coneixe-
ment sino també a noves aplicacions. I avui ens trobem que podem modifi-
car el funcionament deis organismes biológics actuant sobre alió mes íntim
que els identifica i els defineix, el seu missatge genétic. L'impacte económic
1 social d'aquestes tecnologies será sens dubte important, les conseqüéncies
sobre la nostra concepció del món, sobre el nostre codi étic serán probable-
ment comparables, sino superiors, a les que va provocar la física a comenca-
ment del segle.
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No hi ha dubte que un deis paradigmes científics mes importants a qué
ha arribat la ciencia del nostre segle ha estat la definició del gen, la unitat
d'informació hereditaria deis éssers biológics i la descoberta que aquests gens
teñen una base química, el DNA. En aquesta llarguíssima molécula s'hi tro-
ba escrita en forma de seqüéncia linial la informació que defineix cada indi-
vidu i que li ha estat tramesa pels seus pares. Avui comencem a conéixer
com s'expressa aquesta informació i com determina les funcions própies deis
organismes biológics. Aquest coneixement ha estat una gran descoberta d'aquest
segle, pero actualment podem fer mes, podem modificar, gairebé a voluntat,
la informació genética perqué sabem aullar trossos de DNA, modificar-los
i introduir-los de nou en els éssers vius, manipulant-ne per tant la informa-
ció genética. Aquest conjunt de técniques ha vingut a anomenar-se «enginye-
ria genética».

LA CLONACIÓ EN BACTERIS

La majoria deis experiments que es porten a terme en el camp d'alló que
en general s'anomena enginyeria genética passen en un moment o un altre
per una etapa de clonació en bacteris. La rao d'aquest fet procedeix, d'una
banda, de la simplicitat de les técniques que permeten de modificar la infor-
mació genética d'un bacteri i, per altra banda, de la gran rapidesa de la re-
producció d'aquests microorganismes. L'actual tecnologia ha simplificat en
gran manera la metodologia de la clonació (experiments d'aquest tipus es duen
a terme fins i tot a Catalunya!). En aquests experiments el que es fa és inocu-
lar un cultiu bacteria convenientment preparat amb DNA sigui quin sigui el
seu origen, animal, vegetal, bacteria, víric, o sintétic, que ha estat unit a una
molécula de DNA (anomenat vector) que li permet la seva supervivencia i
reproducció en l'interior del bacteri. En el cultiu bacteria alguns individus
incorporaran una molécula del DNA inoculat. Cal, simplement, seleccionar
colónies bacterianes procedents d'aquests individus transformats la qual cosa
es fe aprofitant alguna propietat que la presencia del vector confereix ais bacteris
com pot ser la resistencia a un antibiótic. Aqüestes colónies procedeixen d'un
únic bacteri i están composades per tant per individus idéntics entre si: es
tracta de clons. D'altra banda l'enorme velocitat amb qué es reprodueixen
els bacteris (una duplicació cada vint minuts és una xifra normal) fa que po-
guem obtenir tanta quantitat com vulguem del DNA que els introduim. En
conseqüéncia, la clonació en bacteris ens permet d'amplificar gairebé a vo-
luntat un fragment de DNA qualsevol, per exemple aquell que conté un gen
huma o aquell que codifica per la síntesi d'una substancia d'interés económic.

La clonació en bacteris va obrir interrogants importants quan va ser posa-
da a punt a mitjan de la década deis anys 70. En una famosa conferencia a
Asilomar (California) es va fins i tot proposar una moratoria en els experi-
ments de clonació en bacteris fins que no fossin coneguts els possibles
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efectes laterals. D'aquestes discussions, en van sortir una serie de normes
de seguretat que s'apliquen a molts paisos. L'experiéncia posterior ha demostrat
que aquest tipus d'experiments no presenten en general cap perill especial-
ment perqué els bacteris que es fan servir en el laboratori per a aquest tipus
d'experiments están molt modificats i s'ha demostrat que no teñen cap possi-
bilitat de sobreviure en el medi ambient. Actualment en molts casos les me-
sures de seguretat s'han relaxat forca o bé s'han suprimit. Aquest no és el
cas, evidentment, quan es tracta d'organismes patógens.

Una de les coses que es poden fer a través de la técnica de^lonació en
bacteris, conjuntament amb les técniques clássiques de la microbiologia, és
l'obtenció de varietats millorades de bacteris que portin a terme una fiinció
d'interés. Per exemple, es pot intentar d'obtenir varietats que permetin una
millor degradado de la contaminado ambiental o que permetin la solubilit-
zació de minerals o la fixació del nitrogen en simbiosi amb especies vegetáis
que fins ara no ho fan. Aquests son programes que es duen a terme en dife-
rents laboratoris i que poden teñir importants efectes económics. De fet, per
manipulacions de microorganismes es poden substituir gran quantitat de reac-
cions que actualment es porten a terme mitjancant procediments químics.
Els mes optimistes deis que treballen en aquest camp afirmen que donada
una reacció química qualsevol es podrá en tots els casos aconseguir un mi-
croorganisme que la dugui a terme mes eficientment que mitjancant opera-
cions químiques. Aquesta és una de les raons per les quals grans empreses
químiques han obert els seus laboratoris de recerca a investigadors de biolo-
gia molecular.

En aplicacions per l'agricultura, ja hi ha alguns d'aquests procediments que
están en etapes de desenvolupament en el camp i que han donat lloc a impor-
tants polémiques. El cas mes conegut és el que ha tingut lloc recentment a
California. El projecte partia del coneixement que els efectes de les gelades
sobre certes fruites procedeixen de la formado de cristalls de gel en la seva
superficie. Sembla que aquests cristalls es formen mes facilment si hi ha present
una proteina produüda per un bacteri (Pseudomonas savastanoi). La idea era
simple, es tractava d'aconseguir bacteris que no sintetitzessin aquesta protei-
na fent la suposició que permetrien una millor resistencia de la fruita a les
gelades. La demanda per fer experiments de camp amb Pseudomonas modi-
ficades va aixecar una gran polémica ais Estats Units. Aquesta polémica es
va amplificar encara mes quan es va saber que la companyia que havia de-
senvolupat el bacteri modificat havia fet experiments a Taire lliure, al terrat
deis seus laboratoris abans d'obtenir el permís. Probablement aquest cas és
merament anecdótic perqué el bacteri no és patogen i perqué la varietat de
bacteris sense la proteina que intervé en les gelades ja
natural. Pero, la pregunta persisteix: ¿és permisible Henear 2u
nismes modificats sense haver-ne provat, de manera seguraréis seus
ecológics? No hi ha dubte que aquesta pregunta adquireix
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gran quan es tracta d'organismes patógens els quals és possible que estiguin
sent manipuláis de cara a guerres biológiques. I, d'altra banda, és evident
que no hi ha mai mesures de seguretat infallibles al 100%.

Un segon tipus d'aplicació important és la producció de substancies d'inte-
rés comercial per part deis cultius bacterians. Efectivament, en l'actualitat
podem no tan sois amplificar un gen extern que hágim introduit en un bacte-
ri per estudiar-ne l'estructura i el funcionament, sino que podem fer-lo ex-
pressar peí mateix bacteri. Podem fer que el bacteri dirigeixi bona part de
la seva maquinaria biológica per produir una substancia que ens interessa,
per exemple proternes, ja sigui una vacuna, insulina, interferon, l'hormona
del creixement, etc. També es pot modificar el metabolisme deis bacteris per
augmentar la producció d'una substancia que produeixen en el seu metabo-
lisme o perqué en facin alguna de nova. Aquesta és la primera conseqüencia
comercial de l'enginyeria genética i está possibilitant un nou tipus de medi-
cina grácies a fer disponibles substancies o bé desconegudes o que eren molt
difícils d'obtenir pels métodes tradicionals. Aquesta tecnologia ha aparegut
en un moment en qué el desenvolupament de nous farmacs per la-via de la
química orgánica havia esdevingut un camí gairebé esgotat. No és d'estra-
nyar, per tant, que les grans multinacionals farmacéutiques hagin apostat per
l'enginyeria genética veient-hi la via per a l'obtenció de nous productes.

LES SONDES DE DNA. DIAGNÓSTIC I IDENTIFICACIÓ GENÉTICA

Una tercera aplicació important de la clonació en bacteris és la producció
de sondes de DNA. Aquest concepte parteix del fet que un cop un DNA clo-
nat i amplificat és possible fer-lo servir per detectar la presencia de seqüén-
cies idéntiques en una mostra qualsevol. Aixó fa que la clonació de virus,
que no son altra cosa que molécules de DNA o de RNA envoltades de protei-
na, sigui d'un gran interés per al diagnóstic de les malalties que els teñen
com a origen. El desenvolupament de sistemes de diagnóstic de virus i bac-
teris mitjanc.ant sondes de DNA és objecte d'una investigació molt intensa
i la seva utilització de rutina és próxima.

Una aplicació diferent a la del diagnótic per les sondes de DNA pot teñir
un important impacte social. Si aqüestes poden servir per detectar l'existén-
cia de seqüéncies de DNA en una mostra poden, mitjangant una metodolo-
gía relativament senzilla, detectar-ne variacions. Aixó vol dir que és possi-
ble detectar en una població humana individus que tinguin seqüéncies de DNA
diferents deis del conjunt de la població, el que s'anomena polimorfismes.
Un cas important és el d'aquells polimorfismes que corresppnen a malalties
congénites. Aixó implica que a partir d'una mostra molt petita de teixit huma
es puguin detectar qualsevol tipus de defectes congénits. És previsible que
en el futur aquesta tecnologia pugui ser aplicada en el fetus, en els casos de

10
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famílies amb elevat risc d'una certa malaltia heriditária i, eventualment, pre-
venir el naixement d'individus amb algún d'aquests greus problemes. Actual-
ment ja es pot fer aquesta detecció en casos ben documentáis i estudiats.

Mes discutible, i potencialment perillosa, és una altra aplicado del princi-
pi d'identificació de polimorfismes. És possible buscar correlacions a l'atzar
entre certs tipus de polimorfismes i la propensió a adquirir una certa malal-
tia o, per qué no?, un cert comportament social. L'análisi genética a nivell
del DNA té en principi no mes límit que el nombre de seqüéncies de DNA
clonables (milers de milions). El seu ús en la prevenció de malalties pot ser
extremadament útil. El seu ús, per exemple, a la hora de la contractació de
personal com ja s'está fent a nivell d'análisi cromosómica, sobretot quan les
correlacions es basen en dades poc fiables, planteja greus problemes étics.
En particular cal preguntar-se: qui ha de teñir accés a aquesta informació
que «retrata» el mes íntim d'un individu, el seu missatge genétic? Seria pos-
sible plantejar-se una «millora genética» de l'espécie seguint aqüestes dades?
Com es determina el que és una anomalía congénita d'alló que és simple-
ment una diferencia respecte del conjunt de la població? Aqüestes son algu-
nes preguntes que les noves tecnologies plantegen. En trobarem d'altres.

Finalment les sondes de DNA poden teñir una important aplicació jurídi-
ca. Existeixen sondes de DNA huma que corresponen a zones deis cromoso-
mes humans on es dona una gran variabilitat de seqüéncia, aixó vol dir que
no hi ha dos individus que tinguin seqüéncies de DNA iguals en aqüestes
zones. Per tant, és possible determinar de forma prácticament segura si una
mostra, on hi ha DNA —sang, esperma o teixit muscular— pertany a un in-
dividu o no. És també possible determinar parentius sense error possible com-
parant els patrons que donen les sondes deis individus de qué es tracta. A
títol de curiositat, al costat d'aquestes aplicacions jurídiques n'hi ha que afecten
fins i tot 1'arqueología ja que ha estat demostrat que es pot clonar DNA a
partir de pell momificada, i aixó vol dir que podrem saber el parentiu d'un
home que va viure fa milers d'anys o si tenia alguna malformació congénita.
Els camps d'aplicació de la genética molecular semblen, com es pot veure,
no teñir límit.

TRANSFORMACIÓ DECÉLLULES. ELSONCOGENS. TERAPIAGÉNICA

Si la clonació i modificado de bacteris és la tecnología mes desenvolupa-
da, aixó no vol dir que no sigui possible introduir informació genética exter-
na en céllules d'altres organismes. Aixó, avui, és possible de fer en céllules
de llevats, de fongs, de plantes, d'animals i, evidentment, també en les pro-
cedents d'humans. El cas mes senzill és el de céllules en cultiu, és a dir
preparades a partir d'algun teixit i mantingudes en cultiu «in vitro». En aquest
cas les técniques son relativament semblants a les de transformació de céllu-
les bacterianes.

11
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L'interés de la transformació de céllules d'organismes superiors son di-
verses. D'una banda van ser desenvolupades per poder estudiar com funcio-
naven els gens aíllats en l'interior d'una céllula de l'espécie corresponent.
Cal dir que des d'un punt de vista funcional una céMula bacteriana és molt
diferent d'una céMula d'animal o de planta i per tant és important estudiar
el funcionament deis gens d'organismes superiors en céllules que procedei-
xen d'aquests. D'altra banda hi ha un fet important, les céllules bacterianes
no poden fer moltes de les funcions de les céMules d'organismes superiors.
Per aquesta rao, gens procedents d'organismes superiors que es fan expres-
sar en bacteris poden donar lloc a substancies que no son actives perqué no
han estat processades apropiadament per la céMula. Aixó fe que vacunes o
substancies amb activitat farmacológica no puguin ser produi'des en molts
casos per bacteris i hagin de ser sintetitzades per céllules de llevats, d'ani-
mals o de plantes. En el domini de la tecnologia d'aquest tipus de cultius
pot estar la clau de molts progressos industriáis de la futura biotecnologia.
Si ja hi ha fermentadors on es cultiven grans quantitats de céMules de llevat
per a la producció d'algun producte, també es treballa en la construcció de
fermentadors per al cultiu de céMules vegetáis o animáis que produeixin subs-
tancies de diferents tipus, ja siguin proteines d'interés industrial oj>roductes
secundaris com aromes, colorants, o qui sap si cautxú o petroli. Es fácil de
comprendre l'impacte que en algunes zones del món pot teñir el desenvolu-
pament de cultius que permetin l'obtenció competitiva en un fermentador del
safra o la vainillina per dir dos exemples de productes en qué es basa l'eco-
nomia de regions senceres. L'impacte económic en aquests casos pot ser sem-
blant al que es va produir en el Brasil quan la planta del cautxú va deixar
de ser exclusiva d'aquelles terres.

Si anem al camp de les céMules animáis un deis avéneos mes espectacu-
lars que han permés les técniques de transformació d'aquestes céMules ha
estat el descobriment deis oncogens. Es tracta de seqüéncies de DNA que
quan s'introdueixen en céMules animáis els confereixen les característiques
de céMules tumorals. L'análisi d'aquestes seqüéncies ha permés de demos-
trar que es tracta de gens normáis que en general intervenen en la prolifera-
ció cellular i que en els tumors han sofert alguna modificació, que pot ser
una mutació o que ha canviat la seva localització en els cromosomes deis
pacients. És molt possible que la clonació d'aquests oncogens, que esta ja
feta en molts casos, pugui permetre un diagnóstic precoc de certs tipus de
tumors. Per ara esta, sens dubte, permetent la comprensió de com les céMu-
les normáis esdevenen tumorals. I aqüestes noves dades están obrint unes
perspectives totalment noves en el coneixement deis processos que donen lloc
a tumors i qui sap si no n'afavoreixi el guariment.

Si la tecnologia de transformació ceMular permet introduir gens en céMu-
les humanes, ¿podrá fer-se servir algún dia per guarir malalties, en particur
lar malalties congénites? Res no sembla mes fácil, a priori, que substituir un
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gen defectuos per un que funcioni adequadament i que hagi estat préviament
clonat. El problema és que per ara és impossible de substituir els gens defec-
tuosos en totes les céMules d'un teixit determinat en un adult. No hi ha ma-
nera de «refer» un pulmó a partir d'un cultiu de céMules pulmonars. Pero
en alguns casos és possible que comenci a ser factible una tal operado, en
particular per céMules que sí poden extreure's i tornar-se a introduir en el
eos. Els casos mes evidents son els de les céMules del molí de l'os i de la
pell. En el primer d'aquests casos els experiments ja van per bon camí. El
tractament és aplicable quan es tracta de pacients la malalta deis quals és
a causa d'un gen que s'expressa en les céMules del molí de l'ós i que conté
algún defecte. La tecnologia del trasplantament de meduMa es fa servir ja
en molts hospitals i consisteix a extirpar les céMules d'aquest teixit d'un pa-
cient, tractar les céMules fora del eos, destruir totes les que queden en el
pacient i reintroduir-li les céMules tractades. Si pensem en l'aplicació de l'en-
ginyeria genética, el tractament pot consistir a transformar les céMules amb
el gen de funcionament normal que estigui préviament clonat, i corregir-ne
així el defecte congénit. La tecnologia no ha reeixit, pero, del tot, ja que
cal assegurar que siguin les céMules on el gen s'expressa les que es transfor-
men i també que ho facin amb un 100% d'eficiéncia perqué sino podria ser
que les céMules no transformades s'imposin a les altres després d'un cert
temps; pero per solucionar aquests problemes s'esta treballant molt acti-
vament...

Existeixen actualment técniques de transformació de céMules humanes amb
gran eficiencia que fan servir virus modificats que procedeixen de virus pa-
tógens. És evident que la tecnologia no esta encara ben dominada pero sem-
bla queja podem disposar deis principáis elements per fer «terapia génica».
La pregunta actual és, dones, quan cal comencar a fer experiments en indivi-
dus tenint en compte que per alguns d'ells aquesta pot ser Túnica via per
sobreviure? És possible que els primers permisos per aquest tipus de tracta-
ment no tardin en els Estats Units. Un cas polémic en els Estats Units es
va donar quan un metge americá va decidir d'anar a Israel per assajar aques-
ta técnica en pacients humans després que se li negués el permís en el seu
país. L'experiment va fracassar i el metge va ser penalitzat. Cal dir també
que aqüestes tecnologies, en fer-se bañáis, poden produir que es facin reviu-
re les discussions sobre normes de seguretat per al treball en el laboratori
a causa de Tus de virus d'origen patogen en els experiments de transforma-
ció, virus que no son encara ben coneguts.

LA TRANSFORMACIÓ D'INDIVIDUS SENCERS

És ciar que no és el mateix introduir un gen en un grup reduit de céMules
en cultiu que modificar el missatge genétic d'un individu de tal forma que

13



DOSSIER: REPTES D E LA MODERNITZACIÓ TECNOLÓGICA.

aquest el transmeti modificat a la seva descendencia. Aixó, també és possi-
ble de fer-ho en l'actualitat en insectes, en mamífers i en plantes. La tecnolo-
gia és mes delicada en el cas deis animáis perqué és necessária la microin-
jecció del DNA en el nucli de l'embrió o de l'ovul fecundat d'un animal.
Les plantes son un cas diferent i en parlarem separadament.

La microinjecció consisteix a introduir una molt petita quantitat de DNA
que conté un gen determinat en el nucli d'un óvul fecundat que ha estat aga-
fat d'una femella, fecundat i immobilitzat. Posteriorment aquest óvul, en el
cas deis mamífers, és implantat en l'úter d'una femella igual com es fa en
els casos de fecundació in vitro. S'ha demostrat que per aquesta técnica és
possible d'introduir en el nucli d'un óvul fecundat un DNA préviament clo-
nat que s'integra en els cromosomes de l'animal, hi funciona normalment
i es transmet a la descendencia segons les liéis clássiques de Mendel. Mit-
jancant aquesta metodologia es pot estudiar en l'animal sencer el funciona-
ment de gens que han estat modificats. Dos exemples de l'ús d'aquesta tec-
nologia han donat la volta al món. En un d'ells es va introduir el gen normal
en una mosca mutant que havia perdut el color deis ulls, i es va poder de-
mostrar que la mosca recuperava el seu color normal. En l'altre, es va intro-
duir en un ratolí el gen de l'hormona humana del creixement de forma que
dones lloc a un nivell d'hormona superior al normal, d'aquesta manera hom
va aconseguir ratolins de la grandária d'una rata. Aquests experiments per
a la consecució del que s'anomena animáis transgénics están permetent de
fer una gran quantitat d'investigacions de gran interés per conéixer el funcio-
nament, i el malfuncionament, deis gens. No hi ha dubte que aviat podran
ser aplicats per aconseguir una millora genética en els animáis, d'interés per
a la ramaderia.

Fins ara han estat publicats resultats de microinjecció en diverses especies
d'animals superiors com el conill, el be o el porc. Les preguntes que se'ns
acuden de forma immediata son obvies. D'una banda, les possibilitats en ani-
máis d'interés industrial son ilimitades, des de controlar el seu creixement
o alguna de les seves produccions a fer-los produir alguna substancia deter-
minada. Es parla, per exemple, de fer de la llet de vaca una font deis mes
diversos productes que podrien incloure la vacuna per alguna malaltia. D'al-
tra banda ens podem preguntar: Es poden fer aquests tipus d'experiments en
l'home? S'han de fer aquests experiments en l'home? La resposta que per
ara els científics están donant a aqüestes dues preguntes son: segurament sí
que es poden fer aquests experiments en l'home, pero per ara no s'han de
fer aquests experiments en l'home. No hi ha dubte que si un experiment s'ha
dut a terme en diverses especies de mamífers només cal elaborar suficient-
ment la tecnologia com perqué sigui aplicable a l'home. Les técniques de
fecundació in vitro es fan gairebé de rutina en molts hospitals del món i si
bé l'ovul huma és mes petit que el d'altres especies de mamífers tot és qües-
tió de treball per trobar les condicions adequades per a la microinjecció. Ara
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bé, aquests experiments es fan a l'atzar, microinjectant gran nombre d'óvuls
que s'implanten en femelles, només un nombre petit és efectivament trans-
format i d'aquest només un petit percentatge expressa el gen injectat adequa-
dament. Aixó pot no teñir massa importancia en els animáis doméstics pero
la té, i molt gran, en els humans. Ara com ara, es ja difícil de predir l'apari-
ció d'efectes secundaris, és a dir de malformacions genétiques per la creació
de mutacions a causa del mateix expriment. En aqüestes condicions, per ara,
sembla molt arriscat dur a terme els experiments fins a donar lloc al naixe-
ment d'individus microinjectats i aquests experiments están prohibits en aquells
paisos que teñen possibilitats de dur-los a terme. En qualsevol cas es pot pre-
dir que la introducció de gens externs en humans és o será factible a curt
termini i que caldrá regular-ne l'aplicació, sobretot quan, per ara, es veu mes
adequada la prevenció prenatal de malformacions congénites que no pas co-
rrer l'elevat risc d'aquest tipus d'experiments.

Un aspecte que ha estat molt discutit en les revistes i reunions científiques
és si es poden fer experiments de microinjecció en embrions humans pero
sense implantar-los en dones i per tant sense donar lloc a individus. En l'ac-
tualitat, i com a conseqüéncia de les técniques de fecundado in vitro, es pro-
dueix un nombre superior d'embrions que el que s'implanta en la mare, la
resta son congeláis o llencats. Si un embrió no s'implanta en una dona es
pot fer viure uns dies en el laboratori. És lícit experimentar amb aquests em-
brions que igualment serien llencats i que no donaran mai lloc a adults? La
resposta a aquesta pregunta dona lloc a parers diversos.

Cal teñir en compte en qualsevol cas que la humanitat fa molt de temps
que fa «enginyeria genética». Només cal observar la varietat de races de gos-
sos, porcs o vaques, producte de l'acció constant, des de fa milers d'anys,
de la má de l'home. En canvi mai ningú no ha dut a terme un programa de
millora genética en l'home que a pfiori és tan factible com els que es fan
en els bovins o porquins. No hi ha dubte que les noves tecnologies permeten
de fer aquest tipus d'experiments amb mes rapidesa i de forma mes dirigida,
pero cal que els mecanismes d'autocontrol que han actuat fins ara continuin
actuant i el que fins ara guiava el sentit comú sigui guiat peí mateix i per
adequades reglamentacions que d'altra banda ja es discuteixen o bé s'apli-
quen en la majoria deis paisos. Perqué aixó sigui possible és molt important
que no es posin través de cap tipus a l'accés lliure a la informado d'aquells
avéneos científics i técnics que es duen a terme. Com veurem després la ten-
dencia en aquest sentit és mes aviat restrictiva.

Un altre tipus d'experiments que ha colpit la imaginació de novel-listes i
del públie és la possibilitat d'obtenir individus idéntics genéticament entre
si o a un adult, el que s'ha anomenat individus clónics. Per ara, aquest tipus
de possibilitat és del domini de la ciencia ficció. Els experiments que havien
estat publicats en aquest sentit en mamífers han estat posats en qüestió i a
mes feien servir nuclis d'altres embrions i no d'animals adults. En aquest
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camp cal encara demostrar la factibilitat deis experiments, una cosa que pot-
ser es donará en el futur o potser no es donará mai.

L A TRANSFORMACIÓ DE PLANTES

Ben lluny de les qüestions anteriorment formulades semblen les que es plan-
tegen quan parlem de plantes. Cal teñir en compte, a mes, que la tecnología
de transformació de plantes és molt mes senzilla que la d'animals. Aixó és
degut a dues raons principáis. Una és que per moltes especies vegetáis és
possible regenerar plantes senceres a partir de céMules en cultiu fet total-
ment impossible en animáis. La segona és que s'han desenvolupat técniques
de transformació de vegetáis diferents de la microinjecció que permeten la
introducció de gens préviament clonats en vegetáis amb gran eficiencia.

La regenerado de plantes a partir de cultius vegetáis in vitro és avui dia
una técnica emprada en moltes especies vegetáis per obtenir plantes de ca-
racterístiques ben definides. Aixó es fa d'una manera rutinaria en molts pai-
sos en plantes ornamentáis i s'está desenvolupant en altres especies tot espe-
rant que la seva aplicació tingui efectes económics importants per arbres fruiters
0 d'interés forestal. Igualment es fan cultius en suspensió de céMules vege-
táis els quals poden donar lloc, com ja hem dit abans, a fonts de substancies
que avui s'extrauen de les plantes, com aromes, additius per a l'alimentació,
productes farmacéutics, etc. Per alguns, els cultius del futur serán aquests
reactors de céMules vegetáis les quals poden haver estat transformades amb
gens de qualsevol origen.

La transformació de vegetáis es pot fer amb gran eficiencia i relativa facili-
tat mitjancant diferents técniques. Els projectes actuáis —deixant de banda
els mes nombrosos que teñen per objecte coneixer el funcionament deis gens
en les plantes— es dirigeixen a intentar millorar certes característiques de
plantes d'interés económic. Per exemple es tracta d'introduir en les plantes
gens que els confereixin resistencia a l'atac per part de virus o parásits, re-
sistencia a herbicides o a condicions atmosfériques adverses o que millorin
l'aprofitament energétic, millorin la qualitat de les seves proteines o perme-
tin l'aprofitament del nitrogen atmosféric.

Els experiments en plantes no plantegen per ara problemes étics semblants
ais de 1'experimentació humana. En plantegen d'altres, principalment socials
1 económics. El desenvolupament de noves varietats de vegetáis amb avantat-
ges importants pot teñir d'una banda efectes importants sobre l'augment de
la productividad agrícola o pot permetre d'obtenir matéries primeres fins al
moment de la importado en aquelles zones que es poden permetre les des-
peses d'aquest desenvolupament. Aqüestes zones, fonamentalment els paiisos
desenvolupats de la zona temperada, ja son a l'actualitat productors agrícoles
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i produeixen grans excedents. Els nous desenvolupaments poden acabar amb
algunes importacions deis paisos del Tercer Món que encara mantenen pro-
duccions agrícoles exclusives. D'altra banda, el comerc de les llavors passa-
rá a estar encara mes dominat per les multinacionals que podran disposar
de les noves tecnologies. Cal remarcar el procés de concentració del mercat
mundial de llavors a les mans d'unes poques empreses o la compra d'algunes
d'aquestes per grans empreses químiques o petrolieres. S'ha dit que per a
elles l'agricultura será el petroli del segle XXI. Des d'aquesta perspectiva
son comprensibles els esforcos deis paisos del Tercer Món per preservar l'ús
internacional deis desenvolupaments en biotecnología agrícola, pero igual-
ment ho son els esforcos de les companyies i centres de recerca que desenvo-
lupen les noves varietats per protegir-les i rentabilitzar-ne les inversions. Pro-
bablement si les noves tecnologies poden fornir unes varietats vegetáis de gran
interés económic també és probable que incrementin la dependencia deis agri-
cultors respecte ais productors de llavors, els quals son en general multina-
cionals. No hi ha dubte que per a aquells paisos en els quals l'agricultura
és una part primordial de l'economia es important no deixar passar les opor-
tunitats per dominar aqüestes tecnologies.

UNA CIENCIA EN TRANSFORMACIÓ

La genética molecular, la biologia en general, están sofrint una transfor-
mado profunda. Aixó és veritat no solament quant ais conceptes científics
per si mateixos sino també en la relació que el bioleg té respecte al seu propi
treball i a la societat. Els avéneos, rapidíssims, de la biologia molecular, les
perspectives enormes de les seves aplicacions, la incidencia d'aquestes apli-
cacions en molts aspectes, fins i tot, de la vida quotidiana de les persones
están transformant la ciencia, els científics i la relació d'aquests amb la cien-
cia i la societat. La biologia havia estat, a diferencia per exemple de la quí-
mica o la geología, apartada en general d'aplicacions concretes. Era la cien-
cia per la ciencia en la seva expressió mes completa. Aixó ja no és veritat.
Tant els inversors, en els paisos que en teñen, com els estats están pressio-
nant els investigadors en biologia perqué dirigeixin les seves recerques cap
a objectius aplicats. Els científics segueixen aquest estímul encara mes per
tal com ja hi ha els primers biólegs moleculars multimilionaris (en dólars)
com a conseqüéncia de la fundado i explotado d'empreses dedicades a l'en-
ginyeria genética.

Símptomes d'aquests canvis son el creixement espectacular de les inver-
sions en el camp de la genética molecular arreu del món o la constitucio de
grans instituís de recerca dedicats a aqüestes especialitats. Causa i efecte al-
hora, d'aquest fet, n'és el progressiu encariment de la recerca
tant en els materials que s'utilitzen com en la progressiva sofisticí
intrumentació disponible que fins fa ben poc era mínima i en gene
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Sens dubte que la importancia científica i industrial d'aquest camp fará que
sigui cada cop mes difícil dur a terme una recerca competitiva en biologia
molecular en aquells paisos en qué no s'hi dediquin inversions importants.
Per fer una comparado necessária, mentre que a Alemanya es construíen
en menys de cinc anys mes de cinc grans instituís de recerca en biologia mo-
lecular, alguns d'ells financats conjuntament amb diners públics i privats, a
Espanya es parlava d'un únic centre de biotecnología la construcció del qual
s'ha anat retardant durant anys. I si parlem de Catalunya, no existeix ni un
sol centre de recerca de genética molecular o biotecnologia amb instal-la-
cions comparables a les deis centres europeus. Els grups de recerca que tre-
ballen en aquests camps a casa nostra son molt escassos i petits, están dis-
persos i en general infrafinancats.

La irrumpció d'importants aplicacions en el camp de la biologia fa neces-
sari, dones, que les inversions augmentin. En part, a causa d'aquest fet es
donen importants repercussions en l'actitud deis investigadors envers el seu
propi treball. Fins fa poc la publicado era l'únic objectiu de les recerques
i calia assolir-la amb la máxima rapidesa. Actualment pensant en patents i
en contractes d'exclusivitat molts resultats es retenen retardant-ne la publici-
tat. Aixó fa que les relacions entre els diferents grups de recerca o, de vega-
des, en l'interior mateix deis grups de recerca la tendencia a compartir la
informado s'estronqui. Una conseqüéncia lateral d'quest fet pot ser la difi-
cultat d'un control públic de les recerques que es fan a causa del seu carácter
confidencial imposat per les aplicacions industriáis de les descobertes.

La humanitat ha controlat facilment fins ara les aplicacions deis seus co-
neixements biológics. Les noves tecnologies obren un camp immens d'apli-
cacions que poden permetre una vida mes plena ais homes, allunyant perills
de malalties de molts tipus, i que poden donar lloc a una societat que pot
estar en millor equilibri amb la naturalesa de la qual forma part. Pero cal
no menysprear les conseqüéncies ecológiques, socials i individuáis d'aquests
avéneos que cal seguir a curta distancia, sense histéries pero amb rigor, peí
conjunt de la societat i pels qui teñen com a missió vetllar peí funcionament
de la societat en el seu conjunt.

Pere Puigdoménech i Rosell
Investigador Científic del CSIC
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Aspectes étics i jurídics de
la inseminació artificial
David Pérez Maynar

Fa mes de dos-cents anys, l'any 1779, Spallanzani aconseguia inseminar
artificialment una femella de gos. Com que l'aparell fisiológic deis gossos
i el de l'espécie humana son essencialment idéntics, a partir d'aquell mo-
ment la inseminació artificial era possible. A poc a poc, de forma clandesti-
na al principi i obertament després, la inseminació artificial de dones ha es-
tat practicada, bé per posar remei a esterilitats provinents de malformacions
o a inadaptacions fisiológiques, bé per permetre a dones amb determinades
conviccions o problemes psicológics teñir filis sense necessitat de «conéi-
xer» cap home; o per solucionar, amb esperma d'un donant, l'esterilitat del
marit, i fins i tot per intentar crear genis o atletes, o per a permetre ais sol-
dats destinats a Corea o al Vietnam teñir filis amb les seves legitimes espo-
ses sense necessitat de desplacar-se ais Estats Units d'América. Van ser cent
anys d'experiéncies que han donat lloc a milers de naixements, a assaigs des-
gavellats i a peMícules de ciencia ficció. I, malgrat aixó, les liéis civils no
han regulat els problemes especiáis que planteja aquesta forma de fecunda-
do extranatura. Com passa a Franca, pot donar-se el cas que una obscura
disposició administrativa de rang ínfim reguli amb tot detall la manera com
la Seguretat Social ha d'indemnitzar l'usuari del servei, o que un exércit, el
deis Estats Units, reglamenti el transport de semen en accions militars. Pero,
en l'essencial, ais ulls del legislador la fecundació humana es segueix desen-
volupant en la forma que podríem anomenar clássica.

Per estrany que sembli, aquesta omissió de normes legáis correspon a una
reacció molt humana. Les matéries relacionades amb la procreació afecten
sentiments, desigs i temors que mai no arriben a racionalitzar-se del tot, i
per aixó és molt difícil sotmetre'ls a debat públic i a l'intent de justificació
racional que suposa el procés legislatiu. Amb aquest treball pretenc plante-
jar des del punt de vista étic i des del jurídic per contribuir a crear un am-
bient que faci possible un cert consens legislatiu. El meu intent no és gaire
original. La Comissió de drets de la dona del Parlament Europeu i el Minis-
teri de Justicia espanyol mitjancant una comissió ad hoc s'han ocupat molt
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recentment del tema; la primera en forma molt fragmentaria i el segon amb
un treball exhaustiu i de gran tecnicisme (vol. Suplement número 3/1986, al
Butlletí d'Informació del Ministeri de Justicia). Precisament el tecnicisme
i la limitado al dret privat deis treballs de la comissió ad hoc em van fer
pensar en la conveniencia de publicar en una revista de carácter general un
estudi divulgatiu en qué es plantegessin els problemes des d'un punt de vista
menys especialitzat.

La primera part d'aquest treball tracta d'analizar els problemes étics de la
intervenció en el cicle de la reproducció humana, partint de la dificultat d'es-
tablir els principis del que algún autor ha denominat bio-ética, per entrar
després en els problemes concrets que planteja la materia. Reconeixo que
l'ética no és la meva especialitat professional, pero cree que no es pot formu-
lar una construcció jurídica sense que, préviament, s'hagi decidit sobre la
qualificació ética de les conductes regulades i que, molt sovint, s'emmasca-
ren amb tecnicismes jurídics decisions etiques préviament preses sobre fo-
naments que s'amaguen.

A la segona part tractaré d'esbossar el que hauria de ser una regulació ju-
rídica en el camp del dret privat i en el camp del dret administratiu. No he
pretés esgotar la materia, que és extensíssima, sino simplement indicar els
problemes mes corrents i fer viure la urgencia d'una regulació legal.

LA RECERCA D'UN FONAMENT PER A L'ÉTICA-BIOLÓGICA

Sempre és difícil establir els principis étics reguladors de qualsevol con-
ducta, pero la dificultat augmenta enormement quan es tracta de conductes
noves, perqué els fets nous demanen improvisar solucions noves i no perme-
ten el lent procés d'elaboració i d'evolució que caracteritza l'ética aplicable
a actuacions conegudes de temps antic. Per aquesta rao davant deis avancos
biológics es pretén dictar normes d'actuació partint d'unes conviccions, que
poden ser molt respectables, pero que no son compartides per la major part
de la societat, o, encara pitjor, que son inaplicables a la práctica i responen
simplement a un desig de qui les formula. La necessitat d'aclarir el fons d'al-
gunes posicions etiques molt esteses em porten a examinar els seus fona-
ments.

La moral revelada
Les religions revelades, que podríem anomenar religions «de llibre», son

un obstacle molt fort per a l'admissió de qualsevol novetat en materia de fe-
cundació. Parteixen d'un concepte de la vida com una creació individual di-
vina i consideren una blasfemia qualsevol intervenció humana que forci la
divinitat creadora a actuar o a inhibir-se. Pels seus adeptes, la vida és sagra-
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da, no en el sentit de ser el bé suprem i meréixer la protecció suprema, sino
en tot el que esa íntimament lligat a la divinitat. Aquesta connexió justifica
que els fonamentalistes deis Estats Units pretenguin que s'ensenyi com a doc-
trina oficial la intrerpretació literal del Génesi o que peí Papa el problema
moral fonamental del món modern siguí l'avortament.

Al costat d'aquest carácter sagrat i místic de la vida, els tradicionalistes
religiosos s'aferren a valors natalistes que tenien la seva rao de ser en épo-
ques en qué la humanitat era escassa i pensen, amb rao, que qualsevol des-
cobriment biologic pot ser emprat per planificar i racionalitzar el creixement
de la poblado, d'aquí un naturalisme militant que amaga la seva veritable
finalitat. Finalment, determináis relats del llibre es consideren criteris abso-
luts i immutables de moral que impedeixen qualsevol conducta contraria al
seu ensenyament. Com a exemple límit d'aquesta mentalitat puc recordar que
el meu professor de dret canonic afirmava solemnement que la inseminació
artificial de la dona amb semen del marit era moralment refutable, perqué
per donar el seu semen el marit havia de practicar l'onanisme. Potser els qui
llegeixin aquesta anécdota creuran que es tracta de les explicacions d'un sa-
cerdot en una classe de seminan, pero no és així. El meu professor era laic,
fill i germá de metges, i ensenyava l'any 1954 en la molt estatal Universitat
de Saragossa.

No cree que valgui la pena gastar massa temps discutint sobre arguments
que teñen molt mes d'interpretació irracional i deficient deis textos sagrats
que de criteris veritablement religiosos.

És veritat que hi ha una tendencia a tornar a situar l'home en un univers
pie de misteris a mercé de forces incontrolables, els efectes malignes de les
quals només poden evitar-se amb la intervenció divina, pero també és veritat
que tota la moderna teologia ha sabut renunciar a inspirar por sense renun-
ciar a Déu. Per aquesta rao no cree que, a la llarga puguin predominar els
fonamentalismes, tant si son católics, com protestants o islámics.

El manteniment del sistema natural
Sens dubte la por a les conseqüéncies de qualsevol alteració del que es con-

sidera natural sembla justificar la prohibició de les manipulacions biológi-
ques, i aquesta por actúa en dos sentits: d'una banda en el de les conseqüén-
cies directes de la manipulació (naixement de monstres, possible selecció racial
degenerativa, pérdua de les esséncies genétiques nacionals, etcétera) d'altra
banda por al fet que, en aixecar-se una prohibició ética, s'obri el pas a noves
aventures encara mes perilloses. Davant d'aquests temors es podría allegar
que res no és natural en l'home en un sentit estricte, des de l'estructuració
de l'instint sexual fins a la forma d'alimentar-se, passant pels animáis que
cria o les plantes que cultiva. L'espécie humana i el seu habitat son un pro-
ducte de la cultura acumulada durant segles i de la modificació qualitativa
del seu medi. Sens dubte, no totes les modificacions que l'home introdueix
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en la natura teñen resultáis favorables, pero no depenen de la innovado en
si, sino en l'ús que se'n fa. El domini racional de la innovado és el preu
del progrés. Un «naturalisme» absolut hauria fet impossible les revolucions
paleolítica i neolítica i l'home com a tal no existiría.

No hi ha dubte que cal fixar límits a la generalització de determinades ex-
periéncies i fins i tot a les experiéncies mateixes; pero aquests límits han de
ser dinámics i anar evolucionant a mesura que avanca la profunditat del co-
neixement i la preparació de la societat per admetre que existeixen i que de
tota manera s'acabaran portant a la práctica.

La llibertat omnímoda de l'individu

Una altra orientado deis problemes étics considera com a valor primor-
dial la llibertat d'elecció individual. Segons el seus adeptes s'haurien de tole-
rar tots els punts de vista moráis, l'autonomia individual seria el bé suprem
i aquesta autonomía s'hauria de respectar sempre que l'agent fos persona lliure
i informada. Pels que segueixen aquesta tendencia, les practiques biomédi-
ques son qüestions que cadascú ha de decidir lliurement. Fins i tot admetent
el fonament sólid de la defensa de l'autonomia individual, cree que en mate-
ria de procreado aquest principi no pot portar-se ais últims extrems perqué
la procreado no és mai estrictament individual ja que sempre implica en major
o menor mesura, tres persones: els pares i el fill. I el sistema de procreació
en conjunt afecta tota la societat que, mitjancant aquest mecanisme, assegura
la seva perpetuado. Per altra banda, sempre es produeixen conflictes con-
crets ais quals s'hauria de donar una solució; si agafem el cas del «lloguer
de l'úter» veurem que es pot haver de decidir sobre els drets de la mare bio-
lógica i de la mare que el lloga i aquesta decisió supera el marc individual.

La llibertat absoluta del científic

Una altra tendencia en materia d'ética biomédica és la de defensar que els
científics, i només els científics, son els que han de decidir en consciéncia
l'eticitat de determinats experiments. Aquesta línia de pensament pot ser de-
fensable, encara que personalment no la comparteixo, quan es tracta de deci-
dir sobre purs experiments sense una conseqüéncia social, pero no quan es
passa del cas aillat a la práctica continuada, perqué llavors l'acte sofreix una
mutació qualitativa i passa de ser un acte estrictament científic a ser una ma-
teria amb repercussions directes sobre tota la comunitat. Per la meva part,
no cree que l'ética pugui ser patrimoni exclusiu d'una classe intellectual,
sigui científica, jurídica o religiosa; el paper deis intellectuals és plantejar
les conseqüéncies a tota la societat amb prou claredat perqué s'obri un debat
honest i s'arribi a solucions consentides, pero mai substituir el eos social en
conjunt.
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L'ÉTICA COM A PRODUCTE DEL DEBAT SOCIAL. CONDICIONS NECES-
SÁRIES PER A UN DEBAT PROFITÓS

Davantla impossibilitat de seguir el lent procés mitjancant el qual els eos-
sos socials elaboren les seves normes etiques i davant l'esterilitat de preten-
dre deduir-les d'uns quants principis iMuminadors, em sembla que les nor-
mes de conducta en aqüestes matéries s'han d'obtenir a través d'un debat serios
i racional per passar de les opinions individuáis al consens social mes o menys
estés. Una vegada assolit el consens majoritari, el poder polític haurá d'esta-
blir la regulació legal amb la mes gran amplitud, si el consens abasta la qua-
si totalitat deis seus ciutadans, o amb la prudencia necessária per no produir
fractures socials greus; pero, en tot cas, el debat étic ha de reunir unes con-
dicions mínimes per no convertir-se en un trist diáleg de sords. Aqüestes con-
dicions son, al meu entendre, les següents:

Veracitat en el plantejament
Ha d'anunciar-se amb claredat l'escola de pensament a la qual es pertany

i donar els veritables motius per l'oposició. Per posar un exemple conegut:
és completament deshonest pretendre que s'está en contra deis anticoncep-
tius químics perqué produeixen cáncer, quan s'ha ignorat completament l'es-
tadística de mortalitat per embarás i la decisió en contra s'ha pres exclusiva-
ment per motius religiosos.

Tolerancia
A vegades sembla com si els coHectius que discuteixen qüestions de bioé-

tica volguessin reproduir els debats entre clericals i anticlericals del passat.
El remei davant aquest apassionament és admetre que és possible, sense cap
mala fe, sentir repugnancia davant determinades intervencions humanes que
afecten una materia tradicionalment tan íntima com és la procreació i, en
conseqüéncia, oposar-se a aqüestes practiques. La solució seria la pacien-
cia, la convicció que un gran nombre de teories i de practiques aparentment
científiques s'han revelat a llarg termini equivocades i que, per aquesta rao,
els defensors de la conducta tradicional teñen un paper social útil.

Fixació clara del debat
Existeix una certa confusió entre les idees de licitud ética, licitud jurídica,

despenalització i regulació de les conseqüéncies. El debat de l'avortament
ha estat un exemple d'aquesta confusió. Son moltes les persones que pensen
que 1'avortament no ha de ser considerat lícit, amb carácter general, en el
terreny étic i jurídic, i que, malgrat aixó, n'han defensat la despenalització
total, perqué creien que el problema era d'una naturalesa tal que no podría
ser tractat penalment sota pena de convertir la llei penal en una loteria gro-
tesca i inútil. Aquesta posició hauria facilitat el consens social, pero enfront
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d'ella s'ha assolit una posició pro-avortista que considera l'avortament com
un dret inalienable de la dona que ha de ser subvencionat, en tots els ca-
sos, per la comunitat, mitjancant la seva práctica indiscriminada en les
institucions de la Seguretat Social. Sincerament, cree que aquesta mena
de posicions han espatllat enormement la solució deis problemes mes an-
guniosos. Per altra banda, cal reconéixer que l'actitud deis fonamentalis-
tes decidits a imposar els seus principis moráis per l'aparell repressiu de
l'estat no ha facilitat tampoc les coses. Per tant, caldria deixar sempre ben
ciar que es pot mantenir una posició ética sense intentar imposar-la ais
altres per mitjá de la norma jurídica i que, al costat oposat, el fet que
no hi hagi una norma repressiva d'una conducta no la converteix en lícita
automáticament. Per últim caldria teñir en compte que la regulació de les
conseqüéncies d'un acte no el converteix en lícit. Sigui quina sigui la po-
sició que s'adopti sobre les formes de procreació artificial caldrá regular
els problemes de paternitat que plantegen. El fet de separar clarament re-
gulació de resultats i de legalització de l'acte pot facilitar el debat que s'ha
d'obrir en aquesta materia.

Adeqüació global del sistema ético-jurídic

A vegades, la possibilitat d'assolir un consens ampli es fa difícil perqué
es preté canviar parcel-les de l'ordenament jurídic deixant sense tocar al-
tres que hi están íntimament relaciohades. Com a exemple actual podríem
posar el de les reformes en materia de filiació, que han separat la filiació
i els seus efectes del concepte tradicional de familia estable, atribuint ais
filis, qualsevol que sigui la seva condició, els drets que en el sistema ante-
rior tenien els filis legítims. Aquesta assimilació presenta una dificultat
que apareix d'una manera explícita o subjacent cada vegada que es toca
el tema de la filiació: el fill legítim tenia, a mes a mes d'un status filio,
un status familiae i la familia estava concebuda com un sistema forcós
de transmissió de la propietat, fins al punt que, en el dret civil comú d'Es-
panya i en el Dret d'Aragó, el causant ha d'atribuir ais seus descendents
dos tercos de la seva herencia, i en el dret biscaí aquesta part forcosa és
de quatre cinquenes parts. Aqüestes particularitats del dret successori po-
den donar lloc a situacions difícilment defensables com ara conflictes greus
entre la protecció deguda al cónjuge i la deguda al fill. iMegítim o la pri-
vació de la llibertat de fer testament a una persona perqué el seu fill mort
hagi tingut descendencia fora de tota relació familiar. En aquest darrer
cas el resultat s'assembla molt a una responsabilitat solidaria deis pares
per les faltes deis seus filis, el que passa és que la legislació espanyola
en materia de filiació és perfecta i correspon al sentit étic d'avui; pero
la legislació en materia de legitimes constitueix un veritable anacronisme
i no correspon a la classe de familia existent avui.
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ELS PROBLEMES ÉTICS QUE PLANTEGEN ELS ACTUALS SISTEMES DE
PROCREACIÓ ARTIFICIAL

Enunciants ja els principis generáis sobre els quals em sembla que s'ha de
fonamentar el pensament étic en aquesta materia, examinaré els problemes par-
ticulars que planteja cada categoría concreta d'actes, intentant diferenciar en-
tre aquells casos en qué sembla existir un consens social i aquells en qué la
qüestió és problemática. En aquests darrers donaré el que, ara com ara, és
la meva opinió personal, que, en cap cas, no és immutable ni dogmática.
Inseminació artificial

La forma pacífica com la societat ha rebut les noticies de l'obtenció a Es-
panya de «nens proveta» fa pensar que existeix un acord general sobre la per-
missibilitat de la inseminació artificial en totes les seves formes, no obstant
aixó cal examinar alguns problemes que no deixaran de plantejar-se quan apa-
regui un projecte legislatiu per regular aquesta materia.
Fecundado de dona casada amb esperma d'un estrany

S'allegará en alguns sectors que es tracta d'un adulteri. Cree que avui no
es pot defensar aquest criteri, quan existeix consentiment del marit, perqué
l'adulteri no és un fet biológic sino una ruptura de la Ueialtat conjugal. El fet
d'intentar posar remei a una mancanca del marit per assolir la plenitud fami-
liar s'ha de considerar acceptable i lícit.
Fecundado de dona que viu sense marit o company estable

Davant aquesta práctica se sol al-legar que la finalitat és procrear un nen
que no trobará l'ambient desitjable per a la seva madurado psíquica. L'any
1984 es va produir a Franca un cas que va teñir un gran ressó quan una dona
vídua va voler ser inseminada amb semen del seu marit i l'organització hospi-
talaria, que n'era dipositária, es va negar a lliurar-lo o a practicar Finsemina-
ció. Els tribunals francesos es van pronunciar a favor de la dona i van consi-
derar que la seva condició de vídua no la podia privar de satisfer el seu desig
de teñir un fill. A Espanya el problema de la possibilitat que una persona sola
es faci carree voluntáriament, amb un lligam paterno-filial, d'educar i criar
un nen va quedar resolt en la darrera reforma d'adopció que ha permés adop-
tar plenament ais vidus, solters o divorciáis i ais separáis legalment. Davant
d'aquest criteri permissiu, una part de la comissió ad hoc del ministeri de jus-
ticia va assenyalar que no és el mateix protegir un ésser ja existent que provo-
car la seva vinguda al món en condicions socialment insuficients. Personal-
ment, no cree que avui l'adopció sigui a la práctica un instrument de protecció
del nen perqué, donada l'escassetat d'adoptants, funciona, de fet, com una manera
que tinguin filis persones que normalment no els tindrien.
Donació d'óvul

En principi el tractament de la donació d'óvul ha de ser el mateix que la
donació d'esperma; malgrat aixó, se sol accentuar en aquest cas una qüestió
que tractaré mes tard, la gratuitat i, donat que la fecundació s'efectua in vi-
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tro, es planteja el problema que, tot seguit, tractaré.
Fecundació

In vitro. Com he assenyalat abans va ser acceptada pacíficament. No obs-
tant aixó, presenta un problema técnic poc conegut: per aconseguir millors
probabilitats de fecundació sense haver de repetir Foperació d'extracció d'óvuls,
s'extrauen i fecunden alguns óvuls, sembla que prop de deu, s'implanten nor-
malment tres, aixo dona un sobrant de set embrions humans, en el seu perío-
de inicial, que son destrults. Es replanteja així el problema d'un possible avor-
tament i per altra banda s'han donat casos en els quals els embrions han estat
sotmesos a experimentació. La qüestió de rexperimentació amb embrions hu-
mans no entra dins deis límits d'aquest treball i és massa seriosa per tractar-la
tangencialment. N'hi ha prou amb dir que existeix entre els juristes una certa
tendencia a la prohibició d'aquestes experiéncies i que aquesta prohibido hau-
ria de resoldre qualsevol oposició a la fecundació in vitro fonamentada en aquest
motiu. Quant a considerar com a practiques avortives la destrucció deis em-
brions sobrants, em sembla un criteri absolutament mecanicista que perd de
vista que la finalitat darrera del procés és precisament la contraria a l'avorta-
ment i que la naturalesa destrueix per múltiples causes óvuls fecundáis.
Lloguer o préstec de l'úter

Planteja dos problemes principáis: els perills d'embarás i la retribució de
la mare transitoria. Peí que fa al primer problema, és indubtable que ni ha
un risc de mort en tot embarás, pero aquest risc no sembla excessiu i es pot
reduir mitjancant un examen medie previ exháustiu de la mare transitoria. Si
mes no, aquest risc ha de ser suficient per eliminar radicalment qualsevol re-
curs capritxós o per raons de comoditat de la mare venadera. Només quan
es demostri que aquesta ha tingut una pluralitat d'avortaments s'ha de conside-
rar lícit recorrer a aquest métode. Quant a l'admissibilitat de retribució pensó
que pot donar Uoc a un tráfic d'úters que sembla repugnar a Tactual sensibili-
tat social (pensem que tornaríem a una mena de servei molt semblant al de
les antigües dides que solia interferir de forma molt intensa en la vida sexual
i reproductiva d'aquestes). Per altra banda, planteja problemes de control del
tipus de vida de la mare transitoria i deis seus hábits alimentaris o possibles
costums malsans peí fetus. El grup que s'ocupa de la condició femenina al
Parlament Europeu ha mirat d'introduir una via intermedia: la mare transito-
ria seria retribuida per l'estat i s'asseguraria així que cobres el salari mínim
i estigués atesa per la seguretat social. No veig gaire ciar que aquesta via solu-
cioni els veritables problemes étics i práctics. La darrera pos sibilitat, l'estric-
ta gratuitat, reduiria notablement els caos possibles i presentaría el problema
del control de la gratuitat, de tal manera que si es fa complir seriosament aquest
requisit, només s'haurien d'admetre aquells casos en qué la relació mare-
transitória mare-natural garanteix, per si mateixa, la manca d'atenció de lucre,
peí fet d'existir entre ells determinats vineles afectius o de parentiu. Simultá-
niament, aquesta mena de relació afectiva feria mes admissible el factor de risc
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del qual ja he parlat i asseguraria una atenció mes gran a la salut del fetus.
En la legislació espanyola el problema de la gratuitat ha estat tractat a propósit
d'un supósit molt semblant, el deis trasplants, i ha estat solucionat segons el
criteri de gratuitat absoluta a qué hem fet referencia. La quasi unanimitat amb
qué va ser aprovat aquest punt demostra l'existéncia d'un consens ampli i arre-
lat contrari a convertir en mercadería el sofríment i el risc conseqüéncia d'ac-
tes medies. És possible que amb el temps els criteris socials canviin, pero,
en aquest moment, cree que el sentit étic dominant és la necessitat de gratuitat
total. En el mateix sentit es pronuncia la Comissió ad hoc amb algunes inte-
ressants matisacions relatives a la facultat que ha de teñir el jutge per fixar
indemnitzacions pels perjudicis soferts per la mare transitoria.

La qüestió eugénica
En tots els casos en qué hi ha elecció entre diversos possibles donants de se-

men o d'óvul es planteja la qüestió de la selecció d'aquests donants. Sembla ciar
que s'ha d'excloure qualsevol donant el patrimoni genétic del qual suposi un risc
de transmissió de malalties. Sembla també que s'han d'evitar donacions d'esper-
ma o d'óvuls de persones, les característiques racials de les quals siguin diferents
de la femflia legal, qualssevol que siguin aqüestes característiques, evitant així
els inconvenients de la diferencia racial. Mes difícil és establir criteris peí que
fe a la selecció seguint canons de bellesa o d'intelligéncia. En principi aquesta
mena de selecció em sembla tan inevitable com aleatoria, pero el que em sembla
refutable és recorrer a donacions d'aquesta mena, quan son innecessaries, amb
Túnica finalitat de produir genis o belleses. La donació de semen presenta un
problema específic: augmenta la possibilitat d'unions incestuoses. Aquesta classe
d'unions no sembla que vagin contra el sentit actual del tabú de l'incest, mes
sociológic que biologic, pero poden produir un augment de risc de determinades
malalties. Per aquesta rao la Comissió ad hoc propugna una limitació peí que
fe al nombre de paternitats d'un donant concret.

TRACTAMENT JURÍDIC DE LA MATERIA

No existeixen normes administratives sobre la materia, per aixó les possi-
bles intervencions mediques s'han de guiar peí sentit étic deis facultatius i pels
reglaments interns deis centres hospitalaris, amb els perills que suposa aques-
ta incertesa jurídica, tant pels metges com pels seus pacients. En el terreny
del dret privat es planteja la impossibilitat técnica de lugar, abans del naixe-
ment, el pare o mare social amb el futur fill, donant així Hoc a una serie de
problemes que estudiaré separadament sense pretendre fer una análisi exhaus-
tiva deis supósits.
Inseminació artificial, dins del matrimoni, amb óvul i esperma deis pares socials

No planteja problemes greus perqué paternitat social i paternitat biológica
coincideixen. L'únic problema que es podría presentar és el de la fecundació
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de la vídua un cop passat un termini considerable de la mort del marit. En
aquest cas la pressumpció de paternitat ha desaparegut i fins i tot es podría
qüestionar si la voluntat de procrear del difiint persistía i, per tant, si es lícit
procedir a la inseminació.
Inseminació artificial, fora del matrimoni, amb ovul i esperma deis pares socials

Seria necessari el reconeixement d'alguna de les seves formes, pero, en coin-
cidir també les dues paternitats, el cas es planteja com el de qualsevol filiació
extramatrimonial.
Inseminació amb semen de persona distinta del pare social

Si el pare social i la mare están casats operarien les pressumpcions de pater-
nitat deis articles 116 i 117 del Codi Civil i aquesta pressumpció, unida al curt
termini de les accions impugnatóries (un any), fan que el nen adquireixi amb
gran rapidesa Fstatus inatacable de fill matrimonial. Pero, tanmateix, cal no
oblidar: a) Que fins que l'acció caduca el pare social podría atacar amb éxit
la filiació. b) Que el fill també la pot impugnar durant l'any següent a la majo-
ria d'edat i c) Que en la Compilació del Dret Civil de Catalunya el termini
d'impugnació és de quatre anys.

Si els pares no están casats la qüestió es complica, perqué, per accedir a
l'status de fill, cal, segons l'article 120 del Codi Civil, un acte formal de reco-
neixement, o un acte o actes informáis complementats amb un expedient ad-
ministratiu o una sentencia.

Deixant de banda la sentencia, que no es pot produir perqué no existeix pa-
ternitat en el sentit legal estríete, el reconeixement és un acte positiu que el
pare ha de realitzar i si es nega a fer-lo no es crearía el vincle legal. Aquesta
possibilitat no es pot solucionar amb un reconeixement previ perqué, si bé
es pot defensar que el reconeixement anterior al naixement produeix efectes
legáis, no sembla possible el reconeixement anterior a la concepció. Una dar-
rera qüestió és la del valor jurídic d'un reconeixement que és biológicament
fals. La seva eficacia es pot defensar si es pensa que l'article 141 del Codi Ci-
vil només enumera com a causes d'impugnació del reconeixement: Terror, la
violencia i la intimidació, d'on sembla que es dedueix que el reconeixement
fals, amb falsedat voluntaria, no és impugnable, peí pare que va reconéixer.
Queda, pero, en peu la possibilitat d'impugnació peí fill i pels hereus forcosos
del pare en l'estudi del qual no entro per no fer excessivament minuciosa l'ex-
posició.
Ús d'óvul de dona diferent de la mare social

L'article 134 del Codi Civil assenyala que «La mujer podrá ejercitar la ac-
ción de impugnación de su maternidad justificando la suposición de parto a
no ser cierta la identidad del hijo». D'aquest text sembla deduir-se que el con-
cepte de maternitat en el Codi Civil no és el de la mare biológica strictum
sensu, sino el de la mare que va parir. De fet el legislador no es va plantejar
la possibilitat de diferencia entre l'una i l'altra, pero no hi ha dubte que la
forma com esta redactat el precepte legal permet evitar tots els problemes.
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Arrendaments d'úter
Els problemes que planteja no teñen solució en el dret actual: la mare tran-

sitoria pot reclamar el fill demostrant el fet del part; i la suposició de part
que el reconeixement per la mare biológica suposa, podría donar lloc, ádhuc,
a persecució penal. És cert que els tribunals, estimant l'existéncia d'una llacu-
ha legal, podrien arribar per via d'equitat a conclusions favorables per la mare
biológica. Pero, en tot cas, la total incertesa jurídica en qué es troba aquesta
materia fa imprevisible el resultat d'un litigi.

ESBÓS D'UN FUTUR TRACTAMENT LEGISLATIU

Cree que alio que he exposat en examinar els resultats d'aplicar la legislado
vigent a suposits pels quals no esta pensada, justifica ámpliament la necessitat
d'una regulació legal nova que intenti resoldre alguns problemes queja s'estan
presentant i que cada dia es presentaran en mes gran nombre. Segons la meva
opinió, la nova legislado hauria de: introduir nous preceptes en el Codi Civil,
establir els principis mes importants en els camps civil, administratiu i medie
en una llei especial i remetre's a la via reglamentaria per regular els detalls.
Per acabar es podría plantejar el problema del tractament penal de determina-
des infraccions.

R E F O R M A D E L CODI CIVIL

El fet que es tracti d'una materia en rápida evolució em fa pensar que la
seva regulació no s'ha de fer dins del Codi Civil, text que, peí seu carácter
tradicional i per la seva importancia excepcional, no hauria de ser sotmés a
variacions o retocs continus. Per aquesta rao em sembla que en aquest eos
legal només s'haurien d'introduir tres preceptes que fessin referencia a: a) l'equi-
valéncia entre la paternitat legal ordinaria i la paternitat social produüda i acre-
ditada d'acord amb les liéis especiáis, b) la supressió de tot vincle entre pares
i filis biológics quan s'ha produit un supósit legal de paternitat social i c) l'auto-
rització de l'arbitri judicial, en interés deis filis, quan es produeixi un conflic-
te entre paternitat biológica i paternitat social com a conseqüéncia d'una in-
fracció legal.
La llei especial

La llei especial que proposo haurá de tractar en les seves líhiees fonamen-
tals les següents qüestions:

A) Manipulacions o operacions permeses i prohibides.
B) Requisits que han de reunir els candidats a la paternitat social
C) Requisits que han de reunir els donants.
D) Condicions necessáries per rarrendament d'úter.
E) Documents a través deis quals es formalitza el compromís[

social i accés d'aquest al Registre Civil.
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F) Regulado del secret de l'origen biológic i condicions en les quals el fill
pot conéixer el seu patrimoni genétic.

G) Centres sanitaris privats o públics autoritzats per practicar aquesta clas-
se de manipulacions.

H) Condicions tecniques necessáries per obtenir l'homologació o autorització.
I) Composició global de les comissions administratives encarregades d'avaluar

els requisits ais quals es refereixen els apartats A), B), C), i D).
Els apartats assenyalats es poden dividir en un gran nombre de qüestions,

algunes de molt difícil solució. El seu tractament detallista tornaría a plantejar-
nos tots els problemes que he anat enunciant al llarg d'aquest treball. Per aixó
em sembla inútil entrar en detalls i prefereixo convidar els meus lectors a ju-
gar a ser legisladors i a intentar plantejar i solucionar segons els seus propis
criteris la infinitat de casos que es poden donar. Es tracta d'un exercici in-
tellectual molt útil que ajuda a comprendre millor la realitat i, al mateix temps,
permet adonar-se de les enormes dificultáis de l'activitat legislativa.

El reglament
Fora de la llei haurien de quedar una serie de qüestions que no afecten els

principis fonamentals i que están sotmeses a criteris facilment variables, com
ara; les especificiacions de tecniques concretes, les formes de conservació d'es-
perma i óvuls, la designació d'organismes que intervinguin en les comissions,
els formularis o llibres registres per fer servir, etcétera...
Legislació aplicadora de sancions

Per tal d'aconseguir que la legislació es compleixi, cal sancionar les infrac-
cions mes greus. En aquest camp es podrien distingir dos tipus d'infracció:
la práctica de manipulacions prohibides i la práctica de manipulacions de qual-
sevol classe per persones no autoritzades. En tot cas, les sancions penáis s'han
de reservar per aquelles infraccions que suposin veritable perill social i mai
no han d'anar adrecades a impedir la investigació. En general, cree que no
serien necessaries sancions penáis importants perqué, donat que aquesta clas-
se d'operacions les efectúen facultatius a clíniques especialitzades, les sancions
administratives tindran prou efecte dissuasiu.

Aquest anide és anterior al docwnent del Vaticá sobre la materia

David Pérez Maynar
Notari
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La qüestió democrática a Fera
de la innovació tecnológica
Nació i individu davant la societat de la informado

Pietro Ingrao

Amb Tambada deis nous sistemes de telecomunicació s'han modificat radi-
calment les estructures tradicionals de l'industrialisme, el ritme i els fluxos
del desenvolupament. L'aparició i l'expansió de sistemes multinacionals d'em-
presa que per una banda incorporen una part decisiva de TinteMecte científic
i per l'altra reorganitzen profiindament la disposició de l'economia mundial.
Com se surt de la crisi de l'Estat-nació? Les noves característiques del repte
productiu i cultural amb qué l'esquerra ha de respondre. Un govern de «siste-
mes informatius». Les análisis i les propostes d'un llibre de Giuseppe Vacca.
(Per Pietro Ingrao.)

Qué ha estat el «cas Berlusconi»?: ¿un episodi entre tants, d'intercanvi de
favors, de «mercat polític» entre un poderos grup privat i governants? ¿O tal
vegada un incident que ultrapassa el mateix ámbit radiotelevisiu i toca qües-
tions de fons, una sortida per a un Uarg període de la vida del país?

Hi ha un llibre forca interessant de Giuseppe Vacca {La informado deis anys
'80. Editorial Riuniti, 1984) que recull assaigs escrits abansque la iniciativa
deis jutges fes esclatar el cas Berlusconi, ens deixa veure lúcidament la parti-
da gegantina que es juga en aquest camp i com aquesta partida afecta molts
aspectes del nostre futur i de la nostra manera de ser, com a nació i com a
individus, ara i en el futur. Els estudis que recull Vacca rendeixen compte amb
molta elegancia d'una enorme literatura que s'ha acumulat sobre els processos
i el desenvolupament deis sistemes informatius mundials; i connecten estreta-
ment aquesta reflexió política amb un raonament crític sobre la historia deis
«mass media» a Italia, sobre la mena de xoc que va teñir lloc dins i al voltant
del servei públic radiotelevisiu, per extraure'n les línies d'una proposta de re-
forma clarament definida.

Quantes vegades no se sent elevar contra l'esquerra Facusació de generici-
tat, de buidor o d'ambigüitat propositiva! Vet aquí una investigació que s'em-
branca d'una manera gairebé exagerada, en dades, xifres, análisi d'estructu-
res, processos, mecanismes públics i privats, en un camp decisiu i n'extreu
uns criteris de direcció programática, que ningú no pot acusar de reticents.
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MERCATS NACIONALS I MERCAT MUNDIAL

Tot i el risc de distorsionar la imatge del llibre, voldria deternir-me en la
lectura general que Vacca ens dona de les impetuoses transformacions que han
tingut lloc en els sistemes informatius i sobre l'auténtica mutació
que els individus en l'aparició d'una «societat de la informado», en els pro-
cessos d'ordre mundial que avui en dia ja els donen vida i que també per a Italia
—aquesta és la tesi de Vacca— l'apunten com a la sortida a qué fem cap pels
volts deis anys '90. He elegit aquest fragment per extraure'n unes preguntes
que afecten les perspectives de Fesquerra, les lluites combatim i, per dir-ho
així, les nostres hipótesis i les nostres esperances. D'altra banda, qué és un
llibre? Com l'hem de «Uegir»? Com ens ho fem per fer-lo entrar de debo en
la nostra experiencia? Per ser mes ciar: trobo que aquest llibre de Vacca no
és pas un llibre «sectorial».

L'autor recull, classifica i analitza tot un seguit de fenómens i de cites que
teñen compte l'impetuós desenvblupament de l'electrónica, el seu ordit amb
la industria espacial, amb l'aparició o l'embranzida de nous sistemes de tele-
comunicació i d'informació, amb la transformado de la industria cultural i
n'extreu la conclusió que els paradigmes (tipus) clássics de l'industrialisme
modern comencen a estar en crisi: i abans que res, formes secularment conso-
lidades de relació entre els diversos mercats nacionals entre ells mateixos i
entre mercat mundial i mercats nacionals. I es mercantilitzen en una dimensió
internacional esferes de la reproducció social que abans, justament amb l'afir-
mació deis Estats nacionals, havien estat, si mes no en gran part, sostretes
de la forma de la mercadería posem per exemple, el sistema educatiu.

E F E C T E S AGILITZADORS D E L A INNOVACIÓ

En deriva una mutació, per dir-ho així, qualitativa en els ritmes i en els
fluxos del desenvolupament. Abans —és a dir, durant tota una época de rin-
dustrialisme modern— d'alguna manera el procés de difusió del desenvolupa-
ment ha conegut aquesta escansió: la innovació industrial es podia difondre
d'un país mes avancat a un de no tant avancat a través de l'específica i forta
mediació que duien a terme els Estats nacionals. Els quals es recolzaven en
un espai nacional propi (mercat intern), tot sovin protegit o tutelat d'alguna
manera, per introduir, estendre, desenvolupar i integrar la imitado de la inno-
vació que venia d'una altra banda, i a partir d'aquesta base, s'eixamplaven i
s'arriscaven en altres sectors del mercat internacional.

Per tant, els Estats nacionals han representat la forma, evidentment, con-
flictiva evidentment desequilibrada i desiquilibrant, a través de qué ha passat
la difusió d'una serie de fases de la modernització. I dins d'aquesta forma els
«paisos medis» per fer servir una fórmula d'un estudi clássic de Mora i Mine;
també han pogut elevar-se a alts nivells de desenvolupament, mantenir i de-
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senvolupar la seva competitivitat, absorbir i també actualitzar la innovado. Al-
menys per la majoria de paisos del món, les dures desigualtats en el desenvo-
lupament del capital han tingut així, en aquest paper i amb la protecció deis
Estats nacionals, un factor de contenció i de mediació deis traumes i els dese-
quilibris que produeix la irrupció de les innovacions.

L A DECADENCIA DELS «PAISOS FEBLES»

Els estudis de Vacca subratllen fortament un canvi de sentit en curs d'aquests
ritmes i formes del desenvolupament. I concentren l'atenció sobre el conjunt
de les dades i dels processos, queja configuren l'aparició i l'expansió de siste-
mes multinacionals d'empresa: gegantines oligópolis que aconsegueixen inte-
grar una part decisiva de FinteMecte cientffic mundial; els quals, grácies a
l'ordit entre el desenvolupament de Felectrónica i de la industria espacial, de
nous sistemes de comunicado mundial, de la xarxa dels mass media i de la
industria cultural, gesten una reorganització de Feconomia mundial, queja ten-
deix a imprimir una dimensió directament internacional a la mercadería «in-
formado». I es tracta del producte «informatiu» el que sembla que estigui des-
tinat a caracteritzar mes i mes l'horitzó de la societat post-industrial.

Es perfila el risc, no solament d'un agreujament qualitatiu de la dramática
escissió Nord-Sud, sino també d'un «desplacament», d'una decadencia dels
«paisos-febles». Per un motiu —tal com son— sembla que siguin incapacos
de resistir les noves dimensions internacionals del producte «informado» i el
seu domini en l'horitzó de l'industrialisme. D'altra banda están exposats a fe-
nómens profunds de «desnacionalització» davant la invasió de les multinacio-
nals de la informació dins d'esferes que afecten profundament l'autonomia de
la cultura, el sistema educatiu, la formado de l'ideal collectiu, les formes i
els continguts del mateix comportament polític és a dir, l'aspecte mes profund
de les comunitats culturáis.

D E LA FÁBRICA A L VÍDEO

I aquí es toca l'altre vessant, delicadíssim, de la investigado, el que té amb
compte el treball, les professions, la vida de la gent. AMudeixo a les modifi-
cacions que es perfilen no solament en la transformado dels coneixements i
en la definido dels papers (és molt possible —diuen una colla d'estudis— que
es produeixi una «separado» feixuga entre grups restringits d'élite altament
especialitzats i els nous processos de «taylorització» del treball intellectual de
massa que ja organitzen les maquines). Alludeixo a la hipótesi d'una expan-
sió compacte de les formes (quines?, com?, amb quines conseqüéncies per a
la vida de l'individu?) de treball a domicili: amb una innovado respecte a la
separado clara entre temps de treball i oci, a qué ens han educat l'industrialis-
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me i la urbanització del nostre temps. El vídeo sembla que se'ns presentí com
a protagonista de la nostra jornada: com una mena de símbol, tal com ho va
ser —durant molt de temps— la fabrica.

És veritat? ¿O potser, tal com fa poc sostenia Alberoni, ja som a la decaden-
cia del «vídeo», ja hem descobert les seves «limitacions»? ¿Potser convindria
mantenir la reflexió en el terreny de l'experiéncia, deis fenómens que avui en
dia ja emergeixen, amb totes les seves ambigüitats encara no resoltes?

A l'última part del llibre, la reflexió de Vacca es deté amb agudesa en un
seguit d'estudis forca interessants sobre les conseqüéncies que ha tingut l'audién-
cia televisiva —per exemple a Italia— la multiplicado de les emissores, l'em-
penta a la «comercialització» deis productes determinada per la invasió de les
oligópolis privades i l'ús que el consumidor fa del «telecontrol» d'aquesta mer-
cadería multiplicada. Primer de tot s'ha esdevingut l'esmicolament de fet del
«palimpsest» clássic, que era dominant en influenciar el consum, durant el ré-
gim de l'anomenat monopoli públic.

L E S FINESTRES D E LAMERICANITZACIÓ

Confesso que el fenomen m'ha colpit. Es podia pensar que la multiplicació
deis programes i l'ús («el joc») del control televisiu portaría a una mena d'in-
dividualització en el consum deis productes televisáis i, per tant, d'alguna ma-
nera una Uibertat mes gran del televident, encara que fos, possiblement, de
maneres forca diferents. En canvi apareixen dades que demostren aquest ús
fragmentari del control televisiu, aquesta demolició del «palimpsest», és a dir
del programa estructurat, amb una feixuga penetració del producte mes banal-
ment comercial i, per tant, amb una creixent influencia del tipus d'informació
i de «fantasia» que produeixen a escala mundial les multinacionals. Son les
finestres esquerdades que s'obren ais fluxos de l'americanització, la qual difon
i destilla la seva lectura del món, la seva ética de «l'éxit», el seu protagonisme
de la pistola; i ens arriba —grácies a una elecció que sembla que sigui mate-
rialment nostra— a les nostres cases, quotidianament, hora a hora i sovint,
moit sovint, des de l'edat mes tendrá. Profunds processos de modificado mo-
lecular de l'esperit públic, de la moral comuna! I ja és ben estrany que tantes
animes cristianes i autoritats que están tan disposades a reivindicar la «Uiber-
tat» del nen davant Fescola pública, no sembla que se'n preocupin ni poc ni molt.

JA HA COMENCAT EL POST ORWELL?

En un intelligent comentan sobre el llibre de Vacca, Acchille Occhetto es
pregunta: «Ja ha comen$at el post Orwell?». Jo continuo amb la meva convic-
ció que Orwell (si mes no el de 1984) tenia com a tema de la seva tétrica i
dolorosa profecia l'omnipoténcia destructiva i sufocant d'una máquina política
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totalitaria i que hi veiés la cancel-lacio monstruosa i sagnant de la subjectivitat
individual, de l'autonomia, intimitat, irrepetibilitat de l'individu. En els pro-
cessos de qué discutim, em fe l'efecte que els protagonistes de la manipulació
de l'individu, els viaranys, la instrumentalització mitjancant la qual aquesta
funciona son uns altres: i son alhora mes complexos, mes articuláis i també
mes ambigus.

UN DOLORÓS CANVI DE UOCCIDENT CAPITALISTA

Vet aquí, dones, una altra pregunta. Vacca, en un deis assaigs del seu Uibre,
afronta el tema prou difícil i controvertit de les chances, fins ara inédites que
les noves tecnologies, l'expansió inaudita de la informado, l'entrada de conei-
xements forca especialitzats en un cercle tan extens, poden representar per l'ele-
vació de grans masses, per una superació de desigualtats socials, en fi: per
fer cap a nous horitzons emancipadors. Pero subratlla amb molta nitidesa (i
declara la font cultural a qué es refereix) que aqüestes innovacions tecnológi-
ques se'ns presenten avui en dia en models que «teñen determinants histories
i socials i es fonamenten en les característiques estructuráis deis sistemes so-
cials que es van reafirmar amb el desenvolupament de 1'industrialisme». I peí
que fa a la resta, tots els assaigs apunten a individuar i a reconéixer dins la
immensitat i sovint les contradiccions deis fenómens, els subjectes reals que
en marquen el sentit i la direcció. Jo diría que tot l'ordit deis assaigs que recull
el llibre tendeix a evidenciar la «redistribució de jerarquies internacionals»,
les formes de nova dependencia, els processos i els perills de la «desnaciona-
lització» que avancen en el dur i dolorós canvi de l'Occident capitalista envers
la «societat de la informado». És a dir, que la reflexió tendeix a llancar una
raig de Uum sobre les estructures i sobre els poderosos d'ayui en dia.

Per aixó, tot i l'aparent calma, el llibre és dramátic i demana una discussió.
M'ha passat altres vegades que he subratUat el pes que ha tingut en la historia
d'aquest segle aixó que —en un escrit a Rinascita —anomenen l'arrelament
nacional deis partits obrers: la seva capacitat de trencar l'acusació de «subver-
sió», de treure's del damunt la imatge de grup corporatiu protestatari en qué
l'adversari de classe el volia encasellar i d'afirmar-se com a «forca nacional»
de govem. I per la resta, en aquests temps rumiem molt sobre aquest punt
conflictiu de les ensenyances de Togliatti.

QUÉ SIGNIFICA CENTRÁOSME DE SERVEI PÚBLIC?

Continuant amb la reflexió que conté el llibre de Vacca, la crisi davant la
qual es troba avui en dia l'Estat-nació apareix en cada página. I la institució
de la proposta d'una reforma televisiva que Vacca exposa i que apunta a un
govern del conjunt del sistema informatiu el motiva la necessitat d'aconseguir
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no solament nacionalment sino també internacionalment la dimensió necessá-
ria per sortir-se'n del repte productiu i cultural que sobre aquest terreny es
perfila a escala mundial. Alio que se'n diu centralisme (no exclusivisme) del
servei públic, el motiva primer de tot aquesta exigencia de promoure les noves
connexions productives i culturáis, la capacitat d'innovació sobre una gran quan-
titat de terrenys, que son indispensables per sostraure's a una desnacionalitza-
ció. És a dir, que no és un estatalista qui dicta l'elecció. No és aixo: si falta
la capacitat d'alimentar un projecte de sistema informatiu que sápiga resistir
la dimensió internacional del repte, el nivell d'iniciatives i de penetració que
hagin aconseguit les grans multinacionals capitalistes, és la derrota, és la de-
cadencia en un terreny que és decisiu no solament per a la sort d'un sector,
sino per tot l'aspecte productiu i cultural del país.

Em sembla que en aquest moment el raonament passa per forca a altres te-
rrenys i s'ha de buscar la manera de fer pesar a tres recursos. Abans que res,
tal vegada, ha d'entrar mes en el patrimoni de l'esquerra i per tant també en
el nostre partit, el coneixement diferenciat de les situacions, de les estratégies,
de les poiftiques de la informació que están en curs o que ja maduren en els
altres paisos de l'Occident europeu. No negó pas que aquest coneixement exis-
teixi; observo i apunto que encara és molt limitat: no ha entrat al cercle ja
no dic de la lluita política de la massa, sino ni tan sois en el debat cultural
difós, per exemple entre les files deis quadres intermedis de l'esquerra: no
ha traspassat el llindar deis especialistes. I aixó, per descomptat, significa es-
tudi, acumulado de coneixements, contactes, etc.; pero també significa ini-
ciatives poiftiques, instruments de connexió i d'investigació, que assenyalin
i palesin la dimensió europea del projecte i del repte. Potser no n'estic prou
al corrent. Pero encara no ho veig.

U N SUBSTANCIAL PAS ENDAVANT DEL TREBALL DE CONEDCEMENT

Per ser encara mes explícits: trobo difícil que la batalla per la informació
arribi al nou nivell nacional i europeu de qué es discuteix al Uibre de Vacca,
si no fa un pas endavant substancial el treball de coneixement, d'investigació
sistemática, de confrontació entre les estratégies actuáis de les diferents forces
i moviments de l'esquerra europea. Els anys vuitanta ja assenyalen canvis re-
llevants i forca diferenciáis segons els paisos d'Europa: experimentacions, fa-
llides, temptatives i esborranys de noves vies. Les mateixes cultures, amb qué
es van valorar i analitzar la política del Welfare, ja les encalcen, fets i fenó-
mens que els exigeixen verificacions substanciáis. I a l'Est, per descomptat,
les coses tampoc no están gaire estables.

No sé si tenim prou ciar (i hi fem alguna cosa) que, un cop definit el seu
arrelament polític nacional, les forces de l'esquerra han de treballar conscient-
ment, explícitament per a un internacionalisme, per un camp d'iniciatives in-
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ternacionals, que superi les derrotes históriques de l'internacionalisme de la
II i de la m Internacional. En el fons, fins i tot dins l'estratégia nacional to-
gliattiana hi havia aquest problema tan greu. A mes, Togliatti donava unes res-
postes que ja están superades: pero de debo que considero que el seu pensa-
ment és incomplet si se'l priva d'aquesta dimensió, que cal redescobrir avui
en dia, amb altres continguts i subjectes.

Trobo que confirma aquest dubte (o dificultat o limitació) en assolir una
nova dimensió internacional i també en la insuficiencia del compromís amb
qué l'esquerra s'ha mesurat amb el moviment pacifista. No em malinterpre-
teu. No vull introduir-hi un altre tema. I encara menys vull reproduir galan-
teigs facils ni apologies movimentistes. Mes aviat cree en la forca d'un debat
que miri les coses tal com son, que mesuri sense veis les derrotes i els proble-
mes, que es troba al davant del moviment de la pau, pero també els continguts
nous i forts sobre qué ha madurat el moviment i la potencialitat que continguin.

L'ARREL DE LES TENDÉNCIES DESCOMPARTIDORES

Em torna a la memoria una referencia al llibre de Vacca, encara que parla
d'altres coses. En l'eficac examen crític que fa de la política que porta a terme
l'empresa de la RAÍ, Vacca esmenta la «parcel-lació» de la RAÍ, que apunta
a sortir d'una visió predicatória de la qüestió moral. El seu raonament especi-
fica 1'arrel de les tendéncies descompartidores i parcelladores, que han mar-
cat feixugament la historia de la RAÍ, en plena decadencia de la capacitat re-
presentativa i de la forca de comunicació deis partits, enfrontáis a l'avanc del
món deis «mass media» i ais canvis que determinen en l'adquisició deis conei-
xements, en «l'educació» de les masses, en la formació de l'esperit públie, en
la producció d'un ideal col-lectiu. Davant d'aquestes novetats, les directives
polítiques no han estat capaces de reaccionar eixamplant horitzons: s'han tan-
cat en una lectura essencialment «partidista» del sistema polític, deis proces-
sos culturáis, de la creixenca democrática del país. «La classe política del go-
vern» ha reaccionat —remarca Vacca— utilitzant el poder per realitzar en la
parcel-lació mes devastadora la recuperació de recursos i de marges que po-
dien fer valer en el mercat polític. I aquesta resposta ha obrat no solament
com a parceMadora desenfrenada, sino com a empenta per reduir les noves
demandes de la societat dins la dimensió de grups corporatius, de «trossos»
d'interés, per fer-la servir en «l'intercanvi» polític.

«MASS MEDIA» I SISTEMA POLÍTIC

Tal com és evident, Vacca entrelluca en l'arribada i en la expansió deis «mass
media» i en els fenómens de desnacionalització i de la nova dependencia que
en resulta, una important font de la crisi del sistema polític i una explicació
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(empro un terme que potser és impropi) «estructural» de molts fenómens de
«bloqueig» del sistema polític, de partitocrácia i de fragmentado corporativa.
I trobo tan rica de possibilitats la tendencia de sortir d'una lectura exterior-
ment «moralista» deis fenómens de parcellació i de contaminació, com la ten-
dencia a Uegir en la successió de les institucions l'ordit de processos profunds
de reestructuració productiva i cultural i de redistribució supranacional del poder.
S'aplega tot el pes que teñen els partits en la realitat nacional, Uuny de tota
liquidació fácil. Alhora, s'exposa lúcidament la qüestió d'una davallada de re-
presentativitat deis partits, d'una crisi de coneixement i de relació amb la so-
cietat, que en la «classe política del govern» esdevé una auténtica abdicació
en complir un «paper nacional».

Pero si aquesta análisi és exacta, la descoberta i valorado de recursos, de
sensibilitats, de cultures que es mouen i miren mes enllá de la «historia» deis
partits i que creixen —per la seva propia rao d'existéncia— en un horitzó in-
ternacional, es presenta com un recurs fort, ric de significat mes enllá d'alló
que aconsegueixi tot seguit: i aixó justament per les dimensions amb qué esta
obligada a mesurar-se, per les forces que tendeix a evocar, per les noves rela-
cions internacionals que li fan falta. Vet aquí perqué trobava significativa la
qüestió del moviment per la pau.

COM CANVIA INEXPERIENCIA DE LINDIVIDU

Finalment, una observado sobre les institucions. Si fem cap a una «societat
de la informado» i avui en dia sobre aquest terreny ja es redistribueixen jerar-
quies i poders, la proposta d'«un govern del sistema informatiu» esdevé un punt
qualificador per definir els continguts actuáis de la qüestió democrática i la
sort de l'autonomia del nostre país. També des d'aquest punt de vista cal saber
com i qui mana en unes esferes que son les mes difícils de tractar perqué defi-
neixen el taranná d'un país i la seva capacitat de resistir la nova dimensió in-
ternacional del repte.

Juntament amb la pregunta sobre la tutela i la sort de la identitat nacional,
apareix —amb una intensitat que fa de mal calcular— Faltra, que té a veure
no solament amb els drets, sino també amb la formado de l'individu: en una
societat en qué la mobilitat de les estructures productives, sovint la seva arti-
culado en árees descentralitzades a escala mundial, la nova mena de «merca-
deries» en circulació, la caiguda de fronteres tradicionals entre temps de tre-
ball i temps de vida, canvien —tal com diu Vacca— les «vivéncies».

U N A TERCERA VÍA ENTRE MONOPOLI I «DEREGULATION»

Es fácil advertir (i assenyalar) la distancia entre aquest grapat de preguntes
que es posen sobre el tapet i la limitado de les respostes que des d'altres in-
drets polítics es donen a les demandes de reforma institucional (i que es re-
dueixen essencialment a la modificado neo-centralitzadora d'alguns mecanismes
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decisoris). No vull subestimar les dificultáis ni els retards que hi ha hagut a
l'esquerra. Vacca, en un deis parágrafs mes concrets deis seus assaigs, fe una
crítica lúcida a la solució de la «Comissió parlamentaria de vigilancia» per a
la RAÍ; una solució que alguns de nosaltres, aleshores, vam pensar que era una
innovació interessant en els deures i funcions del Parlament. Eli remarca el ta-
ranná «partitocrátic» d'aqueUa innovació i el divorci entre la seva impostació i
el govern efectiu deis recursos de la RAÍ i per tants motius la impotencia d'aquella
«vigilancia» respecte a la qual van triomfer facilment la tendencia a la divisió
partidista deis organismes. És una página de la batalla sobre el paper del Parla-
ment, sobre la qual cal reflexionar, perqué potser ens aclarirá altres coses.

Pero —pregunto— ¿aquell fracás no expressa també la limitació de les for-
ces, de les voluntáis, de les agregacions socials, de les cultures que se les van
heure amb uns esquemes queja aleshores eren tan equívocs? Aquesta pregun-
ta la plantejo perqué me la fe venir al pensament tota l'análisi que Vacca fa
de l'orientació equivocada, restrictiva, renunciadora (i no solament facciosa)
de la política que va prevaler en el servei públic de la RAI-TV. Els assaigs
fináis del llibre apunten a un ventall de propostes que ultrapassen tant una es-
trategia de monopoli estatal com una via de «deregulation» neo-alliberadora
i proposen un paper «central» del tema públic, motivat i orientat peí criteri
i per la necessitat de garantir, precisament, un «govern de sistema» deis com-
ponents avui en dia tan estretament relacionáis entre si del nou món de la in-
formació: des de l'electronica ais plans innovadors deis sistemes de comuni-
cado, a les diverses combinacions del producte «informatiu».

PROPOSTES I FORCES PER A U N A R E F O R M A EFECTIVA

És veritat: hi va haver una limitació, un error i una il-lusió en aquella solu-
ció de la «Comissió parlamentaria de vigilancia». No sé pas si és possible pensar
en un «govern de sistema»: a) sense que hi hagi una reforma de l'estructura
del govern que superi Tactual impostació per «ministeris» i torni a proposar
la temática d'una estrategia de la programado (i en busqui les formes noves
i que no sigui solament sectorialment i substancialment subalternes o assisten-
cial, com al passat); b) sense tornar a definir com es pot explicar —en aquest
camp específic i original— el paper d'orientació i de control de les assemblees
parlamentarles, garantint-ne també els fluxos de coneixements i de competén-
cies necessáries i alliberant el Parlament d'altres obligacions que avui en dia
fragmenten la seva activitat. Aixó si no considerem que el Parlament está ex-
clós d'un camp de decisions que pertoquen no solament ais sectors productius
decisius per a la innovació, sino també —els fets ho demostren— al camp de
l'educació, del sentit comú, del taranná polític, deis mateixos ideáis d'un poblé.

Per tant, ¿és possible pensar en reformes amb un ordit tan dens i alhora
tan articulat (s'hauria de veure processualment) si no entren en consideració
temes, protagonistes, formes d'agregació social i cultural molt estesos i dife-
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rents del ventall de forces que fins ara s'han mogut al voltant del tema de la
informació?

ELS PARTITS, EL SABER, LES ELECCIONS

No proposo que ens retirem: no ho veig pas possible. Al contrari, trobo
que vacil-lem a l'hora de mesurar a fons la dimensió del repte. No sé pas si
encara queda una contradicció entre les análisis que —potser tard i potser
incompletes— apareixen del balanc d'un quinzenni, entre les enunciacions pro-
gramátiques que en comencem a extreure, i l'elecció de les forces, de les agre-
gacions, deis subjectivismes en qué les noves estratégies han de trobar la seva
verificació i la seva vida real.

I elecció significa en aquest cas (és a dir en Tactual fase de la nostra histo-
ria) no prendre partit per temes i protagonistes que ja están preparáis: neta-
ment, o bé «providencialment» predisposats a la crida, tant si ve d'una Guia
(amb majúscula) il-luminada, com de la nova Rao técnica. En aquests anys
hem aprés que aquesta subjectivitat «homogénia», predisposada «objectivament»
(mecánicament), no existeix, i no solament perqué ens movem en unes aigües
en perpetu moviment; sino perqué —ben al contrari— hi ha mar de fons, una
mar de fons que produeix i fa fora jerarquies i remodela masses, subjectivis-
mes i cultures.

És estrany: s'eixampla de tal manera el consum de la nova informació que
s'han vulnerat moltes fronteres i aixó afecta gairebé tothom, de les maneres
mes diferents i curioses. Tot i amb aixó, el camp de la Uuita real encara és
limitat i s'eixampla lentament.

Hi ha moltes dificultáis. Pero no puc evitar pensar que nosaltres mateixos
encara no hem dit amb la forca que fa falta —ni a nosaltres mateixos— que
la qüestió democrática moderna depen d'aquesta qüestió. En el seu llibre, Vacca
parla d'una crisi de la cultura de partits i al-ludeix ais coneixements reals, a
les seves concretes, ais grans aparells d'investigació i de coneixement, a la
xarxa difícil i complexa del saber modern.

És exacte. Pero hem de palesar —amb fets, eleccions precises, amb la dislo-
cació que donem a les nostres forces— on i com es decideix el fiitur de les
persones, on i com es defineixen concretament el significat i sobretot la via de
determinades paraules essencials: pau, llibertat, igualtat, democracia. És a dir:
fets, que fecin veure ais «telespectadors» que també formen part del bé de la
«informació», alliberant-los de 1'atomització dispersora on sembla que les jerar-
quies i els poders no existeixin, o bé que s'hagin tornat inaccesibles i que no
queda mes remei que jugar ais segmentáis jocs de preguntes del mercat polític.

Traduit de Rinascita, 10 de novembre de 1984.

Pietro Ingrao
Dirigent i diputat del PCI
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Apunts per a una política d'I+D
Enríe Trillas

APUNT Ir. EL SISTEMA CIÉNCIA-TECNOLOGIA-INDÚSTRIA

La Ciencia cerca conéixer; per aixó explora el món, tot el que ni ha i fins
i tot els mateixos processos per conéixer i idear metodologies adients per
tal de fer-ho; com va dir K. Marx a El Capital, «tota ciencia seria supérflua
si l'esséncia de les coses i llur forma fenoménica coincidissin directament».
Per aixó, la ciencia, en analitzar els fets i els esdeveniments a través d'hipo-
tésis cada cop mes fines, obtingudes per l'observació i el pensament, permet
ais éssers humans un saber creixent i una mes gran alliberació.

En dirigir la investigació cap a objectius determinats s'obtenen aplicacions
de la ciencia que serveixen per fer el que es desitja. El coneixement, aplicat
al servei de l'obtenció d'útils i de la producció de béns de consum, dona lloc
a les tecnologies, les quals, conjuntament amb el treball i el capital permeten
restabliment i desenvolupament de les industries. Sembla una evidencia que
la capacitat d'un país per tal de generar tecnologies i el seu nivell de desen-
volupament industrial están estretament lligats; de fet, la recerca científica
i técnica té arreu el carácter d'un bé públie, és a dir, d'un bé deconsum social.

El sistema Ciéncia-Tecnologia-Indústria (C+T+I) d'un país és el conjunt
de plans de recerca, de grups i centres d'investigació, de programes de de-
senvolupament i de foment i incentivació de la innovado i de grups i centres
dedicats a aqüestes tasques, així com, i molt especialment, de les relacions
entre la part de recerca i innovació i la de desenvolupament tecnológic. El
sistema cerca de produir processos complets que vagin de la investigació fins
al desenvolupament tecnológic industrial (el que s'anomenen processos d'I+D).

El sistema C+T+I ha d'estar al servei d'objectius de millora de les condi-
cions de vida i de treball i en convivencia amb l'entorn natural, a partir del
coneixement que, per via científica, els éssers humans poden adquirir. Així,
en retroacció, els interessos socials son importants motors de la recerca, bá-
sica o aplicada; com digué F. Engels, «que la societat tingui una necessitat...
ajuda mes a la ciencia que no deu universitats».

El sistema C+T+I no admet, avui, una descripció estructuralista i/o está-
tica; és un sistema que s'está formant i solidificant en funció de les condicions
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económiques i que els polítics intenten dirigir o, almenys, orientar. No obs-
tant aixó, hi ha una serie d'indicadors que en cada moment s'han de conside-
rar per tal de poder actuar sobre el sistema C+T+I i organitzar-lo en algún
deis modes possibles; així, la part del PIB dedicada a l'I+D i la seva distri-
bució regional, la seva distribució entre el sector públic i el privat, el nom-
bre d'investigadors per cada 105 habitants, la competitivitat científica (cites
en bañes de dades internacionals), la competitivitat industrial i económica
del país, la part del PIB que es gasta en importado de tecnologia, la qualitat
i quantitat deis centres de recerca internacionalment homologables, la quali-
tat de la gestió en I+D (inclosa la deis gestors del sistema), la part del PIB
obtinguda per exportado de tecnologia, etc. Son parámetres que, a mes, per-
meten de detectar la «salut» del eos d'I+D d'un país. O es teñen aquests pa-
rámetres relativament equilibráis i normalitzats amb els altres paisos o no
es podrá orientar el sistema fácilment.

Cal conéixer la distribució regional d'aquests parámetres, car la política
global que haurá de teñir manifestacions diferents a les regions on els pará-
metres tinguin uns valors mes alts o mes baixos. Una política uniforme sobre
tot PEstat no será bona ni per a les zones mes desenvolupades ni per a les
menys desenvolupades; mai no s'ha d'oblidar, pero, que la I+D és quelcom
interregional i transnacional.

APUNT 2n. POLÍTIQUES PER A LA RECERCA

El subsistema investigador i innovador está constituit, essencialment, pels
investigadors, organitzats en grups de recerca dins d'organitzacions publiques
i/o privades que els permeten de realitzat Uurs tasques professionals, d'acord
amb les finalitats própies de les organitzacions. Aqüestes organitzacions po-
den contemplar un grau molt alt de recerca Uiurement escollida pels investi-
gadors (com és el cas de les universitats) o un grau molt petit (com és el
cas de les unitats d'I+D de les empreses).

El subsistema industrial de desenvolupament está constituit pels grups in-
dustriáis i els seus establiments on es produeixen els béns que permet la tec-
nologia, propia o adquirida, a través deis processos de fabricado i produc-
ció; aquests béns es distribueixen i comercialitzen emprant, sovint i de nou,
tecnologies adients.

Les relacions entre ambdós sistemes son fonamentals peí progrés d'un país;
bé si es donen d'una manera mes o menys espontánia o mes o menys dirigi-
da, d'acord amb l'estructura de cada societat en cada moment historie. Com
hem dit en un altre lloc, «la ciencia, globalment i a trossos, és una forca his-
tórica en moviment; per tant, una forca susceptible d'ésser ella mateixa revo-
lucionaria».
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Una política per a la recerca (PPR) és un sistema de previsions i d'ac-
cions, en i per a un temps determinat, sobre el sistema C+T+I que, en el
possible, ha d'estar fet pels poders públics d'acord amb les forces polítiques
i socials i per tal d'organitzar-lo en algún sentit pre-fixat. Ha d'estar ben coor-
dinada tant sobre cada una de les parts del sistema C+T+I com sobre cada
una de les connexions o relacions entre aqüestes parts. Sovint, aixó implica
la conveniencia de planificar un desenvolupament temporal del sistema, tant
per motius económics com polítics i socials; no s'ha d'oblidar que, com di-
gué W. Brandt, «creure en la planificació és creure en el futur». S'entén, en
un futur que admet mols graus de llibertat.

En el moment actual del nostre país, a l'inici d'una nova situació tecnológico-
industrial de rápida evolució, el mes important per tal de poder establir una
PPR és teñir un bon capital huma, és a dir, teñir investigadors i innovadors
en una quantitat suficient i de la millor qualitat possible, dins d'organiza-
cions amb prou capacitat operativa per tal de facilitar i potenciar llurs tas-
ques, així com de promoure les aplicacions que la societat necessita. Per aixó,
una PPR ha de contenir, com a ingredient principal, una política sobre el
subsistema investigador i innovador que li permeti un desenvolupament estable.

APUNT 3r. COORDINACIÓ

Una PPR ha de voler coordinar les accions que realitzin els diversos orga-
nismes que actúen sobre el sistema C+T+I i, molt especialment, ha de diri-
gir els cabals públics cap on es consideri mes beneficios.

Coordinar, pero, no vol dir immobilitzar; la vitalitat neccesária deis inves-
tigadors i de les organitzacions que els enquadren és un bé que cal protegir.
La coordinació és important (p. ex., per tal de no duplicar, esforcos), pero
no és el mes important; el mes important son els bons resultáis de la investi-
gado, la innovació i el desenvolupament.

Per tal de coordinar cal saber qué coordinar i perqué cal fer-ho; cal saber
cap on es vol dirigir i com es vol organitzar el sistema C+T+I.«Sempre que
es vulgui coordinar caldrá, dones, un cert grau de planificació que será bona
només si fomenta el desenvolupament desitjat del sistema; per tant, caldrá
trobar espais de financiació per a coses que no estiguin necessáriament pre-
vistes en els plans i programes; la historia de la ciencia és plena d'exemples
on l'excés de dirigisme frena grans idees.

[Una organització general de la recerca que sigui lenta i poc flexible és
un luxe caríssim. Cal considerar el fet que una tal política ho ha d'ésser so-
bre tot el sistema C+T+I, i si la part C+T está formada, en un percentatge
molt alt, peí sector públie amb una legalitat i fiscalitat básicament de tipus
administratiu, la part T+I encara que repartida entre el sector públie i el pri-
vat está, no solament sotmesa a una legalitat i fiscalitat básicament comercial,
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sino sotmesa també a les condicions de mercats canviants, sovint forcats per
les grans multinacionals. El lligam entre ambdues parts, simbolitzat per l'acró-
nim + a I+D, és básic per tal d'obtenir processos complets d'I+D].

APUNT 4r. AGILITAT

Imaginació, flexibilitat i cooperació son paraules clau per tal d'obtenir un
flux que produexi, realment, processos d'I+D rellevants per a l'economia
del país i no solament per a la satisfacció deis dirigents del sistema. Per aixó,
novament, és essencial la creativitat deis investigadors i el grau d'autonomia
organitzativa i de gestió de les organitzacions per a la recerca; les organitza-
cions publiques han de poder correr riscos, científics i económics, ja que
les que siguin privades ho han de fer necessáriament. Per aixó, cal que totes
tinguin una gran agilitat de gestió i una gran flexibilitar cooperativa; altra-
ment, el subsistema investigador i innovador no podrá atendré amb la veloci-
tat que calgui la tasca d'investigació dirigida cap a objectius rellevants per
al subsistema industrial i el lligam no es donará del tot. A mes, la gestió
d'importants quantitats de diner a gastar en temps relativament curt i eficient-
ment (tant en sous, com en aparellatge científic, com en obres d'edificis i
laboratoris de creixent sofisticació), obliga a preparar gestors d'I+D, gent
de la qual el país está avui gairebé mancat. Aixó es fará encara mes palés
amb la irrupció de capital privat en una quantitat important i amb una crei-
xent operativitat deis bañes comerciáis.

En el sector privat, les admisnistracions publiques han de fomentar, molt
especialment, la I+D en les petites i mitjanes empreses, que formen la part
mes important, mes própiament nacional i alhora mes repartida del teixit in-
dustrial. Cal fomentar-hi programes d'I+D i centres de recerca propis o mixtes
amb organitzacions publiques, cooperatius entre les PIME i, si és possible,
a través de les seves associacions. En general, s'ha d'anar en compte a finan-
car la I+D de les grans empreses; en tot cas, s'ha de fer sempre amb con-
tractes on s'estableixen nítidament totes les condicions d'explotació deis re-
sultats.

APUNT 5é. PLANIFICACIÓ
Com ja s'ha dit, el foment i la coordinació deis esforcos públics i privats

de recerca exigeixen un cert grau de planificado; s'han d'establir programes
prioritaris de recerca, financar-los i atorgar-ne la gestió (que pot comportar
la creació de centres especiáis) a determinades organitzacions per a la recerca.

Les instáncies planificadores i de coordinació, per tal de fixar els objec-
tius que els son propis, han de considerar els objectius sócio-económics que
el país tingui fixats i els han de saber classificar en assolibles a curt, mitjá
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i llarg termini. Alguns objectius socio-económics no podran ésser assolits
amb l'ajut de la PPR i aleshores caldrá considerar com treure el mes gran
rendiment de les importacions de tecnología; per exemple, posant en marxa
determináis processos d'adaptació i contractant, quan calgui, bones condi-
cions per tal de desenvolupar un cert grau d'aprenentatge, de recerca o sim-
plement de suport tecnológic, del qual pugui derivar quelcom útil per al fu-
tur del país.

L'estat del benestar depén, en bona part, de la capacitat de portar a terme
processos complets d'I+D. Per aixó, no s'ha d'oblidar que les necessitats so-
cials, en el sentit mes ampie de la paraula, son un objectiu primordial de
la recerca, especialment de la pagada amb cabals públics. Per tant, i ja que
és vital la connexió entre recerca i industria, la planificado que es faci ha
d'ésser suau, mes indicadora de grans objectius que d'altra cosa i s'ha de
poder modificar si les condicions sócio-económiques canvien; sovint quel-
com no planificat pot alterar en poc temps les condicions anteriors fent peri-
llar grans inversions. Així dones, ni s'ha d'oblidar que la planificació és cosa
d'instáncies polítiques, ni s'ha d'oblidar que els grans programes d'I+D si
teñen prou forca d'actualitat, son catalitzadors d'innovació molt eficients; hi
ha un problema d'equilibri.

Cal repetir-ho: un cert grau de planificació és important i desitjable, pero
la planificació no és el mes important; el mes important son les idees i la
dinámica industrial que puguin generar; la planificació está al servei del foment.

A l'hora de fixar una PPR mai no s'ha de mirar amb microscopi alio que
es pot mirar amb una lupa. En una PPR s'han de considerar táctiques políti-
ques de «malla fina» i de «malla grossa», en fundó del desenvolupament pre-
vi deis sectors en considerado; així, per exemple, no és el mateix actuar so-
bre la Biología Molecular, camp forca estable i de gran tradició a Espanya,
que fer-ho sobre la Intel-ligéncia Artificial, branca naixent que tothom creu
que variará molt rápidament. En un món on la creativitat i el valor del risc
d'implementació ho és gairebé tot, el que diguin els manuals té un valor rela-
tiu, ja que el volum deis mercats i les grans firmes involucrades, així com
l'evolució conjunta, poden fer variar tota programació massa rígida. L'estra-
tégia d'una PPR sobrepassa l'ámbit temporal d'un govern i, en particular,
és un tema massa serios per deixar-lo, només, a les mans deis científics i
de les soles instáncies de planificació i coordinació de la PPR; és un tema
de programa de partit i, en alguns aspectes, de consens parlamentari i de
consens amb les forces sócio-económiques.

La consideració del fet autonómic espanyol no s'ha de deixar, només, a
les instáncies polítiques elevades i a les de planificació i coordinació. El fet
ha d'ésser molt mes viu i s'ha de contemplar, molt especialment, al nivell
de les organitzacions publiques o privades per fer recerca i desenvolupament
que és on cal una major velocitat d'actuació; altrament és correr el risc de
lentitud i burocratització periferia-centre-periferia, totalment indesitjable.
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La planificado comporta, necessáriament, que s'assenyalin sectors de fu-
tur, sectors on s'albira un alt contingut tecnológic i de desenvolupament in-
dustrial. A la llum de la historia económica recent, tot planificador ha de
fer Fexercici d'humilitat de teñir en eompte que no hi ha garanties absolutes
que els sectors escollits tinguin, en el futur, una demanda real que faci rendi-
bles els ajuts públics atorgats. Pot haver-hi un cert grau d'encert, pero també
pot ésser que es puguin desenvolupar sense cap ajut públic; sempre quedará
el dubte de si els beneficis que s'obtinguin superaran les pérdues originades
en els sectors on les previsions fallin, per la rao que sigui. Per aixó, interes-
sar la banca, especialment la privada, no és una mala política.

APUNT 6é. MOBILITZAR EL PAÍS

En l'estratégia i en la táctica d'una PPR cal considerar que hi ha un «prin-
cipi dArquímedes»: tot investigador introduüt de nou en el sistema investiga-
dor i innovador desplaca uns equivalents en diners per a projectes de recerca
o contractes, en collaboradors i becaris, en aparellatge científic i nous labo-
ratoris i, en general, d'espai económic, físic i huma, que s'ha de considerar,
si no es vol que els centres de recerca no puguin complir la seva tasca per
mancances d'aquest estil; aquest principi s'ha de teñir en eompte especial-
ment en moments, com Tactual, de gran creixement del sistema. Avui, aquest
fet és aclaparador a moltes universitats i en els altres centres públics hi ha
grans déficits d'espai físic. El creixement del diner pels projectes s'ha de veure
acompanyat d'un creixement análeg de les inversions per tal de reformar vells
laboratoris i construir-ne de nous.

En el próxims anys, no n'hi haurá prou a formar personal investigador,
cosa d'altra banda indispensable. Cal teñir plans de creació d'ocupament en
el sector públic i incentivar-ne la creació en el sector privat. Altrament, la
forta concentració d'estudiants a les universitats fará que el nombre de beca-
ris predoctorals i postdoctorals sigui molt alt i, si no teñen sortides profes-
sionals adients, la frustració entre ells i la pérdua de credibilitat d'una PPR
será segura i augmentará la falta de considerado social per a la recerca cien-
tífica i técnica; es tracta d'un problema ben real queja es dona a alguns pal-
sos europeus. No es pot oblidar que el temps que es triga a formar un inves-
tigador és Uarg en comparado amb el que costa preparar altres professionals;
no estem en condicions de tirar diners, ni temps, ni esforcos. És un tipus
de problema que, a mes, afecta molt greument l'estabilitat deis grups de recerca.

Es ciar que el sector públic no té capacitat, ni és desitjable que la tingui,
per afrontar tot sol l'execució d'una PPR en un moment on arriba una nova
revolució tecnológica afectant el futur de tota la societat. No obstant aixó,
cal que el sector públic assumeixi la responsabilitat histórica de fomentar
que el sector privat arribi al sostre necessari per tal que aquesta revolució
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cali a les estructures de la nostra societat; així, les mesures d'incentivació
son essencials i entre elles:

a) Cal la participado de capital públic en el capital social d'empreses in-
novadores, potser inicialment en una part important, pero que ha de passar
a ésser minoritari i sovint sota la fórmula de capital-risc.

b) Cal incentivar l'interés de la banca privada en els sectors innovadors.
c) Cal posar en práctica mesures de carácter fiscal mes ardides; en parti-

cular, cal elevar la desgravació fiscal ais increments de despesa en I+D a
les empreses i grups empresarials.

d) Cal incentivar, potser fins i tot subvencionar, la creació d'unitats i cen-
tres de recerca a les empreses en el cas de les PIME, molt especialment.
Sovint caldrá fer-ho en associació amb les organitzacions publiques per a
la recerca.

e) Cal considerar seriosament l'estatut jurídic i les vies de cooperado en-
tre els sectors privats i els organismes de recerca, de cara a l'establiment d'al-
guns centres de recerca importants de carácter mixt que, fonamentalment,
treballin per ais sectors privats. L'experiéncia passada dona un exemple del
que no s'ha de fer.

f) Cal incentivar, potser fins i tot subvencionar, la contractació de deter-
minades investigacions de futur entre les empreses i les organitzacions pu-
bliques de manera que es contempli el cost real deis contractes d'investiga-
ció i de manera que aqüestes organitzacions no actui'n de financadors indirectes
de les empreses. Les experiéncies del passat immediat son prou alliconado-
res. Una altra cosa és, i potser seria bo, fomentar uns certs excedents econó-
mics de les organitzacions publiques per tal de cercar, elles mateixes, el con-
tacte amb les empreses a través de programes de reforgament deis objectius
aplicats.

g) Cal ajudar la coparticipació en grans programes internacionals de de-
senvolupament tecnológic que es justifiquin económicament atenent ais mercats
assolibles. De nou, l'experiéncia passada és, alliconadora.

h) Cal aprontar totes les grans avinenteses, com ara el programa Eureka,
els Jocs Olímpics i el, Ve Centenari, per tal de mobilitzar el món de la inves-
tigado, la innovació i el desenvolupament.

Enric Trillas
Catedrátic de Ciéncies de la Computado

i Intel ligéncia Artificial
a la Universitat Politécnica de Madrid.

President del CSIC
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Sobre els processos d'I+D
Teresa Riera

El canvi tecnológic i cultural que han iniciat els pa'isos mes desenvolupats
és ja irreversible. Espanya no ocupa el lloc que li correspon, en el ranking
mundial, respecte al grau de desenvolupament de la seva producció científi-
ca i la seva innovado tecnológica, en proporció al seu pes económic, a la
seva tradició cultural i al nombre d'habitants. Mentre que entre els estats in-
dustrialitzats ocupa el lloc lOé, peí que fa al desenvolupament científic ocu-
pa el lloc 19é (val a dir que fa deu anys ocupava el lloc 28é). Algunes dades
mes concretes poden illustrar aquest retard:

—Les despeses totals dedicades a la investigació científica i ál desenvolu-
pament tecnológic (I+D) per institucions publiques i privades representa-
ven, l'any 1984, només el 0'6% del PIB; en la nostra situació actual, aqües-
tes haurien d'arribar almenys a 1'1% del PIB. Cal dir que en els pressupostos
del 1986 els capítols destinats a I+D es van incrementar en un 40%.

—La distribució investigació pública-investigació privada está molt equili-
brada cap al sector públic. Mentre que en els paisos de la Comunitat la parti-
cipació del sector privat en l'I+D és del 55% i al Japó del 80%, a l'Estat
espanyol els cálculs mes optimistes la sitúen en un 20%, fet que posa en evi-
dencia la falta d'iniciativa i el grau de dependencia de la industria privada.

—La producció científica espanyola, mesurada per l'anomenat «saldo tec-
nológic» (és a dir, per la diferencia entre ingressos i pagaments per assistén-
cia técnica i royalties; saldo negatiu en 70000 milions l'any 1983) i peí nom-
bre de referéncies espanyoles en bases de dades internacionals (l'any 1983,
del 0'66%), és molt baixa, si bé en els darrers tres anys s'ha duplicat.

—El nombre d'investigadors també és molt baix; només n'hi ha quaranta
per cada cent mil habitants, mentre que la mitjana de la OCDE és de cent
vint-i-cinc, i en moltes árees concretes estem per sota del que és imprescin-
dible per desenvolupar una tasca efectiva.

El Govern, conscient de l'efecte decisiu de les noves tecnologies sobre l'es-
tructura económica i sobre la dinámica general de la societat, ha emprés amb
urgencia i alta prioritat mesures per afrontar activament un deis canvis histó-
ricament mes decisius per al futur de les societats occidentals, i que en gran
mesura és el que determinará no solament el nostre esdevenidor econó-
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mic i cultural intern, sino també la nostra posició internacional. Aqüestes
mesures van encaminades a construir una base científico-tecnológica d'una
certa envergadura estretament lligada a un teixit industrial que faci que la
nostra societat tingui una participació sostinguda i relativament autónoma en
la nova revolució tecnológica.

EL MARC LEGAL

Amb l'aprovació peí Parlament de l'Estat de la llei de Reforma Universita-
ria (L.R.U.) i mes tard de la de Foment i Coordinado General de la Investi-
gado Científica i Técnica (Llei de la Ciencia), queda establert el marc legal
per a una nova organització de la política científica i per a una nova planifi-
cado de la seva estructura i deis organismes d'investigació.

Mentre la L.R.U. potencia l'estructura departamental de les universitats es-
panyoles per fomentar la formado d'equips coherents d'investigadors, pre-
veu la possibilitat que els departaments i els instituts universitaris puguin fer
contractes amb entitats publiques o privades o amb persones físiques per rea-
litzar treballs científics i técnics i crea els Consells Socials de les Universi-
tats amb la fundó, entre d'altres, d'afavorir la collaboració de la societat en
el financament de la Universitat; la llei de la Ciencia estableix que el Pía
Nacional d'investigació Científica i Desenvolupament Tecnológic inclogui pro-
grames de formado de personal investigador, especialment en aquelles árees
científiques o técniques on son mes grans les necessitats de personal espe-
cialitzat; preveu mesures per fomentar la productivitat del personal investi-
gador i estableix que en l'execució del Pía Nacional hi puguin participar, a
mes a mes deis organismes públics dependents de l'administració de l'Estat
i de les Comunitats Autónomes, i de les universitats, empreses i institucions
de carácter públic o privat que realitzin activitats d'investigació i desenvolu-
pament tecnológic.

Pero cap política tecnológica no pot teñir eficacia real si l'Estat no aconse-
gueix mobilitzar la societat entorn d'una serie d'objectius de producció i as-
similació de noves tecnologies. L'activitat legislativa o institucional, malgrat
que és indispensable per regular les actuacions, no és suficient per actuar
com a motor de promoció del canvi tecnológic. L'Estat ha d'incidir en els
mecanismes económics i socials productors d'innovació: en el financament
i desenvolupament de les empreses, en la demanda tecnológica, en la forma-
ció de personal técnic i científic, en l'ús social de les noves tecnologies, etc.

Per construir un bon sistema ciéncia-tecnologia-indústria cal incidir de ma-
nera homogénia en cadascuna de les capes del sistema, que segons els ex-
perts, en aquest cas, son almenys quatre:
—Els investigadors encamináis a la generació i innovació de noves tecnolo-
gies (universitats, CSIC, etc.).
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—Els introductors de les tecnologies en fase d'explotació comercial (Centre
d'I+D d'investigació aplicada).
—Les empreses productores de noves tecnologies aplicades.
—Els usuaris de la tecnología en qüestió.

L'existéncia d'un nivell tecnológic adequat en un determinat sector depén
del fet que s'hagi desenvolupat convenientment en cadascun deis nivells es-
mentats i que s'hi estableixin bons sistemes de comunicado i intercanvi: si
no hi ha usuaris no teñen sentit determinats tipus d'investigació, aquí cal buscar
mecanismes per incentivar la demanda; si hi ha usuaris pero no hi ha teixit
industrial, la possible investigació no troba camí per arribar a la demanda,
en aquest cas cal centrar els esforcos en la creació d'un teixit industrial ade-
quat; si el nivell que falla és el segon, vol dir que el sector es nodreix exclu-
sivaflient de patents estrangeres, amb tot el que aixó representa de dependen-
cia tecnológica i manca de control estratégic sobre el futur del sector.

LA TECNOLOGÍA ESTRANGERA I ELS RECURSOS HUMANS I ECONÓMICS
Els experts identifiquen també, en el moment actual, almenys tres elements

que afecten cadascuna de les capes anteriors independentment del sector con-
siderat: la necessitat de tecnología estrangera (cal detectar el punt d'entrada
mes convenient segons el sector i organitzar els mecanismes de captado i
estimulado: si no hi ha teixit industrial suficient, la tecnología entrará en
forma' d'un producte determinat per satisfer la demanda; si el que falla és
l'activitat d'I+D introduirem patents per produir-les posteriorment a Espa-
nya, etc.), la formado de recursos humans (cadascun deis nivells del sistema
necessita recursos adequats en qualitat i quantitat) i la necessitat de recursos
económics (és a dir, el financament necessari per suplir les mancances que
es detectan en cada cas).

Caldria afegir quelcom mes peí que fa a la construcció d'un bon teixit in-
dustrial. Ja s'ha apuntat que els esforcos per incrementar la nostra capacitat
científica tindrien una repercussió molt escassa en el desenvolupament de
l'Estat si no anessin acompanyats de la creació d'un teixit industrial que in-
clogui tant empreses productores de noves tecnologies com mecanismes per
a la difusió de l'ús de les noves tecnologies en la producció i en la gestió.
Aixó no solament passa per la construcció de grans empreses nacionals pro-
ductores de tecnologies punta com la microelectrónica, la biotecnología o
les telecomunicacions, sino també peí suport a empreses ja existents amb po-
tencial d'innovació tecnológica, per estimular la creació de petites i mitjanes
empreses en els sectors productors de noves tecnologies, per la formado de
centres d'I+D lligats a la producció que siguin capacos de captar tecnologia,
assimilar-la i difondre-la entre les empreses de Tarea, per Felaboració de pro-
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grames d'estímul a l'assimilació de noves tecnologies per part de les empre^
ses i per la creació de demanda tecnológica per part de l'administració.

Aquest darrer aspecte és particularment interessant, ja que l'administració
pública, peí seu pes i per la seva propia necessitat de modernització tecnoló-
gica en una serie de sectors clau, pot representar l'estímul de demanda capa?
de provocar un desenvolupament molt mes rápid de les empreses producto-
res de noves tecnologies. El Govern ja ha pres iniciatives en aquest sentit:
el pía de telecomunicacions, la informatització del sistema educatiu, la in-
formatització de l'administració pública van en aquesta línia, que reflecteix
l'estreta connexió que hi ha entre la modernització funcional d'un país i el
desenvolupament del seu teixit productor de noves tecnologies.

Finalment voldria assenyalar la importancia que, juntament amb el desen-
volupament tecnológic própiament dit, existeixi una política que ajudi la so-
cietat a assumir gradualment els canvis profunds que les noves tecnologies
representen en la nostra forma de viure, produir gestionar, aprendre, etc. Potser
la introducció de la informática a l'escola és una bona idea en aquest sentit:
sembla lógic pensar que les persones que des de la infancia s'han familiarit-
zat amb aquest nou entorn teñen mes facilitat per poder adaptar-s'hi. En qual-
sevol cas la formado d'una cultura i una consciéncia tecnológiques entre la
gent és fonamental: una societat que rebutja i tem no assimila. Per aixó, tot
el que vagi encaminat a difondre informado, ja sigui utilitzant els mitjans
de comunicació, organitzant debats que permetin ais especialistes intercan-
viar idees i informado amb intellectuals, polítics, empresaris, sindicalistes,
periodistes, etc., o grups de discussió que permetin al conjunt de la societat
expressar les seves pors, esperances i contradiccions, és bo perqué el canvi
tecnológic s'assumeixi amb plena consciéncia. És ciar que un procés d'aquesta
profunditat només es pot desenvolupar positivament en una societat que l'as-
sumeixi i l'integri sense por de perdre la seva identitat histórica.

Teresa Riera
Directora de l'E.U.E. Empresarials i Informática de les Ules Balears
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Transformacions tecnológiques
i societat: reflexions polítiques
Josep M? Vegara

Aqüestes notes pretenen, simplement, apuntar algunes propostes, algunes
línies d'intervenció social i d'actuació política, enfront deis reptes plantejats
per les crucials transformacions generades peí salt qualitatiu i el ritme acce-
lerat del canvi científic i tecnológic; l'objectiu, dones, no és la tasca
—certament legítima— d'explorar les llunyanes muntanyes de la prospecti-
va. No pretenen, dones, respondre a qüestions com per exemple:

Quin model de societat s'está covant? Quines relacions i quina estructura
de poder la caracteritzaran? ¿El «1984» d'Orwell, ja ha passat o, simplement,
s'ha retardat? ¿Ens espera una societat amb control centralitzat de la infor-
mació sobre els aspectes crucials de la vida personal? ¿Ens porta la robótica
cap a una situació d'atur creixent i generalitzat? Els efectes biológics no con-
trolats que derivaran de les transformacions induídes per l'enginyeria genéti-
ca, ¿produiran desastres irreversibles? ¿La polució masiva i creixent, els de-
sastres ecologics son fets inevitables?, ¿corresponen a tendéncies irreversibles?
¿Només hi ha —per a la gran majoria de treballadors— un futur de treball
deshumanitzat, de relacions socials deshumanitzades?

La resposta optimista del tema ens presenta un futur en qué la robotització
haurá eliminat els treballs penosos i permetrá una reducció substancial de
la durada del treball; el temps lliure així alliberat es podrá omplir amb les
múltiples oportunitats d'oci actiu i enriquidor que ofereixen les noves tecno-
logies de la informado, amb les extraordináries possibilitats que ofereix la
telemática interactiva. D'altra banda, aqüestes mateixes tecnologies —així com
l'extensió de les activitats de producció relacionades amb la informació— per-
metran la generalització del treball (no submergit) a domicili. No cal dir que
—des d'aquesta perspectiva optimista— Tenginyeria genética permetrá aca-
bar amb la fam.

Com ja he indicat, no em proposo entrar en l'análisi d'aquestes visions pros-
pectives: mes senzillament, formularé algunes observacions relatives ais
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métodes que cal seguir per disposar d'una certa capacitat de control sobre
el desenvolupament i les conseqüéncies del canvi científic i tecnológic.

L'impacte i les transformacions que el desenvolupament científic i tecno-
lógic provoquen sobre la societat son avui dia patents, coneguts i reconeguts.
De fet, existeix mes evidencia deis impactes que es produeixen que de la ca-
pacitat de control social sobre el seu desenvolupament; aquest fet genera una
explicable i legítima inquietud.

Resulta innecessari insistir sobre els aspectes positius del canvi científic
i tecnológic. La seva contribució a la millora de les condicions de sanitat
i higiene, les facilitáis de transport i comunicació, etc. L'heréncia positiva
rebuda ens sembla tan obvia que no cal destacar-la. Les aportacions contem-
poránies —per la seva novetat— ens resulten mes inquietants.

Les anomenades «noves tecnologies»: la microelectrónica, la robótica, la
intelligéncia artificial, 1'enginyeria genética, etc., teñen un impacte massiu,
amplificat pels mitjans de comunicació. Les noves tecnologies están sovint
molt allunyades de la capacitat de comprensió que deriva de l'experiéncia
directa, diaria de molts ciutadans; massa sovint, en conseqüéncia, teñen una
certa connotado mágica; paradoxalment, el domini deis homes sobre la na-
tura s'inverteix o sembla invertir-se. El resultat és que un producte social
—la ciencia i la tecnologia— apareixen com quelcom que domina la societat
i la majoria deis homes.

Lluitar contra aquesta percepció mágica del carácter de les noves tecnolo-
gies és una tasca fonamental que té com instrument fonamental l'educació
i la divulgació. Encara que potser no ho sembli, treballar en aquesta línia
constitueix una opció política i ideológica important, en una orientado pro-
gressista.

D'altra banda, la problemática deis efectes —positius i negatius— del can-
vi científic i tecnológic sobre la societat i els diferents grups socials és avui
mes visible i també mes espectacular. En definitiva, avui existeix una per-
cepció mes aguda de l'ambivaléiicia del canvi tecnológic, és a dir, de la seva
cárrega objectiva d'impactes positius i negatius, amb un balanc que apareix
discutible i és discutit. Aixó contrasta, certament, amb l'optimisme quasi ge-
neral deis anys cinquanta i seixanta.

Apuntem dos exemples quasi obvis:
—La biotecnologia permet —és prou conegut— produir insulina mitjant-

cant processos artificiáis, pero també pot produir efectes descontrolats. Pot
també fer aportacions decisives en la lluita contra la fam.

—La microelectrónica ha fet avenaos indiscutibles, patents; ha permés la
miniaturització de l'electrónica, fent possible des deis endoscopis, que per-
meten explorar visualment els racons del eos huma, fins a l'instrumentel
pacte indispensable en qualsevol aventura espacial. Ara bé,
de control efectiu deriva d'algunes, o de moltes, de les seves apli^acions?
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un altre nivell, quins son, realment, els efectes de l'exposició prolongada a
les radiacions que emeten les pantalles sobre els operadors/es?

Certament, es podrien multiplicar els exemples.

ACTITUDS ENFRONT EL CANVI

Des d'una óptica relativament global, es poden identificar diferents acti-
tuds básiques enfront del canvi tecnológic; aqüestes actituds teñen diferents
arrels ideológiques. Les tres mes extremes son actituds cómodes per la seva
simplicitat:

—l'enlluernament davant les realitzacions espectaculars de la ciencia i les
tecnologies modernes: l'acceptació —fins i tot anticipada— de totes les apor-
tacions de la «revolució científica i tecnológica» o, mes simplement, de les
«noves tecnologies». És la variant optimista de la passivitat.

—la passivitat, la resignació, deixar-se portar peí corrent; aquesta actitud
correspon a una dimissió; és l'expressió d'un pessimisme radical.

No son necessaris gaires arguments teórics, analítics, per desqualificar les
posicions passives, sigui resignada o enlluernada; només cal preguntar si son
éticament, ideológicament i prácticament acceptables després de l'accident
nuclear de la central de Three Miles Island, la catástrofe de Bopal, el trauma
de Chernobil, el fracás del Challenger o el desastre del Rhin, per posar al-
guns exemples.
-•, La tercera posició se sitúa a l'altre extrem:

—l'oposició frontal, activa, indiscriminada i genérica a tota dinámica de
canvi científic i tecnológic. Es el voluntarisme iMusori, que desconeix les
forces en moviment i les seves liéis.

Hi ha una quarta posició, activa i responsable, caracteritzada sintéticament
de la forma següent:

—l'esforc de comprensió deis mecanismes que regulen la dinámica del canvi
científic i tecnológic i la lógica deis seus impactes; aquesta comprensió és
una condició previa per incidir-hi de forma conscient i realista, amb la fina-
litat d'establir formes d'intervenció activa i de control social.

Aquesta —cree— és l'orientació general d'una línia d'esquerres, centrada
no solament a limitar les conseqüéncies negatives —aspecte certament
indispensable— sino també a incidir en la propia orientado del canvi cientí-
fic i tecnológic mitjancant una política erica?. El control social no vol dir
simplement control per part de l'administració pública sino també per part
deis sindicats, de les organitzacions d'usuaris, de consumidors, etc.

Les noves tecnologies es generen i s'adopten —fonamentalment— sota l'im-
puls de la competencia, cada cop mes internacional; el mercat fa de filtre
crucial; en aquesta competencia, hi están implicats tant els estats com les
empreses. La multiplicitat d'empreses comporta la multiplicitat de centres
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de decisió, de generado de ciencia i de tecnologia, i dificulta les possibili-
tats efectives d'orientació social pública, i les possibilitats efectives de con-
trol social, especialment en els paísos amb una capacitat limitada d'invenció
i d'innovació.

Aixó significa que no hi ha possibilitat d'intervenció conscient? No, pero
sí implica que cal ser conscients, que és necessari conéixer els mecanismes
objectius sobre els quals cal operar; només el seu coneixement permet ope-
rar amb marges de llibertat. En altres paraules, els avions poden volar —i
en vol controlat— perqué es coneixen i s'utilitzen les liéis de 1'aerodinámica.

ELEMENTS PER ORIENTAR UN NOU CANVI TECNOLÓGIC

Des d'aquesta perspectiva és indispensable plantejar-se quins son els ele-
ments que incideixen decisivament a l'hora d'orientar el canvi tecnológic. No-
més incideix l'atzar?; no, de fet existeixen uns mecanismes d'inducció que
focalitzen l'atenció i l'activitat sobre determinats problemes i en determina-
des direccions de treball. L'acció pública —si vol ésser eficac— ha d'incidir
aprofitant conscientment aquests mecanismes; cal també —certament— de-
senvolupar una política propia.

En aquest context, el marc europeu de cooperado i regulado resulta in-
dispensable si es volen prendre mesures amb eficacia; per exemple, una res-
posta a una generalització de la robotització —amb el consegüent augment
de la productivitat del treball— basada en la reducció de la jornada de treball
només seria viable si, globalment, la reducció es produeix a nivell europeu;
altrament es produirien diferencies de costos entre paísos que dificultarien
notablement la via de solució.

D'altra banda, el paper de la CES (Confederado Europea de Sindicats)
—en relació al tema que ens ocupa— és essencial ja que pot jugar el paper
de forca motriu en el procés d'homogeneitzar —encara que sigui de forma
tendencial— la durada entre paísos per evitar avantatges diferenciáis impor-
tants, és a dir, per evitar els costos mes baixos de les empreses deis paisos
amb una durada mes llarga.

El desenvolupament d'una política científica i tecnológica eficac és un ele-
ment imprescindible del procés de control social de desenvolupament del canvi.
De fet, els actors socials i les forces polítiques han assimilat ja la necessitat
de disposar d'elements de política científica i tecnológica. Paisos com el nostre
—que adquireixen bona part de la tecnologia mitjancant la compra a
l'estranger—en els quals aquesta política és indispensable, cal que tinguin
molt ciar el punt següent:

Cal assimilar les tecnologies importades i modificar-Íes, introduint millo-
res, fins adquirir el «saber-fer» que permet un desenvolupament tecnológic
autónom. Aquest procés és indispensable perqué es produeixi una veritable
transferencia de coneixements i de saber-fer: una transferencia real, efectiva,
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de tecnologies adquirides a l'estranger només es produeix si la transferencia
jurídica va acompanyada d'un procés autónom d'aprenentatge, de solució de
problemes.

En definitiva, una orientació efectiva sorgeix de la presa de consciéncia
que la ciencia i la tecnología no son simplement «informació» que es pot com-
prar, en forma de patente o d'altres modalitats. És indispensable un procés
d'assimilació, d'adaptació i d'aprenentatge.

Si bé —com acabo d'indicar— existeix aquesta presa de consciéncia de la
necessitat de polítiques de desenvolupament científic i tecnológic, no es pot
dir el mateix quant a l'avaluació de tecnologies; no existeix ni tradició ni pro-
pensió a desenvolupar una activitat permanent d'avaluació de les tecnologies;
aquesta constitueix una necessitat cada cop mes indispensable donada la re-
lleváncia deis impactes —directes i indirectes— de les diverses tecnologies.

Per qué es dediquen recursos realment extraordinaris a operacions mino-
ritaries de rescat o bé a costoses operacions de trasplantament d'órgans? Té
alguna relació amb el seu carácter socialment visible? Quina seria la rendi-
bilitat sanitaria deis mateixos recursos esmérente en operacions de medicina
preventiva, per exemple? S'intueix la resposta; ens sembla suficient deixar
sobre la taula les preguntes, les quals posen de relleu la necessitat de proce-
dir a avaluar tecnologies.

CONTROLAR UIMPACTE DE LA TECNOLOGÍA
No es tracta només d'analitzar la factibilitat técnica i económica: es tracta

d'avaluar —des d'un conjunt de valors explícits— els impactes, les conse-
qüéncies directes i indirectes —positives o negatives—, molt sovint no consi-
dérate pels grups promotors de la tecnologia en qüestió.

L'impacte ecológic sobre el medi ambient mereix una atenció creixent. Les
limitacions de l'enfocament —estrictament ecologista— consisteix en la seva
visió parcial, sovint correcta pero parcial: cal incorporar-lo en un marc mes
global que consideri el conjunt d'impactes. Cal fer l'esforc. de la síntesi; en
definitiva, l'opció política.

L'avaluació ha d'ésser el resultat d'una análisi sistemática i orientada al pro-
blema específic: la metodologia, en conseqüéncia, ha d'ésser necessáriament
interdisciplinar. Ha d'explicitar els valors des deis quals es fa la valoració.
Aixó és certament difícil i compromés, pero és indispensable separar l'análi-
si deis fets de les valoracions que sorgeixen d'una escala de valors determinada.

D'altra banda, també cal avaluar els rises associats a les diverses tecnolo-
gies, és a dir, avaluar tant la probabilitat de fallida o de catástrofe com els
impactes que en derivarien. La fixació deis nivells de risc socialment accep-
tables és un element central del procés d'avaluació.

La percepció social del risc és un fenomen molt especial; per exemple,
la percepció del risc propi d'accident d'automóbil és generalment molt petita
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quan la probabilitat empírica és superior; ¡'explicado sembla estar en el fet
que si bé els mitjans de comunicació informen que cada dia s'han produit
accidents, aixó no ha incidit negativament sobre la persona potencialment
afectada pero no penalitzada.

Els d'avaluació de tecnologies crucials haurien d'ésser també encarregats
pels Parlaments; d'aquesta forma no solament l'Executiu disposaria de la in-
formació pertinent. Els resultáis haurien de ser públics, amb la finalitat de
facilitar la formado d'una opinió ciutadana ben informada.

Convé insistir en el punt següent: la problemática del canvi científic i tec-
nológic esta subjecta a elevats graus d'incertesa; per aquest motiu és mes im-
portant disposar d'una metodologia capac de generar preguntes pertinents i
produir respostes rellevants, mes que de crear un cert nombre de respostes
concretes, fins i tot adaptades a problemes específics.

Resumint els punts mes importants apuntats préviament destacarien els se-
güents:

—Desenvolupament d'una política científica i tecnológica realista i eficac.
—Una nova formació cultural pels polítics i els ciutadans que faciliti una

participado informada i responsable; educado polivalent que permeti can-
viar d'ofici diferents vegades durant la vida activa i faciliti les reconversions
necessáries.

—Avaluado previa de les tecnologies en desenvolupament i fer possible
la participado en el procés deis diferents agents socials.

—Donar una dimensió europea a la política de ciencia i tecnologia.
—Desenvolupar una política sindical en l'ámbit europeu que anivelli els

impactes de polítiques compensatóries deis efectes del canvi científic i tec-
nológic.

—Donar la relleváncia merescuda ais aspectes ergonómics, relacionáis amb
les condicions de treball.

—Desenvolupar la normativa necessária per afrontar els temes amb un po-
tencial mes gran d'efectes descontrolats o negatius (fecundado artificial, control
de la privacitat, etc.).

Aqüestes línies de treball permetran desplegar una acció col-lectiva cons-
cient, d'impuls i de control de la dinámica de canvi científic i tecnológic i
deis seus impactes sócio-económics.

Josep M.a Vegara
Catedrátic d'Economia i Coordinador

de Servéis d'Urbanisme i Obres Publiques
de l'Ajuntament de Barcelona
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La revolució tecnológica: una reflexió
sobre el seu abast
Joan Majó

PRECISIONS INTRODUCTÓRIES

Aquest és un treball necessáriament limitat. L'extensió que aconsella i fins
i tot, imposa — un article de revista, obliga a una opció. O bé s'escull una
de les nombrases facetes que té un tema tant complex i es tracta amb una
certa profunditat o, contráriament, s'intenta una reflexió mes amplia, encara
que mes general.

D'acord amb l'editor de la revista m'he inclinat molt mes cap a la segona
alternativa, tot i que sóc plenament conscient de les seves dificultáis.

Cal pero anunciar que el que segueix és, o pretén ser una rápida volada
per damunt l'ample terreny que suposa la progressiva introducció de les no-
ves tecnologies a la nostra societat, d'una manera especial al nostre sistema
industrial, i una reflexió sobre la incidencia d'aquest fet en els diferents ám-
bits de la nostra vida.

Aquest plantejament pot, en alguns casos, donar una impressió de superfi-
cialitat. No ho puc negar. El que he intentat, i no ha estat fácil, és que, mal-
grat que només una aproximació, sigui sempre rigorosa. Rigor i generalitat
poden anar plegats.

Malgrat aixó cal que el lector no oblidi que aquest tipus de tractament im-
posa una doble limitado. D'una banda, sovint manca l'espai per justificar
afirmacions que es fan i que s'han de donar per bones. I, per l'altra, molts
temes queden només encetats i per tant algunes conclusions del treball han
de teñir un carácter provisional. No tinc cap dubte que el segueix convida
i fins i tot incita a noves aportacions complementáries o, per qué no? contra-
dictóries.

Cal també una darrera precisió referent a la meva perspectiva personal.
Escric des de la situació d'haver viscut, durant molts anys, molt de prop els
temes i els problemes que tracto, tant en la seva perspectiva técnica i econó-
mica com en les seves derivacions polítiques i socials. Escric molt mes des
de la perspectiva de qui ha decidit que no pas de qui ha teoritzat. La perma-
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nent inquietud personal per poder copsar el sentit i l'abast de la propia acció
és el que sovint m'ha obligat a interrompre el ritme de l'actuació i a
autoimposar-me una reflexió personal que permeti d'escatir les fites llunya-
nes del propi treball.

Cal dones no oblidar que aquest treball reprodueix una part d'aquestes re-
flexions i que és molt mes una «reflexió testimonial des de l'acció» íjue no
pas una «teorització sistemática» sobre el tema.

M'ha semblat necessari, abans d'entrar a considerar la incidencia social
de les noves tecnologies, dedicar una primera part a fer una descripció curta
pero acurada del propi fenomen tecnológic, ja que sovint he comprovat que
se'n parla amb una base molt petita i molt errada de coneixement sobre la
seva propia esséncia. He intentat dones, oferir una descripció que posi en
relleu aquelles característiques de la tecnologia que li donen el carácter tras-
balsador que está prenent.

Per parlar amb una certa precisió de l'abast social del fenomen he decidit
limitar voluntáriament la seva incidencia a dos ámbits de la vida social dei-
xant per a altres, o per mes endavant, una llarga llista de camps potser tan
o mes importants. He escollit, evidentment, alguns deis que conec jnillor,
pero que alhora em sembla que també son els que provoquen ara mes preo-
cupado i demanen actuacions mes urgents. Aquests ámbits es refereixen al
món del treball i al món de l'educació, encara que, com ja es veurá, les refle-
xions deriven necessáriament cap a aspectes mes generáis.

Poques vegades el pensament social ha estat tan necessitat com en aquests
moments d'incorporar a la seva formulado fets, dades i fenómens absoluta-
ment nous i en gran mesura insospitats. Els canvis que comportará en la ma-
nera de treballar i de viure la revolució tecnológica demanen amb urgencia
una revisió de molts deis trets fonamentals del pensament socialista. Si des
d'una perspectiva modesta i limitada aqüestes reflexions poden contribuir-
hi, l'esforc d'haver-les sintetitzat i ordenat estará pagat amb escreix-

LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Cada vegada és mes corrent parlar, o sentir parlar, de la revolució tecnoló-
gica o escoltar consideracions sobre les noves tecnologies. Sens dubt£ el fet
tecnológic i la seva incidencia s'han convertit en un tópic. Com passa sempre
amb els tópics, s'utilitzen i es manegen sense saber exactament qué hi ha al
darrera. I aixó ha passat també en aquest cas.

Qué és la nova tecnologia? Quin és el seu suport técnico-científic? P e r Que

ha significat un terrabastall en el món industrial i económic? És corréete parlar
de revolució tecnológica? Per qué?

Preguntes com aqüestes s'han de respondre, per bé que sigui de forma rá-
pida abans de poder fer una reflexió seriosa sobre les conseqüéncies socials
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d'aquest fenomen. Si no es fa, hi ha un perill important de desenfocament
deis problemes per manca de comprensió de la seva propia realitat. Inten-
tem-ho.

El gran desenvolupament de la tecnologia electrónica (especialment en els
camps de la microelectrónica, la informática i les telecomunicacions), ha posat
a disposició de la societat una capacitat per emmagatzemar quantitatsgaire-
bé illimitades d'informacions, combinar-Íes, processar-les i manipular-Íes
a una velocitat extraordinaria i trametre-les gairebé de forma instantánia a
qualsevol punt de la térra, o de l'espai proper...

Aquesta capacitat de disposar cada vegada de mes informado (bé en for-
ma de veu, de dades numériques, de textos, de gráfics o d'imatges) i de poder-hi
treballar, és al meu entendre el veritable cor del que podem considerar la
revolució tecnológica. L'electrónica ha proporcionat la base material del fe-
nomen, pero peí fet que l'ectrónica s'ha convertir en suport d'informació,
la revolució electrónica ha esdevingut revolució de la informado i d'aquí to-
tes les seves conseqüéncies.

Aquesta disponibilitat creixent d'informació ha capgirat les bases sobre les
quals estava establert el sistema de producció industrial, perqué l'electrónica
modifica radicalment les característiques, la qualitat i el cost deis productes
industriáis (no solament deis productes electrónics, sino de tots els produc-
tes consideráis fins ara no electrónics). Aquest fenomen de difusió cap a tots
els sectors industriáis és el que li dona la seva importancia estratégica. La
incorporado massiva i barata d'«intelligéncia» ais productes i ais processos
de producció permet concebre nous productes, canviar les característiques
deis existents, dissenyar-los amb major eficiencia, produir-los a menys cost
i assegurar-ne una major qualitat.

Les bases del sistema de producció canvien i apareix un nou «factor de
producció» que substitueix amb avantatge els factors esdevinguts clássics (el
capital, l'energia, el treball huma...). En fundó de la perspectiva des de la
qual es miri, es pot anomenar aquest nou factor «la tecnologia», «la informa-
do» o «la intel-ligéncia», pero tot ve a significar el mateix.

Cree que la millor manera de descriure aquest fenomen és parlar de la «se-
gona revolució industrial», ja que els processos son extraordináriament pa-
ral lels.

Des d'un punt de vista tecnológic, la historia de la revolució industrial deis
darrers segles, és la historia de la substitució de l'energia humana per ener-
gia artificial en el procés productiu. Els progressos técnics en el camp de
la generació, transformado i utilització d'energia son els que permeten l'apa-
rició de la máquina, la fabrica i la ciutat, elements materials básics de la
civilització industrial. El fet que avui, el chitada europeu mitjá consumeixi
unes 35 vegades l'energia que el seu eos és capac de produir i que aquesta
energia li costi unes 80 vegades mes barata que la d'origen huma, és l'ele-
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ment técnico-estructural que permet comprendre perqué hem passat del sis-
tema de civilització del segle disset al de la segona meitat del vint.

Ara s'está produint un fenomen similar. Si durant els darrers dos segles
hem assistit a un procés de substitució de l'energia humana per energia arti-
ficial en el procés de producció i a l'increment constant de l'energia disponi-
ble, molt mes enllá del que mai no podia haver produit l'home per si mateix,
ara s'ha iniciat un procés de substitució de la intel-ligéncia humana per «in-
telligencia artificial» en el sistema de producció i també una explosió de la
quantitat d'«intel-ligéncia artificial» de qué podem disposar, de forma cada
vegada mes barata.

He volgut remarcar els mots «intel-ligéncia artificial» perqué exigeixen un
aclariment. L'activitat intel-lectual humana té dos vessants ben diferents: un
vessant repetitiu, no creatiu, que es pot descriure en forma de regles cons-
tants i que per tant és programable i realitzable per una máquina una vegada
li han estat indicades aqüestes; i té un altre vessant espontani, creatiu, im-
previsible, veritablement intel-ligent. És ciar que, per ara, quan parlo de subs-
tituir intelligéncia humana per «intel-ligéncia artificial» estic parlant de la
primera (L'activitat inteHectual del cálcul matemátic és l'exemple mes tipie,
pero no pas l'únic).

La primera revolució va ser el fruit de la substitució de l'energia de l'home
per energia artificial i 1'alliberament de l'home de les tasques mes feixugues
del procés de producció. La segona és el fruit de la substitució de la intelli-
géncia humana repetitiva per la intelligéncia artificial. Tal com va passar
amb l'energia, aquesta intel-ligéncia artificial per aquest tipus de tasques és
mes potent, mes rápida i cada vegada mes barata. S'inicia dones, un segon
procés d'alliberament de l'home de les tasques intellectuals no creatives que
ens ha de permetre de fer com mes va «alió que no poden fer les maquines».

La velocitat amb que creix la capacitat de procés electrónic (el transistor,
el chip, el microprocesador...) i la velocitat d'abaratiment del suport mate-
rial per processar o ernmagatzemar la unitat d'informació, fan que aquesta
transformació tingui un carácter que no dubto a qualificar de «revolucionan».

Com ja he dit, l'aparició de manera sobtada i accelerada d'un nou factor
de producció que permet de substituir els altres (no solament el treball) pro-
voca un replantejament del seu valor relatiu i canvia les regles de la competi-
tivitat. L'energia deixa de teñir el paper de variable estratégica que ha jugat
durant les darreres décades i ara és assumit per la tecnologia. Ja no és la
possessió de recursos naturals o energétics el que fa la riquesa deis pobles,
sino la capacitat de generar i saber aplicar les noves tecnologies a la concep-
ció de béns i servéis.

Aixó modifica les regles que fins ara governaven el repartiment interna-
cional del treball. Disminueix el pes del contingut metal lie deis productes
i augmenta el seu contingut «intangible». Es redueix progressivament l'ener-
gia necessária per aconseguir un cert nivell de producció si s'apliquen noves
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tecnologies abaratidores del consum energétic. La importancia que el cost
del factor treball ha tingut per a la localització de la producció a nivell mun-
dial desapareix. Ja és tan barat de fabricar un producte en una fabrica tradi-
cional de Taiwan, com en una ñau rebotitzada d'Illinois.

I, consegüentment, la frontera entre pobres i rics comenca a ser la fronte-
ra entre pobles amb i sense capacitat tecnológica. Aixó té una transcenden-
cia que no cal tornar a repetir en les decisions de política económica, de
política industrial i de política educativa. Algunes de les quals podrem con-
siderar després.

NOVES TECNOLOGIES, TREBALL I ATUR

Sovint he vist mantenir posicions clarament contradictóries referents a la
relació entre tecnología i atur. En un extrem se sitúen aquelles que defensen
actituds que es podrien esquematitzar tot dient: «les noves tecnologies son
la causa principal de l'atur i, consegüentment hem d'evitar una incorporado
rápida de tecnologia a la nostra societat perqué suposaria un important in-
crement de la desocupado». Per contrast, també és freqüent trobar formula-
cions que fonamentalment venen a dir: «La massiva incorporado de les no-
ves tecnologies és l'únic camí eficac i segur per tal de resoldre els nostres
problemes económics i per retornar a una situado de plena ocupado».

Caldria preguntar dones, les noves tecnologies son la causa de Fatur o mes
aviat en son el remei?

Em sembla que cal deixar de banda esquemes tan simples i analitzar una
mica la complexa relació tecnologia-atur.

He dit ja, i ho repeteixo, que la tecnologia s'ha convertit en un nou factor
de producció, i que com a tal substitueix els altres factors. Per tant, la tecno-
logia substitueix treball. Ningú no pot negar, per agafar l'exemple mes fácil,
que un robot installat en una cadena de producció, substitueix la feina d'un
o d'alguns obrers. Hi ha, dones, un primer efecte evident que és una destruc-
ció de llocs de treball com a conseqüéncia de la introducció d'una nova tec-
nologia en el sistema productiu.

Pero els efectes de la nova tecnologia van molt mes enllá i per tant no po-
dem deixar l'análisi en aquest punt. Continuem-lo, seguint el mateix exemple.

El procés de robotització que fa desaparéixer llocs de treball, també en
crea, a través, com a mínim, de quatre mecanismes que vull descriure suc-
cessivament. En primer lloc, un robot no funciona sol. Cal installar-lo,
programar-lo, mantenir-lo, reparar-lo. Per tant, en la propia cadena de fabri-
cado apareixen llocs de treball relacionáis amb les necessitats de la nova tec-
nologia. Uns llocs de treballs diferents, en quantitat i en característiques, deis
anteriors.

62



.L'OPINIÓ SOCIALISTA

En segon lloc s'han de fabricar els robots (per seguir amb l'exemple que
he triat, pero que podríem generalitzar fácilment) i aixó suposa una quanti-
tat important de treball de disseny, d'enginyeria, de programació i de fabri-
cació. Uns llocs de treball que apareixen en una localització geográfica se-
gurament diferent de la que té la fabrica que estávem considerant i que per
tant, només de vegades poden jugar un efecte compensador.

En tercer lloc hem de considerar un fenomen de caire mes general. El pro-
cés de robotització té com a objectiu disminuir els costos de producció i mi-
llorar la competitivitat de l'empresa. Si aquest objectiu s'assoleix, l'empresa
podrá reduir el preu del producte i millorar la seva incidencia en el mercat.
Aixó significa que podrá incrementar la seva capacitat de producció i em-
prar mes treball per fer possible aquesta nova producció. Si volem conside-
rar els efectes fináis d'aquest procés sobre el mercat de treball del país hem
de teñir en compte diferents factors. Si aquesta millora es fará a costa deis
competidors i l'efecte positiu sobre el treball dependrá de si aquests compe-
tidors son estrangers o interiors. Si tot l'increment de producció de l'empre-
sa substitueix importacions, estarem en el cas mes ciar d'influéncia positiva
en el mercat de treball. El resultat mes important será si alió que es produeix
és una millora de costos al conjunt de les empreses del sector i, per tant,
una reducció general del preu del producte. Si l'elasticitat de la demanda res-
pecte del preu és elevada es produirá un fort increment d'aquesta i podrá aug-
mentar molt la producció a tot el sector amb el consegüent increment de llocs
de treball, increment que estará en fundó de quina sigui l'elasticitat del fac-
tor treball respecte de la producció.

En tot cas, aquests fenómens significaran un increment de llocs de treball
com a conseqüéncia de l'increment de producció.

Resta encara un quart punt a considerar. Si a través d'un procés de millora
tecnológica s'aconsegueix un augment de la productivitat d'una empresa o
d'un sector industrial, aixó té un efecte directe en l'increment de les rendes
que generaran noves demandes, normalment en altres sectors económics. Per
tant apareix un fenomen de creació de nous llocs de treball, en industries
i, sobretot, en servéis com a conseqüéncia de la demanda que produeix la
utilització de les majors rendes generades en els sectors productius millorats.

Ja he advertit de bell antuvi que em veia obligat a fer un tractament neces-
sáriament superficial deis temes i que per aixó no puc, ara, apronfundir en
l'análisi encetat. Pero, encara que resti en aquest nivell, permet algunes re-
flexions que cree importants.

Al meu entendre queda ciar que la introducció de les noves tecnologies
és, alhora, destructora i creadora de llocs de treball i que els seus efectes
poden ser ben diferents segons la perspectiva d'espai i de temps que esco-
llim. En gran mesura, les apassionades contradiccions que sovint es poden
veure sobre el tema, son la conseqüéncia d'haver utilitzat escenaris diferents
i de generalitzar experiéncies no generalitzables. El que pot ser cert per a una
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empresa, pot no ser-ho per a un sector o per a un país, perqué tant en el
sentit positiu com negatiu hi ha efectes induits que es manifesten molt mes
enllá del lloc on es produeix el fenomen inicial. I el mateix passa amb les
consideracions temporals, ja que molts deis fenómens teñen un temps de ma-
duració important.

Cree que he intentat de no limitar-me a una óptica parcial i ofereixo com
a base per a debat el que han estat les meves conclusions personáis al llarg
de l'experiéncia d'aquests anys:

• la utilització de les noves tecnologies té un efecte directe de substitució
de má d'obra i suposa la desaparició de llocs de treball, especialment d'aquells
mes directament lligats a l'activitat de producció directa o de tasques admi-
nistratives burocrátiques.

• «in situ», és a dir, en la propia empresa, la tecnologia crea nous llocs
de treball lligats a les necessitats de programació, de manteniment o d'opera-
ció deis propis equips informátics, robots, etc.

• per regla general, i sense teñir en compte altres efectes induits, el balanc
quantitatiu deis dos fenómens anteriors és negatiu, i ens trobem amb una des-
trucció neta de llocs de treball.

• des d'un punt de vista qualitatiu, els llocs creats acostumen a ser de mes
nivell, de mes qualificació, i de mes alta retribució que no pas els que han
desaparegut.

• les exigéncies professionals deis nous llocs fan que, sovint, sigui difícil
poder adaptar les mateixes persones per tal de donar-los continuítat dintre
l'empresa, i quan es pot fer, es requereix un procés important de reciclatge
professional.

• l'activitat lligada a la concepció i fabricació deis nous equips electrónics
o informátics és fortament generadora de llocs de treball, de característiques
altament qualificades, i suposa un segon efecte compensador important.

• si no es té cura que existeixi al país una industria electrónica capac de
fornir aquests equips i s'accepta que siguin d'origen estranger, a part d'altres
problemes, hom pot trobar que s'estará produint el fenomen compensador
de llocs de treball a nivell mundial, pero a base de crear atur en el propi
país i treball en un altre. (Aquest ha estat un fenomen molt corrent durant
els darrers anys i que no es pot obviar quan analitzem l'evolució relativa Europa-
Japó o Europa-USA durant el període 75-85).

• Existeixen un seguit de mecanismes (n'he descrit alguns abans) que per-
meten d'assegurar que els efectes sobre el treball de les noves tecnologies
son diversos i de signe diferent i que no esta fonamentat donar com a segur,
de forma general, que el resultat global, a curt i a mitjá termini, del procés
tecnológic sigui un increment de l'atur. Per a mi és incorrecta la simpli-
ficado que abans he esmentat: «les noves tecnologies son la causa de
l'atur».
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• pero alhora, cal veure que no hi ha cap automatisme que garanteixi que
els efectes compensatoris que es produeixen s'aprofitin adequadament. Fins
i tot en el cas hipotétic que es puguin crear tants llocs de treball com per
compensar numéricament els que desapareixen no hi ha cap seguretat que
es crein. Una empresa, un sector o un país poden no estar preparats per apro-
ntar les potencialitats que generen les noves tecnologies. Pot ser per manca
de persones amb la formació adequada, per manca de capacitat d'adaptació,
per una política de recursos inadequada o per moltes altres raons. Pero de
tota manera, per a mí és ben cert que s'equivoquen els qui ingénuament o
de forma voluntarista diuen: «la revolució tecnológica ens porta indefectible-
ment a la solució de la crisi i la recuperado de la plena ocupado».

• cap país que estigui obert al món exterior i que s'integri en els corrents
del comerc internacional no pot defugir les regles de la competitivitat. O s'és
competitiu, o es retorna al subdesenvolupament. (No resta ni la solució de
«tancar-se», perqué també suposa una constant marxa enrera). I és ciar que
no hi ha competitivitat sense tecnologia. O, encara mes; actualment la tecno-
logia és el factor clau de competitivitat. Per tant, oposar-se a la introducció
de la nova tecnologia, és el camí mes segur per anar perdent posicions en
el mercat mundial i incrementar contínuament l'atur. Cal dones teñir ciar que
Túnica actitud válida és d'acceptar i promoure la incorporado a la nostra
industria i a la nostra economia de les noves tecnologies, perqué no fer-ho
és assegurar la continuada pérdua de competitivitat en el mercat mundial i
la tornada al desenvolupament. Pero alhora cal ser conscient que aquest pro-
cés d'incorporació és ambivalent i que no produeix per si mateix solament
efectes positius, sino que cal conduir-lo amb cura, conéixer-ne bé les diver-
ses conseqüéncies i prendre les mesures necessáries per tal d'aprofitar el má-
xim deis seus avantatges i evitar en la mesura del possible els seus inconve-
nients. A l'hora de parlar d'una política per a la incorporado de les noves
tecnologies vull deixar formulades quatre conviccions personáis que consi-
dero d'una gran importancia i que poden teñir el carácter d'unes certes re-
gles d'or en aquest camp:

1. Cal un impuls decisiu i constant per assegurar que el país s'incorpora
a la revolució tecnológica i, fins i tot, recupera una part important del retard
que patim respecte deis altres pai'sos europeos. És l'únic camí que ens pot
permetre salvar amb un balanc positiu el nostre procés d'incorporació al mercat
europeu i de forma paral lela al mundial.

2. Si el procés d'introducció de la tecnologia té efectes negatius i positius,
hem d'evitar els perills reals i seriosos que comporta no aprontar els positius
i quedar solament marcats pels negatius. La revolució tecnológica destrueix
treball i crea treball, destrueix empreses i crea noves oportunitats pero es
pot succeir que aqüestes oportunitats no s'aprofitin. Les causes, probable-
ment, son la manca de persones preparades técnicament i d'una manera
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adequada, la rigidesa institucional i l'abséncia d'un entorn que faciliti el rá-
pid aprofitament de les noves oportunitats. Salvar aqüestes dificultats és un
repte important per a la nostra societat. Cal incrementar extraordináriament
el nombre de persones formades en les noves activitats que genera el canvi
tecnológic. I cal, sobretot, donar a la societat en conjunt la capacitat d'adap-
tació que demana un nou context en qué les modificacions de Tentorn es pro-
dueixen a una velocitat desconeguda fins ara. Només una societat flexible
en qué les institucions i les persones están en condicions d'adaptar-se a les
circunstancies canviants, pot reexir en el procés de modernització que com-
porta la revolució tecnológica. Cal que les institucions financeres, les insti-
tucions educatives, les organitzacions empresarials i sindicáis i, especialment,
les instáncies governamentals siguin capaces de fert front a aquest repte o
provocaran un estrangulament del procés de creixement del país.

3. La meva convicció personal és que, malgrat tots els mecanismes com-
pensadors que he citat, a mitjá termini, el balanc quantitatiu en el món del
treball será negatiu. Aixó vol dir que no es crearan tants llocs de treball com
per compensar els que es vagin perdent en el procés. Dit en termes mes ge-
neráis, cree que progressivament la societat anirá precisant cada vegada menys
hores-home globals per mantenir el seu nivell de vida, i fins i tot per anar-lo
incrementant. Cal per tant que es vagin prenent les mesures per preparar-nos
per a una societat amb menys necessitat de treball productiu. Si es necessi-
ten menys hores-home, vol dir que o han de treballar menys persones o han
de treballar menys temps. Aquest escurcament es pot fer de moltes maneres
(menys jornada laboral, setmana de menys dies, allargament de l'edat esco-
lar, avancament de la jubilado,...). En qualsevol cas la societat de les prope-
res décades, será una societat en la qual la importancia temporal del treball
productiu en la vida de la persona disminuirá molt i aixó té enormes conse-
qüéncies en el camp educatiu, en les formes de vida i, sobretot, en els valors
socials.

4. Per acabar, i encara que d'entrada pugui semblar contradictori, vull també
expressar la meva convicció que no es detindrá el creixement económic, malgrat
un possible increment de l'atur. Un procés de robotització crea menys llocs
de treball que no pas en destrueix. Pero a causa de les característiques deis
nous llocs, la renda generada per aquests, malgrat que siguin inferiors en
nombre, és probablement superior a la generada per la totalitat deis ante-
riors. En termes macroeconómiques aixó vol dir que és bastant probable un
escenari en qué es produeixi un creixement continuat de la renda i una dis-
minució de l'ocupació. Un país pot ser cada vegada mes ric i, si no es preñen
mesures, teñir cada vegada mes aturats. En abséncia d'una actuació adequa-
da aixó pot configurar una societat cada vegada mes dual. Un grup cada ve-
gada mes petit de gent que treballa, pero que cada vegada guanya mes i un
altre grup creixent d'aturats. Per evitar-ho, cal repensar seriosament en el
camp de les formulacions polítiques la natura de la relació renda-treball pro-
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ductiu, examinar conjuntament i críticament el «dret al treball» i el «dret a
la renda» com a bases de la convivencia social i, possiblement, pensar en
la retribució de treballs no directament lligats al procés productiu. Fer-ho
és tot un repte, per al socialisme de fi de segle.

NOVES TECNOLOGIES I SISTEMA EDUCATIU

Les relacions entre les noves tecnologies i el sistema educatiu es poden
enfocar des de dues perpectives totalment diferents, segons que considerem,
els métodes o els continguts del sistema educatiu.

És evident que el sistema educatiu pot i ha de fer ús de les noves técniques
i aixó suposa una nova manera d'ensenyar i d'aprendre, utilitzant uns nous
instruments (ordinadors, vídeos, etc.) i també canviant els sistemes d'apre-
nentatge. Aquest és un tema d'un gran abast que deixo de banda voluntária-
ment per les raons d'autolimitació que he exposat al principi. Per tal de ser
mes homogeni amb la resta del treball em vull centrar en la influencia sobre
els continguts.

Si al llarg de les darreres planes estic exposant que la revolució tecnológi-
ca configura un nou tipus de societat, amb unes cadencies, uns valors i unes
prioritats diferents, és ciar que el sistema educatiu, que té com a funció pri-
mordial preparar les persones per a la vida en societat, ha de revisar també
els seus continguts.

Permeteu-me que sense massa descripcions prévies, que s'estendrien mes
del compte, faci, com he fet abans, un recull de conviccions personáis que
no cobreixen mes que una part del que seria un tractament global del tema:

• La nostra Universitat, com a reflex del que ha estat tradicionalment la
societat espanyola (es podría fer alguna distinció en el cas de la societat cata-
lana, pero no prou important com perqué s'invalidi el que segueix) és una
Universitat descarnada del context socio-económico i que consegüentment
no elabora els continguts i les orientacions del seu ensenyament a partir de
les demandes socials, sino en funció d'altres criteris, a vegades fins i tot de
caire corporatiu. Aixó provoca un fort divorci entre les necessitats del siste-
ma social —i especialment del sistema sócio-económic— i el producte de
les institucions educatives (pocs professionals de grau mitjá, excés de llicen-
ciats en ciéncies especulatives o en algunes branques d'humanitats que han
de buscar com a única sortida professional l'ensenyament, manca d'especia-
listes en ciéncies i tecnologies de nova aparició, dificultat per a un reciclatge
post-llicenciatura, etc.). Estic tristament convencut que si es manté i, s'acce-
lera, la represa económica i la modernització industrial que hem comencat,
a molt curt termini, el sistema educatiu será el nostre coll d'ampolla per a
la continuació del procés. I de manera immediata, ho está sent ja el sistema
d'ensenyament técnic, tant a nivell mitjá com superior. Cal prendre ja mesu-
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res imaginatives i, fins i tot agosarades, per evitar que la manca de persones
adequadament preparades posi en perill el desenvolupament del nostre sec-
tor industrial i de servéis. No és pas ara el moment de discutir-Íes.

• Si la societat a la qual ens apropem és una societat basada sobretot en
un nou element clau, la informació, cal que els seus membres estiguin mes
i mes preparats per manejar-la. La informació será alhora un element clau
i abundant, i l'home ha d'ésser capac no pas de teñir molta informació, sino
de saber com aconseguir-la. No cal utilitzar el cervell com a magatzem (cada
vegada relativament mes petit) de dades i d'informacions que poden estar al
nostre abast de forma immediata si sabem on buscar-Íes. És molt mes im-
portant aprendre a aprendre i a recuperar el que s'ha aprés que no pas reteñir
els continguts concrets.

• Tot aixó és encara mes veritat si copsem que el ritme de canvi de la so-
cietat tecnológica és tal que fa que hom hagi de canviar sovint de continguts
al llarg de la seva vida, perqué canvii" el seu treball o perqué hagi d'actualit-
zar els propis continguts d'una activitat. Per tal que aixó sigui així és neces-
sari que s'incrementi molt el nivell mitjá de formado general de la societat,
de manera que la persona estigui molt mes en condicions de poder accedir
ais coneixements que requerirá.

• Si el treball ha d'anar perdent importancia —almenys quant a dedicació
de temps en la vida de les persones—, el sistema educatiu ha de teñir en compte
que cal preparar els homes molt mes per a la seva vida social, per al lleure,
per a la participado ciutadana, que serán activitats cada vegada mes impor-
tants per ais membres de la societat tecnológica. Aixó suposa uns aprenen-
tatges i uns continguts que fins ara han estat gairebé oblidats de forma siste-
mática.

• De forma implícita en tot l'anterior, es pot deduir que cal anar bandejant
la tradicional separació entre període formatiu i període de treball, que ha
coincidit amb dues époques diferents de la vida de la persona. Cada vegada
mes el període de formado s'estendrá a la totalidad de la vida de l'home i
encara que és evident que no desapareixerá l'etapa de formado inicial durant
la infancia i la joventut, en l'época mes madura coexistirán treball i forma-
ció, i és fácil que hi hagi noves etapes només de formado —és a dir sense
treball— al llarg de la vida.

Després d'aquestes consideracions que óbviament obren molts camins sense
tancar-Ios, voldria, com he fet en el punt anterior, resumir a tall de conclusió
personal les meves conviccions del que suposa la necessitat de redisseny del
sistema educatiu:

1. A curt termini, el sistema educatiu ha de ser capac d'evitar el perill d'es-
trangulament en qué está posant el nostre desenvolupament industrial per manca
de persones formades en els camps de les noves tecnologies, en tots els ni-
vells professionals. Cal generar amb urgencia, dintre del sistema, o al marge
de Tactual, el nombre de professionals necessari.
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2. Es imprescindible incrementar el nivell mitjá de formado deis mem-
bres de la societat i, per tant, s'ha d'elevar el que es considera com a nivell
mínim. Aquesta elevado ha de suposar sobretot un augment de les capacitáis
básiques (lectura, llengües, cultura general, sistemes de treball, formes d'auto-
prenentatge, etc.) mes que no pas volum d'informacions. Solament així pre-
pararem persones per poder viure sense quedar marginades en la societat deis
propers anys.

3. Els continguts fonamentals del sistema educatiu s'han de configurar se-
gons els següents objectius:

— desenvolupar capacitáis básiques i transmetre coneixements generáis.
— ensenyar a aprendre.
— preparar per a la capacitat d'adaptació.
— socialitzar, en el sentit de preparar les persones per a la vida social i

ciutadana i no només peí treball.
— desenvolupar capacitáis destinades al temps de lleure o de treball social.
4. La Universitat ha de repensar les seves característiques estructuráis d'ac-

tivitat a partir deis següents criteris:
— apropar-se a la societat i establir un sistema de comunicado i de mutua

influencia molt estreta. Aixó vol dir una facilitat d'interpenetració o d'inter-
canvi en el terreny docent (professors universitáris formant personal a les em-
preses i professionals d'empreses ensenyant a la Universitat), en el terreny
deis «curriculum» (comissions mixtes Universitat-Societat per confeccionar-
los), i en el camp de la recerca (projectes conjunts de recerca i desenvolu-
pament).

— formado de professsionals amb una gran capacitat d'adaptació, reduint
el contingut d'especialització i augmentant la formado básica, intensificant
els coneixements d'especialització en el darrer cicle, pero donant-li un ca-
rácter mes conjuntural.

— facilitar la permeabilitat entre les diverses disciplines o «carreres» per
oferir unes majors possibilitats de reciclatge professional.

— adaptar el seu funcionament a les característiques d'un centre de for-
mado permanent, i no solament de persones en la seva etapa juvenil.

AL COR MATEIX DEL SISTEMA SOCIAL

He arribat a la fi del treball, i voldria acabar-lo amb una reflexió de carác-
ter general.

Seguint el fil de les planes precedents, és fácil d'observar com les conside-
racions que es fan en cada un deis ámbits que he tractat, s'enfilen rápidament
cap a qüestions de caire molt mes transcendent. He comencat parlant de l'atur
i m'he vist portat necessáriament a demanar replantejament en les relacions
entre renda i treball; he iniciat un discurs sobre les exigéncies educatives
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de les noves tecnologies i he acabat parlant de reforma de la Universitat i de
replantejament de criteris del sistema educatiu en el seu conjunt; he tocat
de passada el tema del lleure i no he pogut ni tan sois encetar tot el que ve
dañera d'aquest fet. I si es té en compte la quantitat d'aspectes ais quals ni
tan sois m'he acostat es pot clarament concloure que la revolució tecnológica
ens sitúa veritablement en el llindar d'una nova societat.

És per aixó que des del primer moment he defensat i recomano que par-
lem tots de la segona revolució industrial. Les mutacions que s'estan pro-
duint en el camp tecnologic porten a uns canvis industriáis i económics d'abast
igual o superior ais que va produir la revolució industrial. Pero les conse-
qüéncies socials i polítiques, que ja es poden endevinar signifiquen també
l'establiment d'un nou sistema de vida i d'un nou model de convivencia.

Davant d'un fet així és imprescindible una reflexió profunda de carácter
polític, étic i ideológic que ressituí els valors, les seves prioritats i les noves
formes de materialització socials d'alguns principis permanents. Els qui his-
tóricament han defensat mes aferrissadament la llibertat, la justicia, els drets
individuáis i collectius, han d'agafar una vegada mes la inicitiva i formular
esquemes socials que siguin válids per al nou temps.

Amb la denominació que sigui i amb les aportacions que calguin és urgent
comencar a formular un «socialisme per a la societat tecnológica», que, per
raons que no cal ara explicitar, s'ha de fer durant els propers deu anys i s'ha
de fer precisament a Europa. N'estic del tot convencut.

Joan Majó i Crúzate
Enginyer industrial. Diputat per Barcelona

a les Corts Generáis. Ex-alcalde de Matará
i ex-Ministre d'Industria i Energía
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Entrevista a Eugeni Trias:
«Les reflexions de tres décades i el seu
impacte en la Catalunya d'avui»
Enric Bastardes

Eugeni Trias és el máxim representant del
que ha vingut a denominar-se l'Escola de
Barcelona de Filosofía. Tant en la seva car-
rera universitaria com en les seves publica-
cions, Trias ha pretés demostrar que l'ofici
de pensar és una professió que requereix ri-
gor i métode. A Trias no li plauen els ama-
teurismes ni els aficiónate.

Pero d'aquesta concepció del seu ofici no
se'n pot deduir que sigui un clássic. Mes
aviat s'ha convertit, al Uarg de tres décades
de publicacions, en un heterodox i un anti-
dogmátic.

Potser per aixó, avui renega de les posi-
cions del nacionalisme conservador cátala.
Les seves confessions en aquest sentit (que
realitza en la conversa sostinguda amb ell
i que reproduim a continuado), poden sor-
prendre a mes d'un lector. Perqué Trias no
s'havia mostrat belligerant, sino mes bé
collaborador, ambalgunsrepresentantsde
la forca política hegemónica del poder auto-
nómic de Catalunya. Així és coneguda la
seva participado en el consell consultiu del
que es va dotar el Conseller de Cultura, Joan
Rigol, en l'etapa frustrada tanmateix del
«pacte cultural». També és prou conegut
com molts deis conceptes que a Trias li son
especialment estimáis, atribuíbles o mate-
ria de reflexió —com els de «societat civil»
o «Catalunya-ciutat»—, han estat utilitzats
pels máxims representants convergents en
favor de les seves propies concepcions po-
lítiques.

Per tot aixó, les actuáis conclusions
d'Eugeni Trias respecte de la situado polí-
tica actual de Catalunya, no deixen de teñir
un important carácter clarificador i son, al-

hora, una demostrado de qué no sempre els
intellectuals callen davant el poder.

DE L'ESCLAT DE L'HETERODÓXIA
I LA CRISI DE L'HEGEMONIA
MARXISTA

—Seria interessant veure quin és Vitine-
rari de les idees que hem seguit a nivell ge-
neracional, fent la distinció del que hagin
pogut ser aqüestes idees i el teu propi re-
corregut. Tu comences a publicar a fináis
deis seixanta, la qual cosa vol dir que hi
ha una reflexió durant la década deis sei-
xanta, perqué no s'improvisen les publica-
cions. Per tant, cree que a la biografía de
la gent de la nostra generado hi compten
tres décades d'una forma o d'altra, i que se-
gurament hi ha uns canvis —no cree que es
facin d'una manera mecánica de década en
década— des deis anys seixanta, des del que
significava posar enqüestió, des de l'ópti-
ca marxista possiblement, la idolatría del
marxisme. Al 68 no hi ha una revolta con-
tra el marxisme, pero sí una heterodoxia
dins els esquemes, que desborda els plan-
tejaments iniciáis i que té unes conseqüén-
cies a la década deis setanta. Suposo que
també hi té alguna cosa a veure la crisi eco-
nómica d'Occident en aquella época. No sé,
jo estic donant pautes, pero el que importa
és la teva reflexió.

—Potser podría comencar parlant d'aques-
ta data inicial que van ser els seixanta i els
seus fináis, que va ser quan van succeir co-
ses (el maig del seixanta-vuit, la revolta es-
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tudiantil i tot aixó que tu dius) que d'algu-
na manera trencaven un cert paradigma que,
almenys a dins del que es pot anomenar l'es-
querra, semblava que era l'únic i l'unívoc,
el modus, la forma de pensar canónica. I,
és ciar, pensó que en aixó va ser molt deci-
siu aquest qüestionament, que es va produir
en aqüestes dates cree que a nivell interna-
cional. En el meu cas és una mica el que
també parlávem; pensó que van ser les da-
tes a les quals vaig comentar a escriure co-
ses, a publicar Uibres, a escriure articles al
«Telexpres», que després vaig recollir a «Fi-
losofía y Carnaval». I em sembla que totes
les publicacions d'aquestes dates —i en el
meu cas serien entre el seixanta-vuit i fins
el setanta-ú— están absolutament condicio-
nades per aquest ambient historie o aques-
ta conjuntura que era molt important, molt
decisiva, de tancament de l'ortodóxia mar-
xista i de possibilitat d'un discurs alterna-
tiu dins la mateixa esquerra. Aixó jo ho re-
cordó, així com a record, era una operació
molt delicada en aquest país, per relació del
condicionament que fixava el fet de viure
encara —i aixó va prorrogar-se fins la mei-
tat deis setanta— dins una dictadura que ja
presentava súnptomes d'erosió, de canvi i
de transido, de vegades molt intensos. Em
pensó que la transido va comencar ja pre-
cisament en aquesta década, que en algún
sentit té un carácter, a Catalunya i a Espa-
nya, d'una transformado molt radical en alió
que significava posar les bases d'un país que
comenca a ser industrial, que comenca a es-
tar —per utilitzar la terminologia de l'épo-
ca— en «vías de desarrollo». Llavors, és
ciar, la delicadesa de l'operació provenia del
fet de qué l'únic discurs que en aquest mo-
ment imperava era el discurs marxista. Era
el discurs que protagonitzava políticament
el PC o el PSUC. La figura emblemática
de tota aquesta década deis seixanta era la
d'en Manolo Sacristán, que en algún sentit
era com «el pare», entre d'altres coses, per
la qualitat del seu discurs. És ciar, recordó
que el moment en qué jo vaig sortir tenia
una certa dimensió de revolta contra el pare,
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per dir-ho així, dins un paradigma que no
era de dretes, sino que mes aviat apuntava
en la direcció d'una nova orientado que en-
cara s'havia de definir. És ciar, pensó que
aixó també va determinar en un primer mo-
ment un cert carácter d'escándol per part del
tipus de publicacions que llavors sortien —re-
cordó els articles de «Telexpres»—, pero
d'altra banda, en canvi, la possible influen-
cia que podría teñir el fet d'obrir una bret-
xa en un altre sentit, a mes a mes amb un
missatge de qué era un tipus de discurs que
estava en diáleg en certs corrents que en
l'ámbit internacional estaven mes patents,
inclús que connectaven d'una manera molt
orgánica amb aquests moviments que et dic,
i deis que tu parlaves, de fináis deis seixan-
ta. Així, jo deixaria els anys seixanta, en el
record, en aquest sentit, com una hegemo-
nia, una dominant, dins l'esquerra, del pen-
sament marxista, pero ja amb la conscién-
cia cada cop mes clara de qué aquest discurs
s'havia tornat, d'una banda, dogmátic —ha-
via arribat a ser un discurs absolutament
ideológic en els socialismes reals—, i que
d'altra banda s'havia de replantejar de fons
i des deis seus fonaments si es volia, d'al-
guna manera, donar-li un curs. Recordó
quan vaig escriure «Teoría de las ideolo-
gías», i era aquest el sentit i la intenció. Pero
és real que durant aquests anys, la dominan-
cia del discurs marxista está molt present.

—Perfer un incís: ¿fins a quinpunt el fet
que moltes d'aquestes reflexions d'aquesta
época fossin recollides a la premsa, fossin
discursos relativament públics, és a dird'in-
tervenció pública, essent encara una épo-
ca condicionada peí fianquisme, fins a quin
punt aquest condicionament no t'haviafet
prendre ja mes distancies de Ibrtodóxia
marxista, que era en tot cas mes clandesti-
na, que ñopas voluntáriamentper diferen-
ciar-te o per representar aquesta heterodo-
xia? ¿Fins a quin punt no era, no un ele-
ment d'oportunisme, sino la manera d'intro-
duir noves idees, malgrat que no hi havia
encara un nou discurs formulat tan evident?
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—La qüestió era molt delicada, perqué per
una banda és evident que una práctica re-
sistencial i una práctica d'oposició clandes-
tina genera necessáriament unes necessitats
de simplificado en el missatge ideologic en
relació a aquest tipus de práctica que, lla-
vors, en el meu cas i en d'altres, es podia
plantejar el fet de crear dubtes o crear una
certa complexitat, i, per tant, també una cer-
ta ineficacia, o podia teñir aquesta interpre-
tado, o es podia preveure aquest perill. Pero
d'altra banda a mi em feia molta por l'an-
quilosament que aquesta mateixa simplifi-
cado traduia en el pensament autócton, no
en els casos mes assenyalats —i he citat, per
exemple, el cas d'en Sacristán—, pero sí que
circulava una mena de marxisme vulgar que
Uavors jo pensava que era pemiciós, és a dir
que a la llarga calia iniciar una práctica, en-
cara que fos ambigua peí context general,
perqué sino podría passar el que, d'altra
banda, malhauradament, acaba succeint, és
a dir que un cert model de pensament mar-
xista es va fondre, que va arribar un mo-
ment —i aixo ja és mes característic de la
década deis setanta— que va quedar com
desfondat. Jo recordó en aquest sentit —i
ara em passo ais anys setanta— un congrés
de filósofs joves, una mena de convocato-
ria anual que es va fer des deis anys seixan-
ta fins l'any setanta-cinc o setanta-sis.
Aquests congressos de filósofs joves eren
una convocatoria d'oposició en l'época del
franquisme i s'utilitzaven —i ben utilitzats—
per donar veu a les veus heterodoxes res-
pecte a la filosofía oficial que encara era —i
en algún sentit encara és— la filosofía es-
colástica o tomista, la filosofía sacralitzada
peí franquisme, i llavors va ser una plata-
forma magnífica per posar sobre la pales-
tra del joc ideologic les noves filosofies que
en l'ámbit internacional tenien forca: les fi-
losofies positivistes o analítiques o les de-
rivacions de les filosofies de l'existéncia i
el mateix marxisme en tots els seus vessants.
Jo recordó una data, que va ser poc després
de la mort d'en Franco, que va fer-se aquesta
convocatoria anual —que a mes a mes era

una convocatoria molt lliure, perqué hi po-
dia anar qui volgués. Fins aquests moments,
la presencia absoluta i dominant deis mar-
xistes, sobretot des del comencament de la
década deis setanta, va ser el que marcava
aquests congressos. I d'un any a l'altre van
desaparéixer tots. Uns estaven en plena crisi,
és a dir que el dubte finalment havia arri-
bat, pero d'una manera radical i abrupta;
i d'altres havien passat a l'acció, pero pas-
sar a l'acció no significava acció o praxis
en termes d'un cert marxisme ortodox, sino
que, necessáriament, moltes d'aquestes per-
sones que llavors anaven a aquesta cita del
congrés de filosofe joves, en aquest moment
estaven enquadrats en els partits, estaven fent
una carrera —que d'altra banda respecto-
de funcionan. Llavors, és molt curios —ho
recordó molt—, d'un any a l'altre va can-
viar absolutament aquest panorama. Aixo
va ser segurament, si no m'equivoco, l'any
setanta-sis.

—¿Podriera dir que el final del franquis-
me ha significat aquí, al mateix temps, la
crisi deis esquemes tradicionals del marxis-
me hegemónic ais anys anteriors, és a dir
que coincideix en el temps?

—Podríem dir que, en algún sentit, sí. Jo
pensó que, realment, la crisi —i em refe-
reixo en aquest cas al nostre context— es-
tava latent, pero evidentment es va manifes-
tar d'una manera molt simptomática en
aquells anys. Jo cree que aquesta anécdota
que et dic és molt reveladora. També va
coincidir amb un moment internacional en
qué el qüestionament del marxisme va ser
molt general. Cree que va coincidir una si-
tuació internacional en qué tot aixo es va
posar molt radicalment en qüestió —els pre-
goners d'aquesta orientado van ser els «nou-
veaux filosophes», per exemple, des de po-
sicions moltes vegades molt ambigúes. Pero
la realitat és que hi havia una certa cons-
ciéncia de qué un cert model d'ortodóxia
marxista, inclús de neo-ortodoxia, no fun-
cionava, i que llavors s'havia de buscar un
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nou paradigma, si és que n'hi havia algún,
per trobar un cert fons reflexiu per a una
práctica d'esquerres.

—Abans d'entrar a analitzar quins han es-
tat els camins —que s'han buscat o que
sitan iniciat— daquesta nova práctica o
d aquesta nova reflexió, al marge deis es-
quemes tradicionals imperants a l'época, el
que també de vegades penses és que el re-
buig del marxisme sTta fet amb un cert
menyspreu i desconeixement de l'obra de
Marx i que, possiblement, els qui hanfra-
cassat han estat els neomarxistes, els con-
tinuadors de l'obra de Marx, molt mes que
les bases filosdfiques de Marx. Es a dir, que
possiblement no hi ha hagut marxistes a Val-
tura de Marx en la seva época. No sé si jo
ho miro defora... No sóc cap professional
de la filosofía, pero em dona la sensació
que moltes vegades els qui han despresti-
giat el marxisme son els «marxistes» pos-
teriors al marxisme.

—Jo pensó que, en aquest sentit, ha estat
letal, ha estat mortal, ha estat molt dolenta
per a la tradició marxista, la seva decanta-
do escolástica. Aixó és una cosa que no so-
lament li ha passat al marxisme, sino que
pot passar molt bé —i hi ha símptomes de
qué també ha passat— a d'altres tradicions,
tradicions de pensament pero que generen
practiques importantíssimes per a la nostra
consciéncia moderna, com el psicoanálisi.
És a dir, jo pensó que és un risc al qual tota
teoría que es projecta en una institució amb
una certa intenció de transformado del medi
—sigui aquest medi a escala individual, com
és el cas de la práctica que genera Freud
o en el cas d'un medi social com el del
marxisme— está exposada. Jo pensó que no
es pot ser marxista; el que es pot és dialo-
gar amb Marx, i dialogar amb la distancia
histórica que ens determina i que és una fa-
talitat. Els anys que ens separen de la re-
dacció de «El Capital» i la nostra situado
teñen una densitat tan forta que en algún sen-
tit teñen un carácter d'abisme insalvable.

Ara bé, jo pensó que hi ha una dimensió
—avui en filosofía se la denomina herme-
néutica— de possibilitats de donar un salt
per la via de la interpretado, del diáleg,
pero tenint absoluta consciéncia d'aquesta
distancia. Llavors, cree que cal fer un ma-
tís —que evidentment és un matís diferen-
ciat— avui en matéries i temes com els que
va intentar Marx —i ho va fer magnífica-
ment— en relació a la societat industrial que
el determinava i en relació, sobretot en les
seves obres de maduresa, a una societat in-
dustrial madura com podia ser Fanglesa.
Pensó que avui el repte és un altre, perqué
possiblement el model de societat que s'im-
posa, i el que es veu cada vegada mes ciar
des de fináis de la década deis setanta i co-
mencament deis vuitanta, és que en tot cas
ja no es pot definir amb claredat en els ter-
mes amb qué es definía tradicionalment la
societat industrial. Una certa justificado hi
ha en el fet de parlar d'una societat post-
industrial o com es digui. Tot el respecte que
jo tinc a Marx —com el tinc a Freud— és
també una certa desconfianca entre Fesco-
lasticisme que ha generat, i evidentment
amb els trets dogmátics que son inherents
a tot discurs escolástic.

—El que succeeix en les alternatives, i en
el teu cas em pensó que també, és anar a
buscar elements de pont, en altres tipus de
discursos anteriors, una mica saltant-se
—perqué ha entrat en crisi— el discurs mar-
xista. Llavors tu intentarás recuperar en
certs moments a Hegel... No sé si aquesta
és la via que es va iniciar a la década deis
setanta.

—Sí, una mica. Ja que hem parlat d'en
Marx, podríem seguir, en el sentit de veu-
re mes en Marx en el seu context historie,
pero també context teóric, i amb la histori-
citat en qué es mou sempre el pensament.
Jo, la veritat és que vaig fer la tesi doctoral
—que la vaig culminar a fináis deis setan-
ta, pero que és una idea que d'alguna ma-
nera determina els meus anys setanta—

76



.L'OPINIÓ SOCIALISTA

sobre Hegel. Vaig fer molts seminaris, vaig
fer un intent d'estudiar a fons Hegel. En dar-
rer terme, el que m'interessava era també,
en algún sentit, teñir algún context a partir
del qual tingues mes claredat amb el dis-
curs marxista. Perqué —i aixó sí que ho te-
nía molt ciar— sense un coneixement d'en
Hegel no es podia filar prim entorn a l'or-
dre categorial en el qual hi ha Marx, sobre-
tot al discurs madur d'en Marx a «El Capi-
tal». Pero el que em va passar també és que
el d'en Hegel és un discurs tan potent i tan
interessant que em va apassionar per ell ma-
teix. Llavors, la tesi la vaig fer sobre He-
gel, i vaig estar molts anys Uegint «La lógi-
ca» i «L'estética», i aixó en algún sentit m'ha
condicionat molt.

DE QUAN EL NEOLIBERALISME
PROCLAMA LA FI DE LES
IDEOLOGIES

—En aquesta mateix época, la dreta arri-
ba a la conclusió de qué és lafi de les ideo-
logies.

—Sí. La dreta sempre és com la simpli-
ficado absoluta de les qüestions. Moltes ve-
gades dins de l'esquerra, precisament per-
qué es fan seriosament, o almenys s'intenta
de fer-les seriosament, necessiten tot un pro-
cés de rumiar-Íes, i evidentment moltes ve-
gades tot aixó el que dona com a resultat
és únicament perplexitats, dubtes i no so-
lucions. La dreta, acostumada a la funció
del poder —o, si m'apures, una certa esquer-
ra acostumada també a aixó, pero llavors la
prens com una variant de la mateixa dreta—
pensa que tot aixó no dona peu a propos-
tes, no dona peu a projectes. I jo pensó que,
en aquest sentit, evidentment, és mes im-
portant per a un pensament d'esquerres re-
tardar una mica Pelaboració de projectes,
encara que s'hagi de passar per aquests pe-
ríodes o per aquests processos d'estéril per-
plexitat, perqué sino pensó que l'esquerra
perd la capacitat que té o que podría teñir

d'elaborar un projecte diferenciat respecte
al que deriva pura i simplement de l'ús o
usdefruit o gaudiment del poder.

—La conclusió de la dreta que és lafi de
les ideologies suposo que és molt interes-
sada. Probablement a la dreta li interessa
que no es discuteixi mes sobre els contin-
guts culturáis i humans i socials de la so-
cietat que es crea. El que passa és que en
el desconcert de l'esquerra també es busca
una certa eficacia de projectes polítics o del
discurs polític. I llavors ens enfrontem a un
període en qué dona la sensació de qué les
dretes i les esquerres verifiquen la ideonei-
tat de les seves idees una mica en l'eficácia
del resultat. Jo no sé si estem en un perío-
de d aquesta naturalesa, en qué tothomfa
competido per a veure qui és mes bon ges-
tor deis recursos, qui és mes bon gestor del
model de societat, pero en definitiva está
desprovist de projectes de societat. Jo no sé
si estem en aquest període o si els anys vui-
tanta comencen a prefigurar un altre tipus
de reflexió. I un altre fenomen: s acaben els
humanistes, diguem-ne, l'intel-lectual que
intenta donar interpretacions globals del
que succeeix a la societat. Ens trobem en
l'época deis especialistes: magnífics técnics,
magnífics matemátics, magnífics fisics,
magnífics químics, magnífics biólegs, mag-
nífics metges, perd se'ns moren els Sarires,
els Russells, els qui interpreten una mica la
societat en el seu conjunt. No sé si aixó ja
és indefectible també, si també és un ele-
ment de la crisi o és que s 'ha canviat i tam-
bé en aquest terreny entrem en un període
nou de primada de l'espedalista.

—Bé, jo cree que hi ha dues coses dife-
rents. D'una banda, hi ha el fet de trobar
una distinció operativa avui —cosa que no
és fácil— entre aquest binarisme elássie
—pero que en cert sentit no es pot renun-
ciar a ell— de dreta-esquerra. D'altra ban-
da, jo faria una distinció important i opera-
tiva, que seria entre el joc de l'intellectual
i el joc del polític, i en aquest sentit també
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pensó que hi ha una modulació d'aquesta
distinció de dreta i esquerra. És ciar, abans
de tot he de dir que no son figures rígides:
ningú és purament intellectual ni ningú és
purament polític, i la realitat és complexa.
Potser aixó s'ha de veure en la societat en
qué vivim, que és de crisi (en el sentit
d'aquesta complexitat). Ara bé, jo pensó
que, almenys quant a l'efectivitat i terapéu-
ticament, és útil marcar molt la diferencia
d'aixó. I jo diría que aixó, en la nostra rea-
litat catalana i hispánica, és molt important.
És a dir, pensó que és molt important, d'una
banda, la tensió que genera, una tensió que
no té per qué ser conflictiva, sino que ha
de ser en algún sentit conflictiva, entre un
tipus de reflexió, si es vol mes aparentment
ineficac o mes estrictament verbal, encara
que sempre la paraula vol provocar una certa
conducta o una certa orientado ética, ca-
racterística de l'ámbit intellectual, i una cer-
ta efectivitat, que és alio que es demana del
polític, sigui de dretes o d'esquerres, esti-
gui en el poder o en l'oposició del poder
(que finalment també és el poder). És ciar,
jo el que pensó és que, i mes en el nostre
cas, en el cas cátala i en el cas espanyol,
hi ha un risc de qué aquesta distinció no es-
tigui ben clarificada. Aixó fa que moltes ve-
gadés hi hagi una superposició promiscua
d'aquestes figures: el polític oficia d'in-
tel-lectual i l'intel-lectual es passa a la polí-
tica, sense mediació. Pensó que és molt im-
portant el manteniment de la distancia, per-
qué l'intellectual pugui parlar o dir alguna
cosa amb sentit en relació a la política que
es va fent i perqué el mateix polític pugui
aprofitar-se d'aixo que es diu des de la banda
intellectual, i al mateix temps el polític sub-
ministri respostes clares, i a mes a mes des
del poder o des de l'oposició del poder, en
relació a demandes socials. S'ha parlat —per
exemple, l'any passat va ser un leitmotiv—
del silenci deis intellectuals , de qué els in-
tellectuals han quedat muts. I aixó ho poso
en relació al que tu m'has plantejat, que em
sembla que és un tema molt interessant i
molt greu i que caldria pensar-lo a fons: ¿és

que ha desaparegut l'intel.lectual universal?
Recordó un text d'en Foucault que ja ho
deia: potser ayui, potser a partir d'avui —i
parlava d'ell mateix—, ja no hi ha 1'inteMec-
tual universal com el que encarnaven en Sar-
tre o en Russell. Potser avui l'intellectual
és mes específic, Sí, jo diría que, en un cert
sentit estratégic, metodológic o inclús tac-
tic, és veritat. En Foucault va donar prova
d'aixo. Per a mí, ell és una mena d'exem-
pledel que podría ser avui un intellectual
nostre, i potser figures com en Sartre o en
Russell pertanyen mes a la cultura deis nos-
tres pares, o deis nostres pares ideológics,
que moltes vegades son els nostres pares de
veritat. En canvi, en Foucault és com un
germá mes gran, i el que ell deia jo ho in-
terpreto en termes estratégics. És ciar, és
un món difícil, complex, en crisi, i Uavors
no pots dir coses molt gruixudes i molt so-
lemnes com encara podia dir en Sartre, com
encara podia dir, en el nostre context, en
Sacristán, que podia d'alguna manera reor-
denar tota la seva concepció del món en re-
lació a un esdeveniment que succela a Bo-
lívia. Potser les coses, en aquests moments,
son totes molt mes fragmentáries: les inter-
vencions, siguin polítiques o siguin intel-lec-
tuals, están molt mes fragmentades, perqué
la realitat és fragmentada. I aixó no ho dic
en termes valoratius, sino descriptius. És
mes, no ho diria en termes que decantarien
una valoració negativa. Jo pensó que, en
aquest sentit, hi ha molta feina a fer, tant
en el camp intellectual com polític, pero
amb molta consciéncia de qué moltes ve-
gades el mes efectiu també és agafar a fons
un fragment. És un moment evidentment di-
fícil per a fer síntesi, per a resumir en una
paraula el moment del món. En canvi, pot-
ser és un moment per a fer, a partir d'una
análisi, la iniciació d'una práctica en un
camp molt específic o molt ben determi-
nat... Jo plantejaria el que tu plantejaves i
que és veritat: aquesta sortida, aquesta con-
clusió fácil que va fer la dreta en relació a
la crisi d'un cert paradigma de l'esquerra,
que va ser el de la fi de les ideologies. Jo
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diría que el que sí es veritat, i amb el que
sí estaría d'acord, és amb la fi d'una certa
ideología totalitzadora, com podia ser la pre-
tensió d'un cert marxisme. Potser no del ma-
teix Marx, que finalment el que va fer va
ser una análisi molt cenyida respecte a un
tipus de societat, i a partir d'aquí donar in-
dicacions, que es podien evidentment extra-
polar, pero amb molta precaució. Sí, de les
ideologies totalitzadores, Uavors hi estaría
d'acord, i mes ais anys vuitanta. Els vuitan-
ta, en aquest sentit, posen absolutament en
discussió tota ideología totalitzadora amb
pretensió fonamentalista, sigui el que sigui,
sigui la lluita de classes o l'inconscient freu-
diá, des del qual es pot totalitzar tota la rea-
litat. (És ciar, implica la fi d'una figura, i
tu has dit exemples com el cas d'en Russell
o d'en Sartre.) Ara, jo pensó si a la llarga
aquesta desaparició no és un bé. És a dir,
si l'aparició mes aviat de figures, i jo he ci-
tat el cas d'en Foucault, no té també un cert
sentit d'indicació d'una manera d'exercir
l'ofici intel-lectual, que está com mes ajus-
tat a la realitat que avui vivim. Jo diría —i
no sé si aixó és possible, i ho dic amb totes
les precaucions— si no passa el mateix en
el camp polític, si potser aixó també no té
un reflex a la praxis política, i desitjaria so-
bretot referir-me a la praxis d'una certa po-
lítica d'esquerres, que potser la imagino com
una política mes modesta, mes conscient
deis seus límits i de qué finalment la políti-
ca no ho és tot, i per tant potser té unes in-
tervencions en un fragment de realitat. I pro-
bablement un fragment que no és el que en
diem discurs polític, sino potser una deman-
da social, una necessitat consensuada com
a urgent: el tema ecológic o el tema d'una
certa orientació dins el marc del desenvo-
lupament urbá o coses d'aques tipus. Una
política com mes fragmentaria també. És
ciar, aixó es pot interpretar, en termes po-
sitivistes, com el triomf de l'especialització.
A mí m'agradaria no fer aquesta interpreta-
ció. Pensó que, mes aviat, aquesta és la in-
terpretació canónica oficial i dretana de la

qüestió. Pensó que mes aviat és una cura
cada vegada mes ajustada de les coses en
la seva singularitat, o sigui en les situacions,
que son fragments, pero evidentment cada
vegada mes com a exigencia social i pensó
que també evidentment intellectual, que han
de ser mes globalitzadores. Per exemple, jo
no pensó en termes d'una atomització d'es-
pecialitats separades, sino mes aviat en la
necessitat de, des de qualsevol punt, des de
qualsevol fragment, des de qualsevol cam-
pus d'intervenció, enfocar aixó des d'una
perspectiva que cada vegada ha de ser mes
interdisciplinária i on els límits entre les dis-
ciplines com la sociología o la psicología
es confonen. Pensó que el món al qual anem
només es pot comprendre en aquest sentit,
o sigui a partir d'una perspectiva interdis-
ciplinária.

—En la darrera época de la teva reflexió,
potser per aixd de l'especialització, has en-
trat a recuperar, com potser a la primera
época ho havies intentat de fer amb les idees
generáis, elements d'identitat del que podien
ser les idees en el nostre context historie i
geográfic particular. I el teu darrer llibre,
que és l'últim, em sembla que sí...

—Bé, mes o menys. El darrer és un altre
que es diu «Los límites del mundo», pero
bé, és un deis darrers.

DE LA SOCIETAT CIVIL I LA SEVA
INSTRUMENTALITZACIÓ

—A «La Catalunya-ciutat i altres assaigs»
vull dir intentes recuperar elements de tre-
ball sobre elpensament..., sobre el que tras-
pua depensament l'obra de Maragall, ele-
ments d'Ors, i enfrontar-los. laquíhi ha tota
una reflexió molt interessant sobre el que
és la consciéncia ciutadana, entroncat una
mica amb el que ha significatfilosóficament
el concepte de societat civil. El qu<*jbjpefatv{ ¿^
so és que, políticament, el conce
cietat civil, on ha tingut unes fdejimcions.
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mes concretes i mes útils, potser ha estat
en les formulacions de Gramsci, i, en can-
vi, no sé si fas referencia a Gramsci, o no
les he trobades, que és el que defineix mes
una praxis social en el context italiá i en
Vactivitat del Partit Comunista Italia. Pot-
ser aixó ho va interpretar relativament bé,
en una certa época del final del franquis-
me (apart de qué no hi havia una formula-
do teórica sólida al darrera), a nivell de
la práctica política, elPSUCa Catalunya,
que va impregnar la societat d'unes inicia-
tives socials, que fa present en la seva ini-
ciativa política, en molts terrenys de la vida
ciutadana, i que després aixó s"ha perdut
per una serie de circumstáncies que ara no
son del cas.

—És completament veritat, perqué a mes
a mes es nota aquesta articulado que es va
fer de societat civil i de país en relació a
una certa práctica política i que després, al
enfonsar-se aquesta proposta tot aixó ha
quedat com en mans de la dreta, que a mes
a mes ha estat la que ha volgut apropiar-se
d'aquest concepte, que aixó també és un fe-
nomen molt curios.

—Sí, és ciar. Aíerrem mes en el concret.
Jo no sé si se n'ha apropiat ningú. Potser
sí del concepte, pero no de la práctica.

—Una apropiació molt mes verbal i re-
tórica o propagandística que práctica.

—Perqué a la formulado gramsciana el
terme de societat civil comporta una volun-
tat d'intervenció des d'institucions civils que
no son necessáriament organitzacions po-
lítiques —no vull dir que les polítiques no
siguin civils—, sino des de l'estructuració
mateixa de la societat a través de les seves
múltiples activitats, una consciéncia cívica
per articular una dinámica política i social.
Aquest és el gran mérit del PC italiá, que
está present en totes les institucions a tra-
vés de la vida directa, no a través de l'es-
tructura de partit, sino a través de la cáte-
dra de la universitat, a través del col.legi
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professional, a través de la vida ciutadana,
deis veíns i el vei'natge, del sindicalisme per
descomptat (el sindicalisme ja té un carác-
ter mes determinadament polític), pero in-
clús des d'instáncies que només teñen un va-
lor cultural o ciutadá. Aquest concepte (aquí
se nlnafet caricatura, darrerament), jo su-
poso que el civisme maragalliá correspon
d'una forma o altra a aquest tipus de cons-
ciéncia.

—Al meu assaig és un corollari i un apen-
dix al meu llibre sobre el pensament de Ma-
ragall. Llavors m'agradava molt donar aquest
vessant cívic o d'imatge de la ciutat, en el
reflex teóric de Maragall i D'Ors i la seva
polémica, com a indicatiu possiblement
d'una serie de trets molt característics de la
identitat catalana i de les seves complexes
i difícils relacions amb l'Estat espanyol.
Ara, és ciar, en el sentit que la de Maragall
era una reflexió —i la D'Ors el mateix, des
de diferente punte de vista— com molt afin-
cada dins un paradigma de pensament bur-
gés, i finalment és el que ens condiciona en
termes d'origen. És aixó el que explica que
es té mes present el concepte de societat ci-
vil tal com apareix des del discurs funda-
cional burgés d'en Locke o d'en Hobbes, o
com es decanta i es consolida en el discurs
hegemónic d'en Hegel, amb una certa indi-
cado a partir de com es planteja, a partir
d'en Hegel, amb Marx, i en canvi no vaig
teñir en compte, en el context d'aquesta re-
flexió el que tu dius —que a mes a mes pen-
só que és absolutament necessária— per ob-
tenir un concepte avui del que significa a
fons el terme de societat civil. És ciar, jo
estava molt condicionat en aquest assaig
també, a part deis materials de Maragall i
D'Ors, la situació histórica, de modernis-
me i noucentisme, per una certa voluntat de
trobar algunes claus d'interpretació de la di-
fícil relació Catalunya-Espanya, que és el
que queda com a horitzó del llibre, una vo-
luntat molt temptativa, perqué d'altra ban-
da jo pensó que aquest llibre és com una
mena d'exposició d'idees-forca que teñen
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mes un sentit d'incitar a la reflexió que
de ser una reflexió... És a dir, no és la cul-
minació d'una reflexió, sino mes aviat el
seu inici. Tinc ganes de tornar sobre el
tema.

—Pero precisament per aixó, perqué sug-
gereix moltes coses, éspel que continua es-
sent interessant de parlar-ne, perqué és evi-
dent que hem enfrontat sempre la típica
dicotomía societat catalana-societat espa-
nyola en general, o Madrid-Barcelona, amb
la creenca de qué Barcelona és una socie-
tat articulada i Madrid és una superestruc-
tura del poder sobre un territori que la con-
figura d'una altra manera. Llavors, hi ha
un cert entusiasme des de Catalunya, per
aquesta articulado que de la societat, hem
tingut de temps, front al que significa la su-
perestructura de l'estat, un cert menyspreu
per lestat i el burocratisme, que a mí em
sembla que, parlant de temes mes abstrae-
tes al llarg daquesta conversa, ja han anat
sortint d'una manera o altra. Segurament
és paradigmatic que qui utilitzi l'elogi de la
societat civil és qui está construint un apa-
rell d'estat, diguem-ne, perqué segurament
els aparells d'estat donen molts elements po-
sitius en una societat i pretenen articular-
la. Es a dir que hi ha elperíll de fer un dis-
curs molt neoliberal de menyspreu de l'es-
tructura de l'estat, quan no hem arribat en-
cara ni a l'Estat del Benestar.

—En aquest sentit, al meu Uibre no hi ha
encara —potser degut al moment en qué el
vaig escriure— la reflexió —i aixó no sig-
nifica que no ho hagi reflexionat, pero bé,
en aquell moment no estava tan posat en pri-
mer terme— sobre la discussió entre les exe-
gesi o les interpretacions que es poden fer
d'aquest cert taranná liberal o neoliberal que
en algún sentit transmet, d'una manera molt
directa i molt immediata, una certa valora-
ció d'aquest concepte de societat civil. En
aquest sentit, jo pensó que hi ha exegesi
molt diferenciades que en aquest moment,
amb la distancia, es poden apreciar, és a dir,

mantenint la consciéncia clara deis límits i
de la crítica que es pot fer a un cert model
estatista, sigui el que sigui, i tingui els ca-
rácters que tingui (per exemple, una certa
concepció de l'estat-providéncia), i a partir
d'aquí es pot fer una diferenciació entre un
discurs de la dreta o de l'esquerra, és a dir
—i aquí potser les paraules son traidores—,
podia pensar-se un cert taranná liberal, o
sigui de posar la preeminencia de la socie-
tat civil i si es vol, en darrer terme, d'un
discurs amb unes certes dosis fortes d'indi-
vidualisme i de crear un consens entorn de
les autonomies individuáis, i jo pensó que
és absolutament factible avui fer-ho des de
l'esquerra. És molt trist que l'esquerra dei-
xi per a la dreta potser alguns deis valors
que jo pensó que haurien de ser, en algún
sentit, mes consensuáis dins de la nostra so-
cietat i la nostra cultura. És a dir: un dis-
curs individualista no ha de ser necessária-
ment un discurs de la dreta. Ara, és evident
que el model del neoliberalisme conser-
vador s'ha imposat —sobretot en el camp
de l'economia o inclús mes enllá de
l'economia— com una certa filosofía social,
sobretot per la vía americana i de la nova
dreta. És un discurs que jo definiría com
un discurs d'un neodarwinisme social me-
cánic, és a dir un discurs que planteja la
qüestió de la societat civil ehfront de l'estat
i la qüestió de l'individu enfront del collec-
tiu, en termes de la preeminencia o super-
vivencia del mes fort o de defensa entre els
forts enfront de tots els imperatius que posa
una certa ética del débil enfront del fort.
Llavors, jo pensó que l'esquerra pot repen-
sar o reflexionar o donar una nova volta de
cargol sobre aquests conceptes, és a dir
donar-los-hi una orientació molt diferent. I
en aquest sentit jo pensó que cara al futur
i en el debat en la llissa ideológica, aquest
será un deis grans punts de confrontado.
Cree que és molt factible mantenir aquesta
idea de la preeminencia de la societat civil
o de repensar el marc deis aparells d'estat
en relació i en funcio i en la fecundació amb
la societat civil. I finalment, la societat ci-
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vil en relació i en funció deis individus que
la composen, pero en uns termes que no si-
guin necessáriament de dretes, o siguí que
no siguin necessáriament interprétate en ter-
mes d'aquest darwinisme social o d'aques-
ta selecció del mes fort, sino mes aviat en
termes del que jo pensó que finalment es
delimita com una de les finalitats a partir
de les quals es pot avui pensar en termes
de teoría social, és a dir d'una societat que
finalment el que busca és garantir el má-
xim, i a partir d'aquí formular pactes inclús
en termes polítics, en relació a l'autonomia
individual. I jo pensó que el terme d'indi-
vidu, que ha estat sempre un terme sospi-
tós des de l'esquerra, seria molt interessant
de replantejar-lo radicalment, inclús amb la
quota que aixó tingui d'exageracions indi-
vidualistes, des d'un plantejament que no si-
gui ni molt menys un plantejament de dre-
tes. Ara, és ciar, pensó que aixó son tasques
de reflexió i de práctica cap al futur. Tam-
bé té a veure amb el tipus de societat que
de vegades es dibuixa, que és una societat
molt complexa, evidentment, perqué no hi
ha un individu sol en el sentit robinsoniá,
sino que mes aviat mes que mai estem as-
setjats pels mitjans de comunicació, per la
uniformado que es fa en molts nivells de
la nostra existencia, pero on la demanda
d'individualitat i de qué cadascú pugui te-
ñir el seu ámbit de construcció de la seva
individualitat singular és com una deman-
da que seria molt interessant que l'esquer-
ra la prengués com a objectiu, com a fina-
litat. Entre altres coses, perqué la dreta,
encara que parli, magnifiqui i faci una apo-
logia de l'individu, finalment la seva prác-
tica ho desmenteix. Perqué en realitat, el
que la dreta sempre defensa, no és l'indivi-
du, sigui el qui sigui. Son grups molt par-
ticulars, son collectivitats molt especifi-
ques, i a mes a mes grups i col-lectivitats
que detenten el poder i volen que aquest po-
der es conservi o augmenti.

—En certa mesura, la defensa de la so-
cietat civil per la dreta, podríem classifi-
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caria de política deprivilegi, molt mes que
d'hegemonia de la societat en el seu con-
junt sobre l'estructura de l'estat.

—Completament.

—El teu discurs entra en un moment d'una
gran ressonáncia, perqué entra de la má
d'un moment polític molt determinat, que
és un moment en el que, com tuplanteges a
la introducció del teu llibre amb l'agraiment
a la institució del Patronea d'Investigació So-
cial, és quan en Joan Rigol no és encara
Conseller de Cultura, que és Conseller de
Treball, pero que ja, a partir precisament
de l'activitat d'aquest Patronat, es crea una
certa estructura depensament que el porta
fonamentalment a la Conselleria de Cultura.
És llavors, en certa mesura, quan els con-
ceptes elaboráis en aquest seminan i aquest
llibre agafen un cert carácter d'oficialitat a
Catalunya. En certa mesura, aquell moment
d'entusiasme respecte a aquestprojecte, ¿és
un moment que es dona perqué la intellec-
tualitat está escoltada des del poder o per-
qué des del poder se'nfa una utilització ma-
niquea deis intellectuals a Catalunya? ¿És
simplement la figura d'un Rigol compren-
siu amb el tema o és que s'analitzen les ne-
cessitats d'una societat i es diu «Som-hU»,
perqué hi ha un interlocutor que ho entén?

—És ciar, tu ara m'has donat —cosa que
no queda recollida aquí— unes claus impor-
tante. Jo pensó que per a comprendre aquest
moment —que va ser un moment felic, i
com tote els moments felicos, d'una durada
d'un dia— d'unió entre el poder i els in-
tellectuals, entre polítics i intellectuals, i
a mes a mes amb una aspiració de fer una
certa política consensuada, comptant amb
tot l'espectre polític, va ser un moment con-
dicionat per diverses coses: una, l'etapa an-
terior, que va ser molt dura en aquest sen-
tit, molt antitética tant en termes del consens
com en termes del divorci en relació amb
un cert pensament crític. Va ser una políti-
ca molt partidista i jo diría que inclús amb
trets de fanatisme en relació a un cert
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model de país —en el cas particular de Cata-
lunya— que moltes vegades s'ha de consi-
derar com «el model», pero que no deixa
de ser el model partidista i d'una certa orien-
tació de partit, i que ho és. Aixó ens va con-
dicionar molt. D'altra banda, i en relació
a aixó, hi havia una necessitat urgent —per
normalitzar aquest país i per donar valor i
sentit a les coses que teñen valor i sentit en
aquest país— de tancar radicalment o aga-
far una altra direcció que la que va condi-
cionar la praxis del Departament de Cultu-
ra, per exemple. D'altra banda, pensó que
va influir molt la figura particular, especial-
ment interessant en aquest sentit, i atípica
—almenys encara és atípica— d'en Rigol,
un personatge mes enllá del joc partidista,
en diáleg amb els intellectuals i amb una
relació molt bona amb els intellectuals. Mai
ens hem sentit utilitzats per en Rigol —i su-
bratllo per en Rigol—. El problema va ser
que en Rigol no va poder plasmar la seva
política. És a dir, poc després de la seva in-
serció com a Conseller de la Generalitat,
van comencar els problemes. Pero jo me'n
recordó molt —i faig memoria— deis me-
sos d'octubre, novembre i desembre, en qué
vam comencar a dibuixar una mica el que
podien ser el contingut i el desenvolupament
del contingut a partir del Consell de Cultu-
ra. Jo recordó que, en el meu cas —i pensó
que no va ser únicament en el meu cas—
va ser Túnica vegada que realment arribá-
vem, amb certa illusió d'efectivitat, a fer
un treball que evidentment tenia a veure amb
la praxis política. Jo recordó que en aquell
moment —parlo en el meu cas— tenia uns
compromisos per anar a una Universitat de
Sud-américa i ho vaig deixar perqué m'in-
teressava moltíssim el curs d'aquestes comis-
sions i del que Uavors s'estava delineant, que
eren moltes coses. És ciar, únicament ha
quedat el que era la síntesi-resum de tot
aixó, que era el tema del Pacte Cultural. Ha
quedat com a tema, a mes a mes, perqué
després mes aviat s'ha fet tot el possible per
enfonsar-lo. Pero hi havia moltes iniciati-
ves de diversos tipus, que afectaven totes les

árees de la cultura. Está ciar que van que-
dar totes pendents d'ús, perqué a mes a mes
aquest tipus de política va concloure amb
la dimissió d'en Rigol.

DE LA CATALUNYA-CIUTAT I EL
NACIONALISME CONSERVADOR

—Al mateix temps que no s'acceptaven,
perpart de la práctica general de la políti-
ca a Catalunya, les conseqüéncies d'aquest
Pacte que podía haver estat una iniciativa
molt particular del Conseller Rigol, s'esta-
ven utilitzant des d'un punt de vista oficial
molts conceptes que estaven generant des
d'aquest diáleg divers i plural dins de la po-
lítica del Conseller Rigol. Jordi Pujol
s'apropiava permanentment del concepte de
societat civil d'una manera que desconcer-
tava una mica, perqué de tant en tant deia
que el Liceu i les autopistes els havia fet la
societat civil, i no s'acabava d'entendre mas-
sa que era el que ell entenia per societat ci-
vil. Perqué quan des de l'estat es fa l'elogi
de la societat civil, no se sap fins a quin
punts'és sincer en aquest elogi ofins a quin
punt és una forma d'escapar a les própies
responsabilitats. A mí em sembla molt bé
que a la burgesia catalana ens l'estimem en-
cara amb nostalgia perqué fes mecenatge
a la societat catalana quan aquesta no te-
nia estat, pero quan té estat, l'estat, a Ca-
talunya, per minso que sigui, suposo que
no ha de fer mecenatge, sino un projecte
d'estat, un projecte de política.

—A mes a mes, front al projecte que es
delinea cada vegada amb mes claredat com
el projecte d'aquesta etapa de la Generali-
tat, que espero que no sigui eterna, jo pen-
só que el concepte que aquí comenco a for-
mar de societat civil és evidentment crític
i polémic, perqué el que es delinea és una
mena de réplica estatal dins els límits de
l'ámbit autonómic, pero en el qual hi ha els
mes caricaturescos trets d'un estat en un sen-
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tit mes aviat regressiu, és a dir: un concepta
regressiu d'estat, no l'estat-providéncia que
es pot criticar, sino mes aviat un estat mes
autarquic o mes tendent a promoure institu-
cions com l'INI. I el que pensó és que la me-
cánica d'estat que s'está fabricant des del po-
der autonómic en exercici a partir de la prác-
tica de la política de Convergencia té mes
a veure amb aqüestes formes mes regressives
d'estat, i pensó que mes que mai aquest con-
cepte de societat civil está en rebuig absolut
amb aquesta mena de práctica. Tu parlaves
deis mecenatges, i jo pensó que en algún sen-
tit, evidentment, moltes vegades Convergen-
cia, en el poder o com a partit que d'alguna
manera dona una certa organització política
a Catalunya, és l'hereva directa inclús diría
de les etapes mes nostálgiques de la prácti-
ca franquista, peí seu corporativisme, per un
neocaciquisme molt evident, per una certa
voluntat autárquica que es posa en eviden-
cia per dintre, perqué moltes vegades l'estat
está en relació amb interessos particulars
molt marcats, i per fora, perqué es vol justi-
ficar o legitimar aquesta práctica apellant a
un cert victimisme, que forma com una mena
de cercle vicios, que d'altra banda té una ren-
dibilitat electoral evident. El meu discurs de
la societat civil, que evidentment va ser de
vegades utilitzat per aquest tipus de poder
en exercici, en profunditat era absolutament
polémic. Pero bé, és una necessitat de qual-
sevol discurs teóric fet des del terreny in-
tel-lectual el fet que es Heneen unes quan-
tes idees i llavors l'ús que es fa d'elles és
absolutament errátic. En el meu llibre, a part
d'aquesta reflexió sobre la societat civil, que
potser és el que ha quedat com mes palés,
hi ha una reflexió que pensó que, en canvi,
va ser mes influent, i cree que llavors va te-
ñir una influencia positiva, i sobretot en un
altre espectre polític, que és la idea de la
Catalunya-ciutat, és a dir de la dimensió ciu-
tadana o urbana de Catalunya, que es con-
creta en Barcelona. Jo vaig parlar-ne en un
article que després el va recolhr aquest lli-
bre, un article a «La Vanguardia» que va ser
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una mena de manifest en qué vaig dir: «en-
front del lema resistencial de "fer país", el
que cal és "fer ciutat"». Després he vist que
aquest lema de «fer ciutat» s'esta convertint
en eslógan, és a dir que ha tingut la seva in-
terpretació i un ús, pensó que interessant, en
certes orientacions dins l'espectre polític. A
mí —ho recordó molt— em van condicionar
dues coses quan vaig escriure aquest llibre.
D'una banda, aquesta etapa de travessia del
desert, que és el període Max Canher, i d'al-
tra banda, aquesta situació d'alarma en rela-
ció amb el problema d'identitat profund i de
dificultats profundes que tenia la ciutat de
Barcelona de trobar una certa inserció dins
el marc de la nova Espanya democrática. Van
ser els anys en qué es parlava d'una deca-
dencia barcelonina, de qué Barcelona esta-
va enfonsada, i jo volia també, en aquest sen-
tit, donar un gir a aqüestes qüestions,
plantejant una certa mena d'autodefinició de
realitat catalana on el tema barceloní es po-
ses en primer terme. Perqué reahnent durant
molts anys va ser alarmant fins a quin punt
estava enfosquida aquesta qüestió. Barcelo-
na quedava com una realitat indefinida. In-
clús jo, moltes vegades he dit, i ho pensó en-
cara, que el discurs hegemónic que és aquest
nacionalisme de dretes, el nacionalisme con-
vergent, que en cert sentit és una mena de
revenja de les burgesies no barcelonines en-
front de la realitat barcelonina, sigui burge-
sa o sigui obrera. I, és ciar, van ser també
les que van imposar la seva hegemonia amb
els seus triomfs electorals. Pensó que aixó
va ser molt decisiu també en aquesta mena
no de decadencia, perqué ara es demostra
que no és tal, sino de silenci en qué es va
situar el chitada barceloní enfront de les rea-
litats polítiques noves, les catalanes i les es-
panyoles.

—¿Tu no titas dedicat —o és que creus que
no val la pena dedicarse— a analitzar els
continguts ideoldgics del nacionalisme cá-
tala en aquests moments? Perqué hi ha con-
ceptes que fon pensar. Alguns els has utilit-
zat tu i els utilitm tothom, i de vegades
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no sé si ens en adonem de la cárrega ideo-
lógica que hi ha al darrera: «fer país»,
«normalitzar» o «normalització», «recons-
trucció nacional», etc. Totaixó, qué prefi-
gura? Un model preconcebut al qual cal di-
rigir els esforcos? Sembla que és, per tant,
l'acciópolítica sobre un ideal anterior, oi?
Jo recordó, a títol d'anécdota, una vegada
que van anar a veure Josep Tarradellas,
quan encara era a Franga, i li van dir que
el senyor Pujol estova fent campanya de «fer
país», i ell va dir, amb el seu pragmatisme
habitual: «Que no estáfet?». És una mica
el contrast de dues concepcions de la vida
política. Al darrera d'aquestes paraules, que
son d'ús comú, que lesfa servir tothomper-
qué han quedat configurades dins la socie-
tat catalana, hi ha una cárrega ideológica
important, em sembla, oi?

—Tens tota la rao. El mes greu és aixó
que dius, que tothom les utilitza, i que es
diuen amb tota la bona consciéncia, com si
hi hagués un absolut consens, de tal mane-
ra que no pensar en aquests termes seria
com situar-se o desplacar-se de les possi-
bilitats de reflexió del discurs sobre Cata-
lunya. Primer de tot, ha estat molt greu el
triomf hegemónic, i encara ho tenim a so-
bre, d'una versió forta de la dreta autócto-
na, i amb un discurs molt constitui't, molt
creat i molt legitimat, per una resistencia
antifranquista que d'alguna manera li ha do-
nat tota la legitimització histórica. Aixó en
relació a la desfeta d'una certa esquerra que
podría articular una certa ideología i, tor-
no al tema d'abans, al que tu deies en rela-
ció al concepte de societat civil. En aquest
sentit la desfeta del PSUC és importantís-
sima, i la situació d'indeterminació o de per-
plexitat del PSC és molt característica. De
vegades, el PSC, que pensó que és un par-
tit que l'avantatge que té és que encara
pot transformar-se, que d'alguna manera

NOTA BIBLIOGRÁFICA:

Entre les obres principáis d'Eugeni Trias cal recordar: «La filosofía y su sombra», «Filosofía y carnaval», «Teoría
de las ideologías», «Metodología del pensamiento mágico», «El artista y la ciudad», «Drama e identidad», «Lo
bello y lo siniestro», «La Catalunya-ciutat i al tres assaigs» y «Los límites del mundo».
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—perqué no gaudeix del poder o en tot cas
en ámbits que no son decisius per a la iden-
titat i per a definir la identitat de Cata-
lunya— encara té possibilitats de transfor-
mació. El problema és que el PSC de ve-
gades té un discurs que queda com una mica
parásit del mateix discurs de Convergencia.
De vegades em passa, que veig que hi ha
membres del PSC que son com convergents,
potser una mica mes d'esquerres, pero fi-
nalment, el paradigma mental és també con-
vergent, i, a mes a mes, amb la mala cons-
ciéncia de qué pertanyen a un partit a escala
d'estat i que per aixó han de rebre constant-
ment l'acusació de sucursalisme o coses
semblants. La desfeta del PSUC, la indefi-
nició i aquesta mena d'esquizofrénia
—almenys fins ara— en el cas del PSC
—encara que jo pensó que les coses poden
canviar—, i en canvi l'hegemonia aplastant
ideológica d'una dreta dura que, a diferen-
cia de la dreta espanyola, té una legitimit-
zació histórica per la seva lluita resistencial
enfront del franquisme, i per la qüestió de
la Uengua sobretot, tot aixó fa que el pano-
rama polític nostre estigui en una situació
bastant depriment en aquest sentit. Jo pen-
só que potser ara, a poc a poc, les coses es-
tan canviant, i hi ha una serie d'urgéncies,
de realitats noves, molt decisives per a Ca-
talunya (les Olimpiades del 92, o el que si-
gui) respecte a les quals és molt interessant
que el discurs hegemónic de la dreta, que
el discurs convergent en el poder, des de la
Generalitat, no té resposta. Fa uns mesos
en Pep Ramoneda va publicar un article a
«La Vanguardia» que em va agradar moltís-
sim, que deia que potser és que está comen-
cant un nou paradigma polític. Jo recolzo
absolutament aquest discurs. La prova de
l'interes d'aquest discurs és que l'endemá en
Pujol va telefonar al director de «La Van-
guardia» dient que com es permetia que es
publiquessin aqüestes coses.
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Catalanisme i integració social
Xavier Muñoz

El catalanisme i la integració social son conceptes que preocupen, ja des
de l'any 60, ais polítics de Catalunya i a la majoria deis seus ciutadans. La
peculiaritat de la formado sociológica d'aquest país és un parany per al seu
progrés i la seva pau.

Abans d'introduir-nos, pero, en el tema, cree que val la pena exposar qué
entenc per catalanisme i per integració social, a fi que totes dues qüestions
puguin ser relacionades mes rigorosament en el present escrit. D'un temps
enea s'ha accentuat, per part d'alguns polítics i pensadors de 1'esquerra cata-
lana, el convenciment que s'ha d'utilitzar el qualificatiu «catalanisme» en lloc
de «nacionalisme» per referir-nos a qualsevol fet, actitud o pensament entorn
a la nostra pertinenca a la nació catalana. En la mateixa esquerra, pero, al-
tres polítics i pensadors no están d'acord amb aquesta actitud deis seus col-le-
gues i consideren que, per culpa de certs puritanismes fins i tot, segons ells,
d'ordre semantic, l'electorat té la impressió que els principis nacionals es deixen
a les mans únicament de la dreta. Els qui defensen l'ús de la paraula «nacio-
nalisme», naturalment compartit amb la de «catalanisme», s'emparen en di-
ferents raons. La primera és que el mot indica la nostra pertinenca a una
nació, concretament a una nació amb dificultáis de sobirania, que ha engen-
drat un moviment nacional de resistencia i de resposta amb connotacions d'un
nacionalisme d'alliberament. La definido apeMa a mes a mes i amb émfasi
al concepte de sobirania com a terme irrevocable que no porta en aquest cas
cap a un plantejament independentista, sino a parlar d'un pacte lliure i inde-
pendent amb la resta deis pobles d'Espanya, per a la formado d'un estat de-
mocrátic. En un altre pía, afirmen que aqüestes dues qualificacions existien
históricament per identificar des de 1'esquerra el mateix projecte. Una de les
ponéncies de la la. Conferencia d'Homes i Dones d'Esquerra, que se situava
decididament a favor d'utilitzar indiscriminadament els dos qualificatius, ar-
gumentava el següent: «Les successives victóries de Convergencia en les elec-
cions autonómiques i la creixent consolidació de la seva pretensió hegemóni-
ca, que va mes enllá de les eleccions, han portat alguns sectors de 1'esquerra
catalana a reduir l'enfocament del problema nacional a una identificado en-
tre posicions conservadores i plantejaments catalanistes. En alguns casos han
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intentat d'argumentar aquesta identifícació. En altres no tant, fugint cap a
una suposada distinció entre els termes "nacionalisme" i "catalanisme", ab-
solent aquest darrer, del pecat original que Faltra portaría inevitablement».

NACIONALISME I CATALANISME

En oposició amb aquests arguments, les persones que rebutgen el mot «na-
cionalisme» es recolzen fonamentalment en el criteri que históricament ha
representat una doctrina i una práctica social utilitzada per la dreta, com a
forma subtil d'explotació i desorientació del poblé per aconseguir llibertats
concretes. Creuen que el nacionalisme, d'una manera o altra, és un concepte
que marca l'agressió entre els pobles, sovint sense cap altre sentit que el del
servei ais interessos d'unes minories. Aquesta qüestió esdevé especialment
perillosa en un país on el poblé esta compost, en bona part, per individus
procedents de les dues societats adversáries políticament. Per aqüestes raons
molts catalanistes d'esquerres desestimen la qualificació de «nacionalistes»,
perqué la troben massa lligada amb els conceptes de tendencia feixista que
pot implicar el mot. D'altra banda, podem afegir aquí que el concepte «na-
cionalisme» és, a la vegada, relativament nou a casa nostra, ja que des d'un
bon comencament el moviment cátala d'autoafirmació s'ha anomenat catala-
nista. Aquesta polémica, pero, a part les seves raons de fons, segurament
mes teóriques que altra cosa, pot fer perdre l'oportunitat d'utilitzar el quali-
ficatiu «catalanisme», com a definició i estándard sobre els quals es podrien
vestir els continguts moderas de l'actitud nacional de l'esquerra avui i, so-
bretot, les seves diferencies amb la dreta.

L'ambigüitat i la manca de decisió, en aquest sentit, pot comportar que
la dreta, amb el seu tradicional oportunisme, absorbeixi també aquest quali-
ficatiu, fet que suposaria haver perdut una oportunitat d'identificació i a la
vegada haver menyspreat l'ocasió de resoldre en favor nostre una qüestió d'una
important envergadura táctica. Una actitud d'acord amb aquest enunciat sig-
nificaría, abans de tot, fer un esforg per clarificar d'una manera contundent,
en qué es contraposen les dues qualificacions, perqué d'aquesta manera po-
dríem arribar a entendre qué és el que tenim en comú els catalans i qué és
el que ens diferencia, per poder arribar a definir d'una vegada, per qué «ells»
son «nacionalistes» i per qué «nosaltres» som «catalanistes». Aixó potser fóra
un pas mes per caminar cap a la utopia de la qual ja parlava Antoni Pérez
ais anys seixanta en referir-se a la «construcció d'un catalanisme no naciona-
lista». Amb tot, si aquesta postura es creu massa radical, o massa sectaria
—un amic em deia no fa pas massa que es necessitaria un segle perqué la
gent l'assumís, opinió que no comparteixo— potser cal no fer-ne una qüestió
transcendental i seguir utilitzant, des de l'esquerra, un o altre qualificatiu,
aixó si, pero, d'una manera prou clara perqué ens identifiqui i no ens con-
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fongui, ja que evidentment el nostre catalanisme i el de la dreta teñen molt
en comú, pero també molt a diferenciar. Per aixó cal definir i omplir de con-
tingut, una vegada mes, les paraules assenyalant quines son les bases del cata-
lanisme o del nacionalisme d'esquerres valides avui. Sense pretendre fer aquí
plantejaments exhaustius, cree que el catalanisme d'esquerres esta per la de-
fensa de la nostra identitat nacional dintre d'un marc en qué no s'accepta cap
primada cultural sobre el social i on el reconeixement del bilingüisme i de
la pluralitat cultural de la societat catalana, son prioritaris. A la vegada que
parteix deis pressupósits que la llengua, la cultura catalana, no poden ni han
de teñir cap mena d'obstacle per assolir el seu desenvolupament, peí fet que
els immigrants i els seus filis vulguin o no assumir-les, en els graus que sigui.

En un terreny mes polític, la solidaritat amb els altres pobles d'Espanya
ha estat una constant en el pensament de les esquerres, i també la construc-
ció d'un estat democrátic, com a super estructura en qué els catalans hi esti-
guin vinculáis amb plenitud sobirana, exercida federalment; conscients que
el fet natural i sociológic de ser catalans ens obliga a compartir solidária-
ment una relació de vida básica i a la vegada a mantenir els objectius d'uns
sentiments de germanor universal. Aquests projectes están íntimament lli-
gats per aconseguir, grácies a l'esforc de tots els ciutadans de Catalunya, la
integrado social plena, que comporti rebre i aportar les diverses caracterís-
tiques culturáis deis seus ciutadans a un fons comú de convivencia, de tre-
ball i de presencia activa dins de la societat. Tots aquests principis, que han
estat la base de la convivencia a la Catalunya del postfranquisme, contrastem
amb les noves tendéncies, filies d'un nacionalisme de concepcions místiques
que no teñen res a veure amb la realitat social i que van canviant lentament
les bases deis que havien estat els principis de convivencia en aquest país,
per portar-nos a un camí amb riscos d'enfrontaments i de creixent desigual-
tat. Les forces nacionalistes dretanes de la nostra societat tendeixen a plante-
jaments que la mateixa ponencia de la conferencia d'Homes i Dones d'Es-
querra a la qual he fet referencia abans, tracta ben clarament quan diu: «La
nació podría convertir-se, llavors, en una idea abstracta, per sobre deis ho-
mes réals que la formen. Com a tal 'idea' donaría, en determinats moments,
ais seus membres un marc d'identitat i de seguretat irracionals, mes enllá
del paper positiu i necessari que tota realitat nacional té com a element de
pertinenca i referent coMectiu. Com a tal 'idea' abstracta la nació emmasca-
raria unes altres contradiccions que es produeixen en el si de la societat, en
lloc de ser el marc real i conflictiu on aquelles es produeixen. Un cop con-
vertit en concepte abstráete aquesta 'idea', la nació tendeix a excloure els que
ella mateixa defineix com a no nacionals, en lloc de ser un factor d'integració».

A mes el nacionalisme pujolista suma una nova contradicció peí fet de no
ser independentista, la qual cosa en lloc d'apropar-lo mes a l'esquerra el fa
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mes contradictori amb ell mateix i consegüentment un adversan mes ambigú
que arrossega cap a uns debats i plantejaments falsos i per tant poc construc-
tius. La seva evolució vers una forma de nacionalisme demagógic per sobre
de tota altra condició li impedeix jugar seriosament el plantejament cátala
per a la construcció d'un estat definitivament democrátic que arribi a ser una
garantía per la construcció de la nostra comunitat específica.

INTEGRACIÓ SOCIAL

No vull referir-me aquí ais problemes d'integració entre els individus de
la societat catalana i la castellanoparlant. Em sembla que s'ha escrit i parlat
prou sobre aquest tema perqué es doni per sabut que en aquest cas, la inte-
grado es tracta d'una acció interactiva entre les dues comunitats. El que se-
gueix és un altre tema, fa referencia ais grups marginats de la societat a cau-
sa de limitacions económiques, laboráis i d'unes condicions de vida inferiors
a la mitjana de la societat. Recuperar els grups que no compleixen cap fun-
ció valorada per la resta de la societat, i per tant que no son acceptats tal
com son i que consegüentment no participen de la vida institucional políti-
ca, productiva ni cultural de la societat. Integrar aquests grups pressuposa
donar-los una funció social, millorant, en primer lloc, la seva condició de
vida i portant-los a un estadi d'acceptació i de participació col lectiva en al-
guns deis estrats de la societat establerta. Una condició indispensable és que
puguin exercir una funció social reconeguda sobre les bases jurídiques, poli-
tiques, moráis i culturáis, acceptades majoritáriament. José Ignacio Urenda,
diu: «Aquesta inserció, es donará naturalment, en funció de diversos interes-
sos i ideologies, pero dintre del marc reconegut per tots». Ara bé, si no s'acon-
segueix la inserció i la integració al eos social majoritari, no cal que dubtem
que els grups socials marginats, es tancaran en ells mateixos fins aconseguir
afirmar-se en una nova generació de valors moráis, culturáis i ideologies propis,
en oposició i al marge de la societat establerta. «Ningú no es resigna a no
servir per a res», continua dient Urenda i, per tant, el grup tendirá a identificar-
se segons el grau d'acceptació. Avui els partits polítics i els mateixos sindi-
cats no están capacitats per representar les noves masses indigents, els nois
sense feina, els treballadors en Fatur, ni cap de les noves modalitats que com-
porta Tactual situació de marginació d'una bona part de la nostra població.

Mentre no apareguin unes noves interpretacions i, consegüentment, uns
nous líders que donin resposta política a les situacions de penuria i margina-
ció actual, la situació pot restar en la penombra per a l'esquerra actual, mar-
cada per esdeveniments i análisis parcialment passats i practiques que de fet
accepten, tant en l'ordre social com el polític, la iniciativa de la dreta. Per
mes que l'esquerra vegi el seu futur lligat al desenvolupament tecnológic, no
pot continuar fallant com ho ha fet fins ara en el terreny de les realitats imme-
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diatates i acceptar que el desenvolupament tingui unes conseqüéncies tan poc
igualitáries. No oblidem que el sistema americá de progressar a base de l'ex-
plotació i la marginado directa, bé d'unes masses domestiques o bé del ter-
cer món, ha estat i continua essent copiat ben fidedignament peí sistema eco-
nómic espanyol. La separado del eos social no productiu, no consumidor
i d'un proletariat deprimit, lingüísticament diferenciat de la resta de la po-
blació benestant i dirigent, esta marcant les veritables i noves fronteres din-
tre Catalunya. Desquerrá, que no troba les seves actuáis dimensions dintre
d'aquest panorama, resta supeditada i no arriba a representar decididament
ni ais uns ni ais altres. No oblidem, tampoc, que el nacionalisme pujolista
s'ha fet, des d'un bon principi, partint de la separado del social del nacio-
nal. Cree que no es pot parlar de «catalanisme» i d'«integració» sense aquests
aclariments.

EL NACIONAL I EL SOCIAL

La diferenciado imposada des de la dreta ais conceptes nacionals i socials,
teñen en el pujolisme una Uarga tradicio que no Higa amb el sentit general
que es volia donar al nacionalisme postfranquista, previst durant la resisten-
cia, que es proposava evitar en aquest país la violencia deis enfrontaments
socials d'abans de la guerra, moltes vegades conseqüéncia de l'agressió i del
mal enteniment entre els politics que havien separat el problema nacional
del social. En el moviment CC, fundat el 1956, em vaig preocupar personal-
ment per la confluencia que creia veure entre el sentiment nacional i les ne-
cessitats deis homes concrets de la nació; aixó em va decidir a constituir din-
tre del moviment un grup que anomenárem Social en el qual van ser convocats,
Jaume Nualuart i Joan Rion i mes tard l'Antoni Pérez, entre d'altres. A la
vegada, i també com una activitat del mateix moviment, Jordi Pujol consti-
tuía un altre grup anomenat de Comarques, en el qual, pretenia fonamental-
ment desvetllar, fora de Barcelona, la consciéncia que érem un país sotmés.
Amb el temps, aqüestes dues activitats, teóricament complementáries deis
dos joves catalanistes que érem, varen esdevenir per la branca pujolista, com
un indicatiu d'incompatibilitats.

Galí, parcial teóric del pujolisme, en el seu llibre «Recalada», culpa la vo-
cació social desvetllada en els anys seixanta entre una bona part de la joven-
tut «preocupada», de ser la causa d'haver abandonat la defensa del país. En
una afirmado que és prop del paroxisme, escriu que «els enemics de Cata-
lunya» es plantejaven el dilema «o el problema social a Catalunya». Aquesta
versió, tot i que no s'ajusta a la realitat que es va viure en aquell moment,
ni tampoc, naturalment, a la d'avui, és la que s'ha imprés en el pi
tic de Pujol, estil que comporta, vulgues no vulgues, un pk
fa que la «idea» nacionalista tingui poc a veure amb les neces
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sos de molts catalans. Mes endavant, ja en els anys setanta, sectors de l'opo-
sició franquista emportats per extremismes retórics, van creure que la lluita
en favor deis drets nacionals, podría limitar la forca revolucionaria i el sentit
de l'internacionalisme proletari. Avui encara podem trabar persones proce-
dents de la década «progre» que afirmen que les esquerres han perdut l'hege-
monia per culpa d'haver «descafeinat» la lluita obrera amb el catalanisme,
afirmació que em sembla que manifesta una manca d'equilibri o bé d'integri-
tat. De tota manera, aqüestes van ser posicions aillades, la lluita mes nom-
brosa i organitzada de l'esquerra es va caracteritzar per posar dintre d'un mateix
context les reivindicacions nacionals i les socials, i així és com els treballa-
dors la van viure i acceptar. La major part de l'esquerra d'aquell temps, pro-
clamava que les nostres Uibertats nacionals eren una part indisgregable de
les Uibertats polítiques, económiques i personáis. Social i nacional, alesho-
res com ara, formava part d'un conjunt indestriable. La condició nacional
és un element indispensable de la nostra condició social. Qualsevol separa-
ció en un o altre sentit demostra una disminució cega o interessada d'un con-
junt, que cal respectar unitariament.

Aquests plantejaments de l'esquerra comporten l'acceptació de molts as-
pectes concrets de les reivindicacions nacionals defensades per la burgesia,
pero no la del seu esperit global. En un moment determinat durant el fran-
quisme, es va somiar fins i tot que des de l'esquerra es podia atreure la bur-
gesia espanyolitzada de Catalunya cap a una alternativa catalanista, pero va
ser el pujolisme en realitat el que va realitzar el «miracle», aixó sí, de mans
del conservadurisme social. Aquest fet, pero, no ens pot arribar a fer creure
que es pot aconseguir un acord constant i global entre els catalans. La nof-
malitat és mes aviat la confrontado, la lluita i les contradiccions en el si de
qualsevol societat. L'acord majoritari, la unitat de punts de vista es dona so-
lament en moments d'emergéncia. Per aixó Josep Benet podia convocar a
la unitat l'any 1944 quan demanava: «una politica per sobre de les dretes i
de les esquerres». De fet, aquesta situació, passats uns quants anys, es va
donar en l'Assemblea de Catalunya. En l'etapa democrática postfranquista
s'ha progressat també en aquest camí. La política de consens ha tingut du-
rant molt de temps, com objectiu assegurar el manteniment democrátic des-
prés de l'experiéncia dictatorial.

Cal, pero, no confondre aquesta circumstancia amb la hipótesi que intenta
proposar el nacionalisme com un valor prioritari respecte qualsevol altra exi-
gencia de la societat de classes. En un altre sentit, cal també no oblidar que
la significado profunda del consens postfranquista, va ser donat per les for-
ces progressistes, agrupades entorn de les idees de l'esquerra en general, i
particularment marxistes; idees i actituds que avui el senyor Miquel Roca
qualifica frívolament de «moda», i que volen fer oblidar el paper transcendent
que tingueren per tal d'acabar amb el franquisme i en la construcció de l'época
de la transició, i de la forma que es va pressionar la gran dreta espanyola
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i catalana, a través d'un estat d'opinió, cap a unes posicions de canvi demo-
crátic mes radicáis del que desitjaven. En la Catalunya d'avui és perillos re-
conéixer en el nacionalisme convergent els orígens del nostre catalanisme
o nacionalisme d'esquerres. Caure en aquest parany, posa en dubte la nostra
identitat. El catalanisme d'esquerra va lligat a una tradició que en aquests
moments s'ha estroncat perqué estem mancats d'un projecte d'integració so-
cial i d'igualitarisme que, d'altra banda, la dreta manipula des de la seva óp-
tica amb táctiques de tipus clientelista, separant-ne sempre el nacional del
social.

L A RESISTIBLE ASCENSIÓ DEL NACIONALISME DE DRETES

És evident que el nacionalisme de dretes ha trobat en aquests darrers anys
el terreny ben adobat a causa del creixement de les idees conservadores en
la societat perqué l'esquerra ha acceptat pressupósits económics i socials de
la dreta com a únic camí per sortir de la crisi i per frenar l'atur. L'esquerra,
en aquesta última singladura, ha hagut d'entrar en el terreny de la correspon-
sabilitat en la creació de la riquesa, de la qual s'havia mantingut a part, al-
menys en el nostre país, qüestió que l'ha deixada sotmesa a una considerable
conñisió. Un altre element que ha influft directament en aquest creixement
és el fet que la dreta catalana, a mes d'haver trobat el seu líder en el camp
nacionalista, qüestió que els ha fet traslladar-se provisionalment en aquest
camp, no ha assumit preocupacions essencials en la construcció de l'estat
democrátic, la qual cosa l'ha portat a jugar tranquil lament una carta electo-
ral basada en els aspectes generáis de les reivindicacions catalanes i també
en la demagogia que totes les reivindicacions inclouen. Elements comple-
mentaris han acompanyat aquesta transformado sociológica operada des de
la fi deis setanta i el primers anys deis vuitanta, es tracta de l'evolució deis
centres d'interés de la joventut. En primer lloc hem de recollir l'impacte del
nacionalisme radical, fill del catalanisme antifranquista esdevingut conser-
vador a les mans d'una joventut benestant, a la qual no se li ha donat cap
altra oportunitat idealista.

Desapareguda la religió com a element d'atracció d'amples capes de la nostra
joventut i que donava, per la via mística, sortida a un tipus d'entusiasme i
anhel de generositat; desapareguda la militancia i l'esperit d'esquerres com
a sortida a una posició basada en ideáis de justicia i solidaritat, el nacionalis-
me visceral i dogmátic ha pres una nova forca i ha inclós en el seu estil as-
pectes de radicalitat i violencia, propis de les característiques terroristes que
marquen els nostres temps. Aquest és el recorregut propi d'un poblé que no
ha trobat en la tradició un camí estable i general; un recorregut amb situa-
cions confuses, entre extremes i innocents, aparentment valides, perqué si-
guin enteses per la gent d'ordre que arriben a considerar-Íes benevolentment,
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sense sospesar tota la cárrega que porten ni que d'elles en puguin esdevenir
conseqüéncies generáis que no accepten. Per aixó és un moviment en conti-
nua renovado, i els seus membres l'abandonen, com aquell qui diu en esde-
venir majors d'edat. El país, malgrat certs progressos, fa com sempre la sen-
sació de provisionalitat, com si encara no haguéssim arribat allá on som,
sense haver assumit la idea que el futur depén deis nostres esforcos i de les
liéis que ens volguem donar.

El radicalisme nacionalista, d'altra banda, no fa sino desequilibrar la nos-
tra societat, no hi aporta cap element integrador ni pacificador deis esperits,
al contrari, aporta elements que en definitiva reforcen l'espanyolisme deis
dos grups mes importants del nostre poblé. La burguesía mitjana, els pares
del joves extremistes, els joves extremistes que es fan grans, que sempre ten-
deixen per interés i per mentalitat a l'ordre que només l'estat els pot oferir
i, d'altra banda, els treballadors i les classes marginades, d'arrel genética es-
panyola que no oblidaran així com així els seus orígens davant situacions agres-
sives. Davant aqüestes circumstáncies i malgrat que persones que tinc en alta
estima están convencudes que un plantejament racional no podrá compensar
Pallau de sentiments i tópics que dona fonja i atracció a la irracionalitat del
nacionalisme, encara cree que la rao i la tenacitat acaben trobant sempre el
seu racó i, com a mínim, preparen el futur.

Les accions essencials per resistir l'ascenció del nacionalisme de dretes
actual passen, en primer lloc, pels partits polítics de l'esquerra, en el cas
que deixin ben clara la seva actitud d'independéncia i a la vegada d'acord
entre iguals amb l'esquerra espanyola. Unitat i acord que comportaría haver
de comptar amb l'esquerra catalana en els plans de govern i en l'elecció deis
homes que haurien de governar com a respresentats de Catalunya i no com
ara que ho fan com a militants d'un partit massa dependent del central. En
definitiva, tot depén d'avancar cap a un sistema federal en qué l'esquerra ca-
talana demostri ben clarament davant del seu electorat, que la seva aportació
a l'estat és sobirana. D'altra banda, aixó difícilment es produirá sense que
l'opinió forci a fer nous passos endavant. L'opinió és filia de l'análisi i a la
vegada suggereix entusiasme en els militants i en el poblé. En aquest sentit,
em sembla que cal recomencar el camí que mai no s'hauria hagut de deixar,
la independencia de l'opinió respecte la burocracia deis partits.

El problema polític i social de Catalunya, que té molt a veure amb l'espa-
nyol per raons d'história, de base sociológica, de mercat i de superestructura
política, no és pero idéntic. Ells teñen sobre nosaltres l'avantatge d'haver es-
tabilitzat els sentiments i la seva consciéncia nacional, pero en canvi comp-
ten amb una societat menys moderna que la nostra, amb desigualtats mes
flagrants i amb tendéncies menys democrátiques i, sobretot, amb un taranná
polític i social anacrónic.

Els métodes escollits pels socialistes espanyols per transformar aquesta si-
tuació son pero també per a nosaltres. Han escollit el camí deis fets i de la
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utilitizació del poder amb vista a transformar les bases de la societat espa-
nyola. Han desencadenat una operativa amb vista a fer evolucionar la seva
estructura socio-económica i conseqüentment, la intenció és imposar solu-
cions económiques-socials, tendents a promoure sense discursos i sense ne-
cessitat de patriotisme barat, canvis d'estructura i d'adhesió nacional. Si els
socialistes espanyols teñen alguna cosa de nacionalistes, Convergencia ho afir-
ma rotundament, entre altres qüestions perqué li interessa la lluita deis na-
cionalismes, será per afegidura i a cavall de no conceptes sino d'acció con-
creta. No com a casa nostra, on el nacionalisme és básicament retóric.

Els socialistes espanyols donen una llicó de pragmatisme a la dreta catala-
na i a l'espanyola. La modernització de l'estat esta comportant un cert grau
de satisfacció a molts espanyols, cansats de la seva mala imatge internacio-
nal. Felipe González fixa prou clarament per on van les coses i el repte plan-
tejat quan diu: «...si somos capaces de producir nuevas tecnologías en cola-
boración y al mismo tiempo en competencia con otros países y de utilizarlas
en beneficio de todos los ciudadanos, habremos franqueado el umbral deci-
sivo en este camino hacia una España democrática, próspera, igualitaria, plural,
moderna, pacífica que todos deseamos...». De tota manera el seu naciona-
lisme no té res a veure amb el de Convergencia, rao per la qual sembla que
s'hagin canviat els papers histories, quan aquest impulsa un nacionalisme basat
en la mística que edifica «damunt Taire», com diu Pujol i recull Margarita
Riviere.

Talment sembla que ens haguem canviat els papers i ara reneixi a Catalu-
nya l'esperit de creuada, de símbols d'Everest plens de connotacions nacio-
nals i religioses, i abandonen el camí de les realitats tangibles. Quan l'esquer-
ra tenia clars els seus objectius, o així ho creia, va ser catalanista i els objec-
tius socials i els nacionals van ser una sola cosa. Quan l'esquerra ha estat
hegemónica, diu Caries Castells, ha estat catalanista. Pero no oblidem que
ha estat esquerra. La crisi de l'esquerra catalana és la crisi de l'esquerra ge-
neral, pero a la vegada la del seu catalanisme. Es pot ser d'esquerra sense
ser catalanista, pero no a Catalunya, com a moviment social. Entorn d'aquestes
frases complementarles em sembla que es perfila l'equilibri de ser catalanis-
ta d'esquerres. Resistir l'ascensió del nacionalisme de dretes des de l'esquer-
ra significa mobilització social amb vista a dos punts també complementaris.
Primer, estar al costat deis joves per promoure la seva formado per al desen-
volupament tecnológic, que ja esta a aquí, a fi que aquesta nova era no se-
gueixi avancant desigualitáriament, suministrar-los les idees que resultin de
les análisis socials a fi de despertar en ells la generositat i, per tant, la soli-
daritat.

L'esquerra té davant seu un ampli panorama de desolació a les ciutats, on
la depressió social está portant a tants joves a l'atur o al treball mercenari,
a la droga, a la incomunicado i a la manca d'objetius. En segon Uoc, un plan-
tejament polític coherent respecte al PSOE, sobre la base que ja he dit
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d'independéncia i acord. Refer l'opinió de Pesquerra des d'un punt de vista
menys moralista i mes rigorós, només es podrá donar si es creen a la vegada,
al costat de la política, espais de major discussió.

INTEGRAR-SE AL CÁTALA

En aquests darrers anys hem pogut comprovar que l'augment de mitjans
de difiisió del cátala, alguns d'ells tan importants com la Televisió, no han
arribat a promoure l'augment en l'ús del cátala que tots esperávem. Sens dubte
que s'ha progressat quant a la comprensió i fins i tot en la possibilitat d'es-
criure'l, pero no pas en l'ús diari de la llengua, i hi ha dos elements que hi
teñen molt a veure. D'una banda, el canvi de la situado industrial que ha
portat a fer perdre bona part del contacte existent de sempre entre els caste-
llans i els catalanoparlants. De l'altra, l'augment del prestigi del castellá com
a llengua democratitzada. En un cert moment el cátala va ser la llengua de
la resistencia i del progrés, avui, el cátala, ja no manté aquest avantatge, so-
bretot entre els nuclis de joves de barris interclassistes i suburbials.

L'augment del prestigi del castellá en certs ambients és degut a l'arrela-
ment que manté com a expressió d'un poder mes real que el nostre, tant en
l'ordre polític i económic, com en el de la cultura de masses, a la vegada
que és per on passa d'una manera mes directa la via lingüística de l'imperi
anglosaxó, i la manera mé rápida d'identificació internacional pels ciutadans
que formen part del conjunt de pobles hispánics. També ens hem d'ado-
nar que l'avanc del cátala en la vida pública, no correspon a la seva aparenca
simplement oficial. Sota els cartells de les taquilles escrits en cátala, ens hi
trobem sovint gent que se'ns dirigeix en castellá. Fins i tot sota els anagra-
mes catalans de certes institucions, jutjats, Cámara de Comerc, etc., trobem
textos en castellá, com a demostració palpable de l'arrelament que aquesta
llengua manté a Catalunya. Entre els diversos exemples que podríem utilit-
zar per augmentar aquest fet cal assenyalar, com un deis mes evidents i d'úl-
tima moda, que molts filis de famílies catalanes utilitzen el castellá en les
seves relacions socials. Aixó significa que malgrat l'esperanca que teníem
que a través del poder, llegiu Generalitat, podríem defensar —alguns creien
imposar— la llengua, aixó no s'ha produi't en l'extensió i en la profunditat
que desitgem.

Una vegada mes, aquesta circumstáncia fa evident el principi que només
la lliberat porta a acceptar o a refusar els termes de la nostra manera de ser,
de pensar i actuar, i per tant de parlar. Per aquesta rao, cal mantenir-nos se-
rens i ferms en la nostra convicció, sense agressivitat respecte a qui no la
comparteix. La llengua, l'hem de fer entre tots, i l'hem de fer necessária,
útil, bella, i per qué no, un altra vegada progressista, vull dir al servei de
causes de progrés. La nostra és una llengua d'uns homes que formen una
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comunitat que pretén ser solidaria, potser fins i tot per interés o necessitat,
amb una pretensió viva, demostrada a través deis segles. Ens correspon a
nosaltres, i aixó és prou costos, saber defensar els mitjans de difusió que
necessitem perqué la nostra llengua sigui un veritable vehicle de comunica-
do. El camí a seguir, com sempre, será dur i contradictor!, i cada dia hi
apareixen mes elements que posen en perill la nostra supervivencia lingüís-
tica. És evident pero, —cal ser creatius— que en sorgeixen, d'altres que ens
ajuden a fer-la perdurable. De totes maneres, com sempre, tot dependrá de
nosaltres i del nostre esforc collectiu, no pas de l'agressió i la incompresió,
almenys en la democracia, deis qui voldrien que desapareguéssim.

La llengua, al meu entendre, és un element secundan d'integració, que
funciona a cavall de la integrado total nascuda a través del treball, del reco-
neixement per part de tots els ciutadans a la vida col lectiva de l'interclassis-
me i del interlingüisme.

La nominado de Barcelona com a seu de les Olimpiades, és sens dubte,
una esperanca de realització nacional, i per tant d'integració, perqué és un
fet que pot portar inversions, treball, objectius comuns, comunicació social.
Malgrat aquesta esperanca, no necessáriament pot arribar a ser així. En aquest
sentit, no fa pas massa dies, es podia llegir en un deis diaris de la nostra
ciutat, que Barcelona en el 1992 seria mes ordenada, mes bonica, mes có-
moda, pero que a la vegada hauria augmentat el nombre de marginats, de
barris i de comunitats degradades. Si fos així, voldria dir que no hem encer-
tat el nostre objectiu com a esquerra nacional. Ara que els socialistes cata-
lans, després d'uns quants anys d'abstinéncia, han pogut veure onejar en el
seu entorn altra vegada, banderes catalanes de mans deis joves, amb motiu
de la nominado, cal que no perdin aquesta oportunitat, per tal de Henear
un part de la inversió i de les idees en la direcció que l'olimpíada arribi a
ser un pas important per a la mobilitzacio d'aquest poblé en favor deis objec-
tius de solidaritat de cara a la Catalunya pobra.

Per totes aqüestes raons, cree que integrar va lligat a donar ocupació i tre-
ball. Sempre ha estat així. També es pot dir que el nacionalisme pujolista,
ha integrat a través d'altres objectius tan poc constructius en definitiva com
és l'atac sistemátic a l'Estat Espanyol, pero aquest és un fenomen minoritari
que es mou per connotacions de dependencia. Sense objectius socials clars
no cree que el catalanisme pugui ser una arma d'integració.

Una bona part de la població se sent, davant de la Catalunya actual, margi-
nada políticament i socialment. Cree que la integrado es donará en fundó
d'una societat mes justa i menys enfrontada potencialment. Obiols fa ben poc
deia: «entendre que els individus viuen molt millor si la collectivitat viu mi-
llor». «Es tendeix a socialitzar quasi per pur egoisme. Es tracta que la socie-
tat no et faci desgraciat, sino lliure». El catalanisme s'ha de transmetre d'una
manera racional, ja prou que les coses se simplifiquen per elles mateixes.
L'esquerra ha de donar l'exemple que es pot catalanitzar sense tensions i sense
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enfrontaments, a través de la llibertat pels uns i pels altres. Aqüestes raons
sociológiques son, fonamentalment, les que, em fan creure que Catalunya
té un missatge creatiu, d'una nova Espanya, que ha sorgit regenerada del fran-
quisme, que esta canviant des de la base la seva mentalitat grácies a la direc-
ció d'unes minories progressistes que van fer la seva propia análisi en el ma-
teix moment que ho feien les forces catalanistes i amb les quals, a grans trets,
coincidiren respecte al que havia de ser el nou estat.

Aquesta és, al cap i a la fi, la gran oportunitat que esperávem per Catalu-
nya. Per aquesta mateixa rao sociológica s'han d'acceptar situacions tan poc
gratificants com el bilingüisme, amb vocació, pero, que el cátala continui
essent una llengua militant que defensa els seus drets i el seu país al mil-lí-
metre, esforc que implica fer entendre a tots els ciutadans de Catalunya que
la llengua sí que és una cosa de tots. Pero aixó de fet no es podrá demanar
amb una certa honestedat, sino partim del projecte de creació d'una vida so-
cial mes igualitaria i també mes suportable per a tots.

Xavier Muñoz
Empresari
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El socialisme democrátic:
una introducció histórica
Ignacio Sotelo

Potser sorprén que hagi calgut afegir l'adjectiu democrátic al concepte de
socialisme, pero si expliquen convenientment aquesta vinculació es podría
entendre el socialisme democrátic com una variant particular del socialisme.
El mal és que aquest concepte tampoc no és massa ciar. Penetrar en el desga-
vell de significacions que acompanyen cadascun deis conceptes que desig-
nen els grans corrents polítics contemporanis —conservadurisme, liberalis-
me, socialisme, comunisme, anarquisme— no és una feina fácil: com mes
prestigi té o mes estés és un terme mes gran és també el nombre de connota-
cions. Si elaboréssim una escala que comencés pels conceptes unívocs i que
acabes amb els que han aconseguit mes significats, sens dubte que el socia-
lisme es trobaria entre aquests últims. En tractar el socialisme el primer que
sobresurt és el nombre i la diversitat de continguts que té; s'han compilat
mes d'un centenar de possibles definicions —moltes de les quals son tan am-
bigúes com incompatibles entre si— i per aixó hi ha qui prefereix utilitzar
aquest terme únicament en plural, els socialismes, per indicar que amb un
mateix mot es fa referencia a entitats reals molt diferents, amb molt poca o
bé cap relació entre si. Trobar un referent real per a cadascun deis significats
que es van donar en el passat, o es donen en el present, és una tasca impossi-
ble de dur a terme, ja que sovint és un simple discurs teóric sense referencia
directa en la societat. El socialisme es descobreix així en una doble versió:
com a ideari polític, simple esquema teóric i com a forca política, millor
o pitjor organitzada, que actúa en la societat.

També podem intentar de comprimir aquesta enorme quantitat de signifi-
cacions en una de sola, genéricament abstracta —per exemple, collectivis-
me per oposició a individualisme— i a partir d'aquesta disgregar-ne una se-
rie de varietats —el socialisme utópic, el socialisme cristiá, el socialisme
libertan, el socialisme científic, el socialisme real— entre les quals s'inclou-
ria el socialisme democrátic. Pero tant si el socialisme s'entén en plural, com
l'agrupació fortuita de diferents especies, o en singular, com una de sola amb
diferents varietats i famílies, aquesta aproximació, a la manera del naturalis-
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ta, només serveix si alio que hom pretén és un estudi del llenguatge polític:
aleshores importa de ressaltar les diferents accepcions d'un terme en relació
amb els mes propers. En canvi, resulta poc apropiat per descriure i retre compte
d'un corrent polític, tal com es troba arrelat en la societat i no tan sois com
es presenta en el discurs. Per aprehendre alio que avui entenem per socialis-
me democrátic, potser mes que definir-lo en relació amb altres especies o
varietats deis socialismes, fet que suposaria moure's exclusivament en el pía
del discurs teóric o de les propostes programátiques, cal que ens submergim
en la historia i que tractem de recapitular les circunstancies en les quals ha
sorgit el socialisme democrátic, així com els factors que han condicionat la
seva evolució fins al moment present.

ORIGENS i ETAPES PRINCIPALS DEL SOCIALISME

Com mes gran és el distanciament crític davant el socialisme, mes clara
és la propensió a difuminar-lo en la nit deis temps. Una manera bastant este-
sa d'obstinar-se a no entendre res consisteix a identificar-lo amb un col-lecti-
visme genéric, propi de les primeres fases de l'evolució de la humanitat, que
sota aparences ben diferents, reapareixeria en cultures i époques diferents:
en aquest sentit hom ha parlat d'un socialisme faraónic o d'un d'incaic. Da-
vant aquest tipus d'abstracció generalitzadora, que treu al socialisme qualse-
vol concreció histórica que sigui significativa, cal fixar el seu naixement, com
a esquema teóric i com a moviment social, en la primera meitat del segle
XIX. És cert que es configura amb elements que es remunten a dades ante-
riors —com la resta del pensament polític occidental es pot retrotreure fins
a l'antiguitat clássica— pero aixó no qüestiona la modernitat constitutiva del
socialisme.

D'entrada, el mot, un neologisme d'invenció recent, apareix a Europa cap
al 1830, concretament a Anglaterra, vinculat a les propostes de reforma so-
cial de Robert Owen i a Franca entre els saint-simonians. Origináriament el
socialisme és un fenomen anglo-francés que sorgeix com a reacció a dues
experiéncies, tan complexes com carregades de greus conseqüéncies, que aca-
ben entrecreuant-se: una de política, la revolució francesa; una altra de so-
cial i origináriament anglesa, l'anomenada revolució industrial.

El desenvolupament ulterior de la revolució, que desemboca en l'Imperi
napoleónic per morir després de la restauració borbónica, va posar de mani-
fest l'abisme existent entre programa i realitzacio. Al final del trajéete, la
llibertat, comprimida en la seva dimensió merament económica, només ha-
via arribat a aquells que van saber enriquir-se, així com la igualtat quedava
reduida al seu aspecte legal: tots iguals davant la llei, pero desiguals econó-
micament i socialment. La revolució política, encaminada a enderrocar la
monarquía absoluta, fa marxa enrere quan, aconseguit aquest objectiu, la di-
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námica que impulsen els ideáis de llibertat i d'igualtat palesa que la consecu-
ció de la llibertat, entesa sobre el suport de la igualtat, tendeix a desembocar
en un régim coHectivista queja ha abolit la propietat privada. La considera-
do que es dona a la propietat és el tret essencial que diferencia el liberalisme
del socialisme provinents tots dos de la mateixa tradició racionalista i huma-
nista de la Illustració: mentre que per al liberalisme la propietat és la garan-
tía imprescindible de la llibertat, el socialisme la desemmascara com l'obsta-
cle principal.

El socialisme neix en el fragor revolucionan deis anys 1789-1799, implícit
en l'afany de llibertat, igualtat i fraternitat que la revolució proclama. Al llarg
de tot el segle XIX els socialistes mantenen fixa la mirada en aquesta década
i interpreten les revolucions viscudes, la de 1830, la de 1848, la Comuna de
1871, fins a la revolució russa de 1917, dins els móduls de la revolució france-
sa. Després del primer enfrontament entre l'aristocrácia i la burgesia —grans
comerciants, banquers, professionals liberáis— el veritable conflicte es va
produir entre aquesta burgesia económicament poderosa i les masses popu-
lars urbanes, compostes per artesans i jornalers (els «sans-culottes»). El so-
cialisme neix quan la teoria igualitaria que nega la propietat privada es con-
verteix en un programa d'aplicació immediata. Francois Noel Babeuf no
solament defensa idees socialistes en virtut d'una interpretacio estricta de la
igualtat, sino que a mes és el primer que organitza un grup conspiratori per
implantar-Íes socialment. Tres décades després de l'execució de Babeuf, el
maig del 1797, el socialisme entronca de nou amb un igualitarisme estríete
que amb la seva rigidesa no deixa lloc per a la propietat privada, conscient
que la revolució continua pendent fins que no realitzi totes les seves implica-
cions socials. El socialisme és així, d'una banda, un producte directe de la
Revolució francesa, i per tant, hereu directe del racionalisme i de l'esperit
democrátic de la IMustracio; d'una altra, és una reacció davant aquesta ma-
teixa revolució que, tres décades després, sembla fracassada o avortada, pero
tant o mes necessaria en les condicions que ha creat la primera fase de la
industrialització capitalista. El socialisme constitueix així, ais seus orígens,
la reacció revolucionaria —es nodreix deis valors i idees de 1789— a les con-
seqüéncies socials de l'anomenada revolució industrial.

El procés d'industrialització que s'inicia a final del segle XVIII a Anglater-
ra, per arrelar a la primera meitat del XIX en el continent, primer a Bélgica,
i després a Franca, suposa una transformació social —«the great transforma-
tion»— de molta mes envergadura que la que va provocar la revolució france-
sa. És la revolució industrial anglesa la que, al capdavall, qüestiona radical-
ment l'ordre social establert i porta a terme la ruptura rotunda amb l'«antic
régim». Petits propietaris en el camp i artesans en les ciutats es veuen obli-
gats a proletaritzar-se gradualment, i donen naixement a una nova classe obrera
que ha d'acceptar condicions de vida i de treball fins aleshores inimagina-
bles. El socialisme expressa, primer, la resistencia d'amplis sectors po-
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pulars a proletaritzar-se — Proudhon n'és el representant mes conspicu—; des-
prés, l'adhesió ais ideáis iMustrats de llibertat i democracia d'alguns sectors
de la classe mitjana cultivada, pero sense fácil integrado en aquest procés
d'industrialització en venir de pai'sos que, com Alemanya o Rússia, encara
no l'havien iniciat. InteMectuals desclassats que creuen descobrir en la clas-
se obrera que s'está formant el nou subjecte historie de l'emancipació de la
humanitat, després que la burgesia, en controlar el poder económic i com-
partir el polític, ja no fa aquest paper. Ja no es tracta de recolzar el compren-
sible recel popular a la industrialització, sino d'acceptar-la plenament, així
que és descoberta com a factor imprescindible per a una futura emancipació.
El desenvolupament económic que comporta la industrialització és la base
material per a la realització de la futura societat lliure i igualitaria. Els socia-
listes, lluny d'oposar-se a la industrialització, han d'assumir-la com un fet
irremeiable i irreversible que, així com produeix miseria i explotació, una
vegada superades les actuáis relacions capitalistes de producció, será la base
d'un benestar generalitzat que permetrá el lliure desenvolupament.

Entre el 1830 i la posada en marxa de la primera Internacional el 1864,
es pot datar una etapa fundacional del socialisme que gira al voltant de la
revolució fracassada en 1848 —expectatives que s'entreveuen en la seva rea-
lització, experiéncies que es recullen després del fracás— i que es caracterit-
za perqué el socialisme és preferentment una idea, a la recerca d'una classe
encara en formado: el proletariat industrial. És l'etapa que podríem anome-
nar de la invenció teórica del socialisme per intellectuals desclassats o per
artesans amb anhels de saber. Entre els primers, i a molta distancia deis al-
tres, hi ha Karl Marx, fins al punt que la seva obra produeix per si sola una
cesura histórica: el pensament socialista anterior o contemporani es degrada
a la categoría d'«utópic», mentre que el que concep el filósof alemany s'ano-
menará d'ara endavant «científic». El socialisme coma idea está lligat d'una
manera inseparable a l'obra de Marx.

Es pot establir una segona etapa entre el 1864, fundado de la primera In-
ternacional, com a signe de la conversió del socialisme d'idea en forca polí-
tica, i 1914, data de Fenfonsament de la segona Internacional, en posar-se
trágicament de manifest la incapacitat de la classe obrera organitzada per im-
pedir la guerra: la classe obrera, ja totalment integrada, sucumbeix davant
la forca nacionalista. La consciéncia nacional es revela molt mes forta i arre-
lada, fins i tot entre els treballadors i els líders socialistes, que la consciéncia
de classe. Si la primera etapa es distingeix per la riquesa d'idees —s'inventen
les nocions básiques que configuraran el socialisme des d'ara—, la segona
es caracteritza per l'arrelament social que aconsegueixen aqüestes idees amb
el naixement i rápid desenvolupament deis grans partits obrers en el conti-
nent europeu, encape, alats, tant peí nombre d'aflliats, representado parlamen-
taria, com influencia internacional, peí partit socialdemócrata alemany. És
l'etapa de l'arrelament social d'un marxisme hegemónic en el nord i el centre
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d'Europa que arriba fins a la Uunyana Rússia (mentre que en el sud, Franca,
Espanya, Italia, predomina l'anarquisme pur en les seves formes sindicalis-
tes), pero també l'etapa en qué sorgeixen els primers idearis socialistes se-
riosament competitius del marxisme, o en el seu interior, els revisionismes
crítics d'alguns deis seus príncipis fonamentals, fenómens que serán decisius
per al naixement del socialisme democrátic a la següent etapa.

La tercera etapa la constitueix el període compres entre dues guerres mun-
dials (1914-1945); el socialisme democrátic hi adquireix un perfil propi per
oposició al marxisme revolucionan que Lenin, després d'haver adaptat a les
condicions de la subdesenvolupada Rússia, anomena comunisme. El triomf
de la revolució bolxevic a l'octubre de 1917 desemboca en la creació, el 1919,
d'una tercera Internacional comunista que suposa la divisió del socialisme
en dos blocs enemics irreconciliables. El socialisme democrátic, com a teo-
ria i com a corrent polític, sorgeix i es consolida en oposició frontal al co-
munisme leninista, enfrontament que és fonamental per comprendre ambdós
corrents, pero en especial el del socialisme democrátic.

Per acabar, cal esmentar una quarta etapa, a partir del 1945, en qué el so-
cialisme democrátic es consolida com una de les forces polítiques principáis
de l'Europa occidental, i adquireix trets propis que el diferencien de la tradi-
ció decimonónica de qué prové. Per fer-se carree d'aquesta penoditzacio, com
deis trets que corresponen a cada etapa del socialisme democrátic cal tornar-
hi des d'un enfocament particular: la manera com es relacionen la democra-
cia i el socialisme.

DEMOCRACIA Í SOCIALISME

A la primera etapa fundacional (1830-1864), la noció de democracia enca-
ra traspua un tuf plebeu, antijerárquic i radical que espanta la gent d'ordre
molt mes encara que el mot acabat d'inventar de socialisme. El fet que aquest
concepte s'estengués rápidament es deu segurament a la seva gran ambigüi-
tat —significava coses tan diferents com la noció contraria a individualisme,
una societat igualitaria sense propietat privada, o simplement la preocupació
peí fet social—, pero també al fet que permetia substituir un terme tan agres-
siu i de ressonáncies tan radicáis com el de democracia. Tal com havia re-
nascut en el segle XVIII, encara a les primeres décades del XIX es continua-
va prenent la democracia en el sentit fort de «poder del poblé», al qual calia
afegir totes les connotacions que la noció de «poblé» adquireix en el roman-
ticisme. Entesa així la democracia, la seva realització suposava superar qual-
sevol forma d'estructuració jerárquica de la societat. Tant Rousseau com despi
Jefferson a l'altra costat de l'Atlántic, van considerar essencial per l'e
ment i durada d'una democracia que la propietat estigués repartida pdfifüal,
de manera que, segons Rousseau, ningú fos tan ric que pogués co l ea r
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forca de treball deis altres, ni ningú tan pobre com per estar obligat a vendre-
la. Aquest concepte fort de democracia que, en darrer terme, identifica go-
vernats i goveraants, es correspon amb una societat, igualitaria composta de
petits propietaris rurals, i paradoxalment es formula poc abans que la revolu-
ció industrial faci impossible aquest ideal.

El concepte igualitari de democracia, a la primera meitat del segle XIX,
o bé es fon amb el socialisme —hi ha un camí directe que va des de radicalis-
me democráctic al comunisme igualitari d'un Cabet— o bé transcorre pa-
raMelament al de socialisme, defensant una idea de propietat rural o artesa-
nal que, malgrat que és rebutjada pels socialistes, serveix per denunciar el
capital industrial i financer que justament es forma aquests anys. Les nocions
de socialisme i democracia están tan estretament lligades que no ens cal
enfrontar-Íes i menys encara de sobreposar-les, com si fos inconcebible un
socialisme que no impliques la democracia en el sentit fort de «poder del
poblé».

Amb tot i aixó, ja des deis primers tempteigs del socialisme hom pot
diferenciar-lo i fins i tot contraposar-lo a la democracia. Si fonem de bon
comencament les nocions de socialisme i democracia, sembla forca proble-
mátic el carácter «socialista» de reformadors socials com ara Saint-Simón,
que hom sol incloure entre els «socialistes utópics». Difícilment podem con-
siderar Saint-Simón un demócrata, en el sentit fort de democracia que preva-
lia en el seu temps, ja que d'una banda propugna la desigualtat social com
a factor básic de la dinámica social i, per l'altra, confia únicament en l'acció
de les élites, en particular en la deis banquers. Aquest elitisme antidemocrá-
tic no impedeix que els últims anys de la seva vida propugni que el fi princi-
pal de l'ordre social i polític que proposa és «millorar com mes rápidament
millor Fexisténcia moral i material de la classe mes pobra». Ens trobem ara
amb un dilema que tornarem a trabar, cada cop amb mes forca, en les etapes
següents: el benestar de la classe mes pobra, ¿s'aconsegueix millor en un ré-
gim democratic que nega les diferencies socials i les jerarquies, o bé en un
en qué una élite o avantguarda, que a cada moment interpreta les necessitats
de la majoria, marca la direcció i dicta les mesures pertinents?

El fet que el socialisme, encara que amb poques pero rellevants excepcions,
es consideres justament democratic no vol dir que des d'un comencament
no mantingués una gran distancia davant les formes parlamentáries de l'Es-
tat liberal, que en aquell temps ningú no hauria gosat qualificar de democrá-
tiques. Proudhon va ser un crític acérrim del sistema representatiu i, en par-
ticular, del sufragi universal, fins el punt que una gran part deis seus arguments
antiparlamentaris van ser esgrimits els anys vint i trenta per l'organització
parafascista «Acció francesa». Proudhon critica el sistema parlamentaria com
a part de l'Estat que és el que pretén de substituir per noves formes d'asso-
ciació. El seu antiparlamentarisme és, d'aquesta manera, expressió del seu
antiestatisme. A «Confessions d'un revolucionan» (1849) escriu: «Louis Blanc
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representa el socialisme governamental, la revolució des del poder; jo repre-
sento el socialisme democrátic, la revolució peí poblé». Per primera vegada
trobem la distinció clau entre un socialisme estatal, que pretén d'aconseguir
els seus fins amb l'ajuda del poder organitzat de l'Estat, i un socialisme de-
mocrátic, que no concep cap altra manera d'aconseguir els seus objectius que
per l'acció directa del poblé. Des deis orígens mateixos del socialisme convé
distingir entre un socialisme autoritari, que encapcalen uns quants, avant-
guarda de la classe obrera, i que en collaboració amb l'Estat existent, o des-
prés de la seva conquesta o destrucció per ésser substitui't per un de nou,
es portaría a terme l'edificació d'un ordre social nou, i un socialisme demo-
crátic, per al qual l'emancipació de la classe obrera només pot ser obra di-
recta de la classe obrera, sense acceptar mediacions ni intermediaris, ni trac-
tar de reconstruir cap forma ulterior d'Estat, ja que l'emancipació consisteix
precisament en la instaurado d'un ordre social i económic que pot i ha de
prescindir de les formes estatals de dominació. El socialisme democrátic en
la primera formulació de Proudhon coincideix amb l'anarquisme; no en va
Proudhon va ser també el primer en anomenar-se anarquista, eliminant els
continguts pejoratius que tenia aquesta denominació. El socialisme demo-
crátic, després anomenat libertari, va ésser absorbit per l'anarquisme, men-
tre que el socialisme estatal, governamental o autoritari, es va apoderar de
la noció de socialisme. El fet que el primer que es vantés d'ésser un «socia-
lista democrátic» fos l'anarquista Proudhon és una dada digne a teñir en compte
en la crisi actual del socialisme democrátic.

A la segona meitat del segle XIX, el socialisme, diferenciat ja de l'anar-
quisme, coincideix prácticament amb un marxisme mes o menys diluít. La
qüestió de la relació socialisme i democracia es concreta en la relació encara
mes complexa i difícil de marxisme i democracia, principalment a partir del
1917 que, malgrat Fenfrontament del comunisme leninista amb el socialisme
democrátic, tots dos remeten a Marx, recolzant dues posicions contráries.
En el període d'entreguerres es contraposen violentament una lectura «revo-
lucionaria» i una «democrática» de Marx, polémica que lluny de calmar-se
amb el temps ha crescut, i ha aconseguit la máxima virulencia els últims anys.
Alguns converteixen Marx, i els seus precursors, Rousseau i Hegel, en pares
del totalitarisme; per a la nova dreta el Gulag és inherent al pensament de
Marx. La majoria d'autors, amb mes sentit, assenyalen no solament el ciar
rerafons humanista i democrátic de tota l'obra de Marx, sino el fet que els
seus darrers anys, a mida que avancava la democracia en un país tan indus-
trialitzat con Anglaterra, hagués acabat reconeguent la possibilitat, per a al-
guns pai'sos europeus, d'una via democrática cap el socialisme.

La discussió sobre el carácter democrátic o no del pensament polític de
Marx ha girat principalment al voltant de la «dictadura del proletariat». El
socialisme democrátic ha rebutjat per complet aquesta categoria, pero sense
considerar-la consubstancial amb el pensament de Marx; el leninisme, en
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canvi, ha posat un émfasi especial en la dictadura del proletariat, de la qual
no es podría prescindir sense renunciar al marxisme. Entre ambdues posi-
cions que marquen els dos extrems de l'arc, podríem assenyalar diverses in-
terpretacions que subratllen el carácter mes o menys democrátic —depén del
concepte de democracia que utilitzem— de la noció marxista de «dictadura
del proletariat».

Pero per mes ampli que hagi estat l'espai que va ocupar el marxisme a
l'últim quart del segle passat, hom no pot identificar socialisme i marxisme.
En el tema que ens ocupa, la relació de la democracia amb el socialisme,
cal que fem referencia a dues posicions, una aliena al marxisme —el
fabianisme— i una altra sorgida sota la seva empara —el revisionisme— que
anuncien els continguts basics d'alló que acabará constituint el socialisme
democrátic a la primera postguerra.

ELS FABIANS

El fet prou conegut, encara que no per aixó fácil d'explicar, és la poca in-
fluencia que va exercir Marx en el país on residia, sobretot, quan el grau
de desenvolupament industrial i el pes de la classe obrera, si tenim en comp-
te els seus pressupósits, convertien Anglaterra en l'espai ideal perqué arre-
lessin les seves idees. Un fet menys conegut, pero tampoc fácil d'explicar,
és 1'enorme influencia que va exercir Auguste Comte a Anglaterra entre 1860
i 1880. El positivisme comtiá a Anglaterra impregna el pensament liberal mes
d'esquerra —John Stuart Mili n'és el principal transmissor— mentre que a
altres llocs, per exemple a Uatinoamérica, s'acaba convertint en una ideolo-
gia conservadora. L'estagnació económica de la década deis vuitanta porta
el positivisme democrátic mes radical fins a les portes del socialisme. El con-
ducte n'és la «Societat fabiana»; fundada el 1884, reuneix intellectuals de
classe mitjana, preocupáis per la reconstrucció moral de la societat. Una al-
tra vegada, es confirma el paper primordial deis inteMectuals en la invenció
i la difusió del socialisme.

Els fabians es van mostrar especialment crítics amb el sistema capitalista,
que esperaven substituir per un de col-lectivista, pero no per mitjans revolu-
cionaris, sino per la mateixa evolució de la societat, segons que s'annessin
fent realitat les reformes que imposés el sentit comú. Els fabians confiaven
en el coneixement científic —Comte, Darwin i Spencer eren els seus ídols—
i en la persuassió com a forma de fer efectius els seus resultáis. El seu mis-
satge anava dirigit a les élites intel-lectuals que, en diferents partits i posi-
cions socials, marquen amb la seva empremta l'esdeveniment social, convencuts
que serveixen de multiplicador perqué les reformes socials necessáries aca-
bin essent acceptades democráticament. Sidney Webb, un deis fabians mes
representatius, en el llibre «El socialisme a Anglaterra» (1890), un cop rebut-
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jat el fet que el socialisme tingui res a veure amb la utopia o sigui un simple
métode per fer la revolució, el concep com «el costat económic de la demo-
cracia*. Els fabians van insertar el socialisme a l'interior de la democracia
com la forma concreta de la seva realització per mitjans democrátics; consti-
tueix així un «canvi gradual del pensament en economia, política i ética».
En economia, «el socialisme suposa radministració col-lectiva de la renda
i deis interessos, i deixa a l'individu només els salaris del seu treball, ma-
nual o inteMectual»; en política, «el socialisme implica el control coMectiu
deis principáis instrumenta de producció de la riquesa»; des del punt de vista
étic, «el socialisme expressa el reconeixement real de la fraternitat, l'obliga-
ció universal del servei personal i la subordinació deis objectius individuáis
al bé comú». Per aconseguir aquesta progressiva coMectivització deis mit-
jans de producció, els fabians proposaven, d'una banda, la «municipalitza-
ció», des deis transports coMectius al sol i la vivenda; d'una altra, l'impost
progressiu sobre els ingressos i l'heréncia. En tot cas era fonamental el ca-
rácter gradual i democrátic de la transició al socialisme. El missatge fabiá
conté ja els elements básics del que després será el socialisme democrátic.
La seva influencia sobre el laboralisme anglés fou decisiva.

EL REVISIONISME

Encara que Eduard Bernstein ha negat una influencia directa del fabianis-
me en les seves propostes de revisió del marxisme — «l'opinió ámpliament
estesa que m'hauria convertit al revisionisme a exemple del fabianisme an-
glés, és completament errónia»— és difícil de negar una proximitat evident
entre totes dues posicions, tant si es deu a una influencia directa, que sembla
suggerir la seva llarga estada a Anglaterra, com a un mateix tipus de reacció
de fabians i revisionistes davant un mateix context ideológic, presencia do-
minant del positivisme, que també es pot detectar en l'últim Engels, i econó-
mic, estabilització creixent del capitalisme, en aconseguir un augment deis
salaris reals i una major integració de la classe obrera. En les coordenades
ideológiques i sócio-económiques de 1'última década del segle XIX, s'impo-
sava un distanciament crític deis pressupósits filosófics de Marx, lligats a
la noció hegeliana de dialéctica, completament desprestigiada en aquell mo-
ment, i també d'algunes categories económiques que, com la paperització
creixent del proletariat, no encaixen amb les dades empíriques conegudes.
Bernstein n'extreu les conseqüéncies pertinents, d'aquesta doble experiencia
i posa en dubte que les contradiccions inherents al capitalisme desemboquin
necessáriament en un enfrontament violent de la burgesia amb el proletariat.
Per mes desitjable que sembli el socialisme, de cap manera no és necessari
que es doni. El socialisme no és cap necessitat histórica, sino el resultat de
la voluntat d'una majoria, després d'un Uarg procés de reformes. «Alió que
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en general s'anomena l'objectiu últim del socialisme, no és res per mi, el
moviment, en canvi, ho és tot».

Des de l'enfocament especial que ens concerneix en aquest apartat —la
relació entre democracia i socialisme— cal que assenyalem que Bernstein,
a la manera deis fabians, també concep la democracia en la nova accepció
que resulta de la práctica de l'estat liberal de dret, és a dir, com el régim
que garanteix els drets de l'individu i de les minories i atorga el govern a
aquells que compten amb el suport de la majoria manifestat en eleccions lliures
per sufragi universal. En canvi, Bernstein considera «una definició purament
formal» la que van utilitzar els socialistes a la primera meitat del segle XIX,
«poder del poblé», que com que suposa en darrer terme la identitat de gover-
nants i governats, implica com a meta l'anarquisme: la democracia, poder
del poblé, poder de tots, és a dir, poder de ningú i, per tant, abséncia de
poder. Per Bernstein la democracia no porta a la desaparició del poder poli-
tic, com la interpretava un socialisme massa tenyit d'anarquisme, sino que
és una forma de poder («Herrschaftsform»), que es caracteritza, no perqué
tendeixi a la desaparició del poder, sino simplement a la desaparició del po-
der de classe. El desenvolupament de la democracia consisteix en l'elimina-
ció progressiva deis carácters de classe («Abwensenhit von Klassenherrschaft»),
pero no del poder que perviu com a factor ordenador de la societat com un
tot, a la vegada que serveix per protegir els drets de l'individu i les minories.
«La democracia —escriu Bernstein— és un mitjá i un fi a la vegada. És el
mitjá de lluitar peí socialisme i és la manera de realització del socialisme»,
definició que s'ha mantingut fins a l'actualitat com la que millor expressa
l'esséncia del socialisme democrátic.

EL SOCIALISME DEMOCRÁTIC EN EL PERÍODE D'ENTREGUERRES
(1918-1939)

Com a ideari i corrent clarament diferenciáis, el socialisme democrátic sor-
geix després de la primera guerra mundial en oposició al marxisme revolu-
cionan en la versió leninista triomfant. Si durant la segona Internacional,
la divisió principal del moviment obrer transcorria entre el socialisme mar-
xista del centre i nord d'Europa i l'anarquisme del sud, des de la fiindació
de la Tercera Internacional comunista el 1919, la ruptura principal del movi-
ment obrer va d'est a oest, entre el comunisme rus i el socialisme democrátic
de l'Europa occidental. El primer trencament gira el voltant de l'acceptació
o crítica del marxisme; en el segon ambdues parts contendents es reclamen
de Marx: d'aquí ve la imatge ambigua i contradictoria del seu pensament que
es projectará d'ara endavant, expressió tant del «totalitarisme», com de F«es-
perit democrátic».
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La discussió central es basa en la comprensió de la democracia. El leni-
nisme es mou entre l'exaltació de la nova democracia de classe que crea el
«soviet», el consell obrer, i la seva adaptado a la «dictadura del proletariat»,
que a fi eje comptes, coincideix amb la dictadura del «partit de la classe obre-
ra». Democracia és poder de classe i, donat que el proletariat a Rússia és
socialment minoritari, ha de ser en un principi dictadura d'una minoría —
també la dictadura de la burgesia ho era d'una minoría— pero, pensa Lenin,
la dictadura proletaria, a diferencia de la burgesa, tendeix a autoeliminar-se,
en acabar a poc a poc amb els entrebanes que la van fer necessária: l'essén-
cia de la dictadura del proletariat consistiria precisament en ser un poder de
classe que, en consistir el seu exercici en l'eliminació de les barreres de clas-
se, tendeix a suprimir-se com a poder de classe i, en darrer terme, com a
poder. Lenin recupera la noció forta de democracia com poder de tots que
acaba amb la noció de poder.

En l'ambigüitat contradictoria entre «poder soviétic» i «dictadura del pro-
letariat», entesa com a dictadura del partit bolxevic, que paradoxalment aca-
baría autodissolent-se, consisteix la noció leninista de democracia que ins-
criu en la seva bandera, com a prioritat absoluta, la lluita contra la democracia
parlamentaria. Lenin insisteix que rantiparlamentarisme seria un tret fona-
mental del pensament polític de Marx. «La comuna —paraules de Marx que
cita Lenin— ha de ser una corporació, no parlamentaria, sino executiva amb
poder legislatiu al mateix temps». El que caracteritza la nova democracia obrera
és haver superat la divisió de poders, creant órgans obrers que son a la vega-
da legislatius i executius. A «Estat i Revolució» (1917) Lenin va escriure: «No
podem pensar una democracia sense cossos representatius, tampoc la demo-
cracia proletaria; sense parlamentarisme podem i hem d'imaginar-la, si és
que per a nosaltres la crítica de la societat burgesa no és una simple retórica
buida». La democracia parlamentaria seria constitutiva de la societat burge-
sa; la clase obrera, en arribar al poder, comencaria a establir les noves for-
mes de democracia que li son própies, els consells obrers, que es diferencien
del parlaments, per la forma de la seva elecció i per acumular tots els po-
ders. Aquest poder indivisible del proletariat acaba com a monopoli exclusiu
del partit que el representa, que a la vegada es concentra en la persona que
encarna el partit. La dictadura del proletariat passa així de dictadura d'una
classe a dictadura de la persona que representa aquesta classe.

El socialisme democrátic, en canvi, lluny de desenvolupar una concepció
propia de democracia, identifica aquesta noció amb la que ha posat en prác-
tica l'Estat liberal de dret. Només hi hauria un concepte válid de democracia
que coincideix amb el que ha desenvolupat la burgesia occidental. Democra-
cia suposa:
a) Una representació popular, sorgida en eleccions lliures, generáis i secre-

tes, entre alternatives diferents i reals.
b) Govern de la majoria i respecte de les minories.
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c) Respecte deis drets fonamentals de la persona i protecció deis individus
i de les minories front a l'arbitrarietat de l'Estat.

d) Divisió de poders, amb la garantía de la independencia del poder judicial
deis altres dos poders. El desenvolupament d'una democracia económica
i social que encaixi amb la democracia política aconseguida és l'objectiu
del socialisme democrátic. No es tracta de crear un nou Estat, ni un ordre
polític nou, sino de portar endavant el procés emprés de democratització
de l'Estat i de la societat.

En teoría, el socialisme democrátic es perfila en la polémica amb el leni-
nisme, que gira principalment al voltant de la democracia i les llibertats; a
la práctica, dues experiéncies fonamentals marquen el socialisme democrá-
tic en aquest període d'entreguerres:
1. Inexperiencia de poder; per primera vegada els socialistes assumeixen les

responsabilitats de govera.
2. Inexperiencia de la derrota: el socialisme democrátic, llevat de la Penín-

sula escandinava, fracassa rotundament com a partit governant, desengany
que en alguns paisos impulsa l'ascensió del fescisme. Primer a Italia (1922),
després a Alemanya (1933), i finalment a Espanya (1936), el socialisme
rep el cop mes gran de la seva historia, perseguit i emmordassat és a punt
de desaparéixer.

D'entrada, el fet que esclati la primera guerra mundial significa la ruptura
de la Segona Internacional. En el moment crític en qué hauria calgut passar
de les paraules ais fets, s'evapora de sobte l'antibellicisme deis socialistes,
arrossegat per una onada de nacionalisme. Després de l'assassinat de Jean
Jaurés (31 de juliol de 1914), el portaveu mes conseqüent d'una posició paci-
fista, queda obert el camí perqué els socialistes francesos s'afanyin a complir
amb els seus deures patriótics; no en va s'havia de salvar la república i la
democracia del «militarisme alemany». Al final d'agost, els socialistes fran-
cesos accepten d'entrar en un Govern de salvado nacional (1914-1915) i Jules
Guesde, el representat mes conspicu del marxisme francés, es converteix en
ministre sense cartera. Per descomptat que el fet que els francesos quedessin
del costat deis vencedors, pero potser també aquesta precipitado, expliquen
que a Franca no s'aconseguís un govern de direcció socialista fins al triomf
del «Front popular» el 1936. Finalment, quan arriba —l'any que comenca la
guerra civil a Espanya i que Hitler ocupa Renánia— les circunstancies, que
obliguen a un replegament rápid de la classe obrera europea, ja no están per
canvis profunds, tot i que la política deflacionista deis governs francesos an-
teriors hagués portat la classe obrera a una onada de vagues reivindicatives
a l'estiu del 1936. Léon Blum intenta de recuperar en uns quants mesos l'enorme
retrás que arrossegava Franca en política social, sobrepassant les possibili-
tats de l'economia francesa que es trobava en una forta recessió. L'experién-
cia va durar dos anys i va deixar Franca al límit de la guerra civil, escin-
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dida entre un bloc de dreta i un altre d'esquerra, aproximadament de les ma-
teixes dimensions.

També a Anglaterra, convertit el partit laboralista al socialisme des del 1918,
accedeix al poder, primer el gener del 1924, amb un govern de coalició amb
els liberáis, que amb prou feines aconsegueix res mes que establir relacions
diplomátiques amb la Unió Soviética. El 1929, es constitueix de nou un go-
vern laborista, presidit també per J. Ramsay MacDonald, que fracassa per
complet en el tráete de la crisis económica, en aplicar les solucions ortodo-
xes deflaccionistes, la qual cosa provoca un rápid augment de l'atur, fins al
punt que l'estat va teñir grans dificultáis a pagar el subsidi de desocupació.
Al desembre de 1931, MacDonald presideix el govern nacional, clarament
de dretes, que trenca el partit laborista. Difícilment pot considerar-se positi-
va aquesta primera experiencia de govern socialista a Anglaterra.

A Alemanya, la derrota militar dona el poder del Reich ais socialistes ma-
joritaris que l'accepten, dispossats a mantenir la continuitat amb l'ordre so-
cial i amb l'aparell de l'Estat que havien perdut la guerra. Aixó significava,
primer, reforcar el poder polític establert davant els diferents intents revolu-
cionaris, mes o menys inspiráis per la revolució bolxevic; segon, estructurar
un nou ordre democrátic, tal com queda definit a la Constitució de Weimar.
Els socialistes majoritaris van guanyar la partida ais moviments revoluciona-
ris grácies a la passivitat de grans sectors socials i al suport decidit de l'Exércit
i altres grups, clarament reaccionaris; en canvi, la van perdre en alió que
fa referencia a la governabilitat d'una república sense republicans. Entre el
6 de juny de 1920 i el 5 de marc de 1933, hi van haver vuit eleccions generáis
per al Reichstag; entre el 13 de gener de 1919 i el 28 de gener de 1933, vint-i-un
governs del Reich. El partit socialdemócrata era un deis pilars principáis so-
bre el qual recolzava la democracia alemanya, pero va mostrar una gran in-
capacitat per passar d'una política repressiva antirevolucionária a una cons-
tructiva que pogués guanyar un consens ampli en favor de la consolidació
de la llibertat. Hermann Müller, canceller del Reich el 1920, va mostrar cla-
rament no estar disposat a portar a terme el mes mínim canvi en profunditat.
Quan a les eleccions del 1928, la socialdemocracia es va convertir en el grup
mes fort del Reichstag i Hermann Müller va tornar a ser canceller d'un go-
vern de coalició, en qué els socialistes mantenien els llocs clau, la seva tasca
va culminar en un fracás estrépitos; com mes augmentava la crisi económi-
ca, els socialistes intentaven de practicar mes aferrissadament una política
de laissez-faire, convencuts, com a bons marxistes —Udolf Hilferding era
el ministre d'Hisenda— que el capitalisme només es podia manejar, respec-
tant escrupulosament les liéis del sistema.

L'esquerra, dividida entre un partit comunista que col-locava en el mateix
sac feixistes i socialdemócrates, disposat a unir els seus vots ais deis nazis
per tal d'oposar-se ais socialdemócrates, i una socialdemocracia, atrinxerada
en la política económica mes conservadora, mancada d'imaginació i volun-
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tat política, no deixava entreveure gaires esperances. No hi ha dubte que el
moviment obrer alemany va teñir la seva part de responsabilitat en el rápid
ascens del nacionalsocialisme. A Italia guanya l'esquerra maximalista en el
Congrés del PSI, celebrat a l'octubre de 1919, pero no per aixó les coses van
millor. L'onada revolucionaria de vagues i preses de fabriques, sobretot a Torí
i Milá el 1920, debilita sensiblement els socialistes, a la vegada que provoca
l'alianca deis liberáis amb els fascistes, que porta Mussolini al poder el 1922.
L'únic exemple d'un socialisme democrátic que va teñir éxit en aquest perío-
de el trobem ais pai'sos escandinaus. El 1932, es forma el primer govern so-
cialista a Suécia que, a diferencia deis de la resta d'Europa, va saber respon-
dre a la crisi amb una política d'obres publiques que va disminuir l'atur i
va impulsar l'economia. Els socialistes suecs van saber combinar la llibertat,
el benestar i la seguritat social; per aixó va aconseguir tanta popularitat el
líder socialdemócrata, Albin Hansson, en certa manera pare del que s'ha ano-
menat el «model socialista suec», que florirá a la propera etapa, després de
la segona guerra mundial.

EL SOCIALISME DEMOCRÁTIC A PARTIR DE 1945

Amb la derrota del fascisme a la segona güera mundial, el socialisme de-
mocrátic rebrota a l'Europa occidental. A l'oriental s'implanta el comunis-
me, fins on arriba la influencia soviética. En una Europa dividida, i en les
condicions resultants de la guerra freda, es radicalitza la polarització que es
va donar a l'etapa anterior entre el socialisme democrátic i el comunisme
leninista. Cadascun retreu a l'altre haver trencat tots els vineles amb el socia-
lisme decimonónic i, efectivament, aquella tradició resulta irreconeixible, tant
en la seva forma stalinista com socialdemócrata. L'stalinisme ha congelat dog-
máticament el marxisme, mentre que el socialisme democrátic s'esforca a
desprendre-se'n. Ais anys cinquanta, entre la caricatura stalinista i la des-
marxistització socialdemócrata, sembla que el marxisme, la columna verte-
bral del socialisme, ha desaparegut definitivament. A final deis seixanta, i
comencament deis setanta, a Europa es constata un resorgiment d'un mar-
xisme molt intellectual i gens dogmátic, dos períodes en l'evolució del so-
cialisme democrátic a partir del 1945; un de desmarxistització de les social-
democrácies del nord i centre d'Europa a la década deis cinquanta i seixanta,
i un segon, a partir deis anys setanta fins a comencament deis vuitanta, en
qué un marxisme gens ortodox configura novament el socialisme democrátic
de Franca, Espanya, Portugal, Grecia i en una mesura mes petita Italia, que
anomenem mediterránia.
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LA SOCIALDEMOCRÁCIA

El procés de desmarxistització de la socialdemocrácia es pot seguir en dos
documents característics deis anys cinquanta: la Declaració de la Internacio-
nal Socialista sobre «Finalitats i tasques del socialisme democrátic» feta a
Frankfurt el 3 de juliol de 1951 i el «programa básic del Partit Socialdemó-
crata alemany», aprovat en el congrés de Bad Godesberg entre el 13 i el 15
de novembre de 1959.

A la declaració de la Internacional Socialista, malgrat que es reconeix que
diferents filosofies poden conduir al socialisme, encara se cita expressament
«1'esperit crític del marxisme», com a punt d'orientació ideológica que, evi-
dentment, no té res a veure amb el dogmatisme comunista. La referencia ex-
plícita al marxisme sosté la distinció clássica entre «capitalisme», concepte
amb el qual s'identifica a la societat industrial contemporánia i «socialisme»
que designa el nou ordre social que es pretén. «El tema cabdal del capitalis-
me és el del benefici personal, el del socialisme la satisfacció de les necessi-
tats humanes». Passar d'una economia capitalista, dominada per l'afany de
guany, a una de socialista en qué prevalen els ingressos de la comunitat, no-
més resulta factible si s'aconsegueix «un control democrátic efectiu de l'eco-
nomia» pressupósit básic per poder planificar l'economia en fundó de les
necessitats humanes. És cert que hi ha diferents formes de control democrá-
tic de l'economia, una de les quals és la nacionalització de les grans empre-
ses, via que no s'ha de considerar dogmáticament com Túnica o la millor
de les possibles. En qualsevol cas, és fonamenal que la planificació necessá-
ria es combini amb una descentralització no menys necessária: a mes de l'Estat,
han de participar com a agents del procés económic persones privades, sin-
dicats, cooperatives, associacions de consumidors, etc. La prioritat indiscu-
tible d'una política económica socialista és l'ocupació plena, ja que els so-
cialistes inclouen «el dret al treball» com un deis drets fonamentals de l'individu,
com ho son el dret a la seguretat social, a l'educació i a una vivenda digna.
El fi del socialisme és precisament la satisfacció de les necessitats básiques
de cada chitada en una societat lliure, justa i dinámica. L'única via que con-
dueix a aquest objectiu és la democrática. «El socialisme només es pot rea-
litzar per la democracia i la democracia només es pot perfeccionar peí socia-
lisme». La democracia s'entén segons els models de l'Estat liberal de dret,
fet realitat a l'Europa occidental. El socialisme apareix així com el comple-
ment social i económic de l'ordre polític establert.

En el programa de Bad Godesberg arriba a terme el procés de desmarxis-
tització, iniciat amb el primer revisionisme de Bernstein.
1. El marxisme deixa de constituir un punt de referencia ideológicpera la

socialdemocrácia que, lliure de qualsevol residu marxista, ^ ^ j
expressió deis valors fonamentals de llibertat, justicia i solidaiitat, ais quals
es pot arribar des de filosofies i creences ben diferents./ >
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2. El trencament amb el marxisme comporta que també desaparegui la con-
traposició capitalisme/socialisme, el primer per identificar la societat ac-
tual i el segon per designar la futura.

3. Si no podem diferenciar el present del futur i ha perdut tota significació
el concepte de capitalisme, és comprensible que s'inclogui la defensa de
la propietat privada deis béns de producció, com l'economia de mercat.

4. El paper deis socialistes es redueix a vigilar que la concentració de l'econo-
mia no elimini la lliure competencia —el mercat no román lliure esponta-
niament, cal intervenir-hi per mantenir-lo lliure—; a impedir els abusos
del poder económic i, finalment, a afavorir el desenvolupament econó-
mic, utilitzant els mecanismes d'intervenció de qué disposa l'Estat: polí-
tica fiscal, monetaria, crediticia, etc.

5. Amb l'economia de mercat encaixa perfectament el model liberal de de-
mocracia —competencia lliure deis diferents partits peí vot d'electorat—
que es fa consubstancial amb el socialisme.

6. Amb la noció de capitalisme desapareix també la de classe: el partit so-
cialdemócrata passa de partit de la classe obrera a partir de tot el poblé.

7. El socialisme ja no és la lluita per un ordre diferent de Tactual, sino «una
feina constant de lluita per la Uibertat i la justicia».

Aquesta transformació ideológica, que en major o menor grau es produeix
a tots els partits socialdemócrates del nord i del centre europeus, antecedeix
o correspon a una experiencia de govern en els paisos escandinaus, a Holan-
da, Austria, la Gran Bretanya, la República Federal Alemanya que, a dife-
rencia de la que van teñir en el període d'entreguerres, cal considerar un éxit.
El socialisme democrátic en la seva práctica de govern, sense qüestionar en-
lloc al capitalisme s'ha revelat el gran impulsor de l'Estat social de benestar.
El creixement continu de l'atur ais darrers anys, fins a estabilitzar-se en un
nivell alt, converteix en quimérica la primera reivindicació del model social-
demócrata, la plena ocupacio, i a la vegada la crisi financera de l'Estat obli-
ga a un desmuntatge progressiu de l'Estat de benestar. Pero, abans que la
crisi económica poses de manifest la fragilitat de la socialdemocrácia, la guerra
del Vietnam, expressió extrema del tipus de relació existent entre el món in-
dustrialitzat i el subdesenvolupat, havia rosegat la legitimitat moral de les
democrácies occidentals, almenys en la consciéncia de la joventut estudian-
til. Davant el model socialdemócrata del nord d'Europa que es confon amb
el liberalisme socialment avancat sorgeix des del comencament de la década
deis setanta un nou model de socialisme en el sud d'Europa que té a Franca
el seu eix central, tant per la coherencia deis seus plantejaments, com per-
qué Franca es troba entre els paisos de la regió mediterránia amb les millors
condicions económiques, socials i culturáis per portar endavant un canvi del
model de societat.
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EL SOCIALISME FRANCÉS

Abans de descriure suscintament els trets generáis d'aquest nou model cal
que parem atenció al context polític en el qual sorgeix, que en l'esquerra fran-
cesa es resum tant per la congelació del Partit Comunista, que, a diferencia
del Partit Comunista d'Itália, no aconsegueix de desprendre's del seu pasat
stalinista, com per l'ensorrament del socialisme establert. El guymolletis-
me, imperant des del 1946, havia portat el socialisme francés ais mínims:
l'SFIO va obtenir el 23% deis sufragis el 1945; el 1956, el 15,4%'; el 1962
el 12,7% i el 1969 el 5%, i el nombre d'afiliats va decréixer en la mateixa
proporció. La política de Guy Mollet en la IV República, un discurs marxis-
ta d'esquerra al qual seguia una práctica tan oportunista com orientada al po-
der, havia aconseguit, amb el recolzament a la intervenció de Suez, a la guer-
ra d'Argélia i després al general De Gaulle, un descrédit generalitzat guanyat
a pols. En la renovació del socialisme francés van teñir un paper primordial
els diferents grups que, dins o fora de l'SFIO, s'havien mostrat distants o ober-
tament crítics front al socialisme oficial.

Per entendre la política realitzada pels socialistes a partir del juny de 1981
cal teñir molt en compte els diferents corrents ideológics que conflueixen
en el congrés unificador d'Épinay —el vell aparell de l'SFIO, la dreta refor-
mista desplacada per l'aparell, els grups d'esquerra provinents del PSU i de
CERES, els progressistes que recullen la tradició radical-socialista que tan
justament representa el que será elegit primer secretan deis socialistes reno-
vats, Francois Mitterrand— per relativitzar des d'un bon comencament l'abast
del discurs ideológic, que aconsegueix un consens majoritari. Son tres els
resultáis que s'obtenen en el congrés d'Épinay, i que li donen la veribable
significació histórica.

1. Es trenca amb el principi majoritari en l'elecció deis órgans directius del
partit, i s'accepta la representado proporcional. Tots els corrents que ha-
gin obtingut com a mínim el'5% de vots estaran representáis en la direc-
ció. Qualsevol projecte de renovació havia de comencar per la democra-
tització interna, tant per recuperar la credibilitat en la societat com per
convertir el partit en un instrument útil per al canvi.

2. S'afirma inequívocament l'autonomia del projecte socialista i s'insisteix
que s'aspira a l'hegemonia social en la «unitat de l'esquerra» que es pre-
tén, és a dir, un programa i una acció concertáis amb els comunistes.

3. Es pren la decisió de portar a terme una renovació profunda de la ideolo-
gia «en base a un programa de govern que tingui com a missió la transfor-
mació socialista de la societat».

Si repassem els textos ideológics fonamentals del socialisme francés reno-
vat, des del «programa comú de govern», de 1972, fins al «Projecte socialis-
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ta», de 1980, difícilment trobarem una sola idea nova i original. Alió que
és nou i, si voleu, sorprenent, no consisteix en la síntesi brillant de diverses
idees claus del patrimoni comú del socialisme democrátic, sino que es pro-
posi com a programa d'acció d'un partit que és a punt d'arribar al poder en
un país fortament desenvolupat del cor d'Europa. El que identifica el socia-
lisme francés renovat, que constitueix l'expressió cabdal d'allo que hem ano-
menat «socialisme mediterrani», és una estrategia de ruptura amb el capita-
lisme que, malgrat l'ambigüitat implícita en les seves diverses versions
—«transformació socialista de la societat», «canvi de model de societat», «canvi
de la societat»— apunta a alió que d'un bon comencament ha estat la rao de
ser del socialisme: construir una societat nova que no respongui a la lógica
del capitalisme.

Front a la socialdemocrácia del nord, el socialisme francés insistía que era
inevitable una ruptura per obrir el camí de la transició; front al leninisme
recalcava el carácter democrátic d'aquesta ruptura. No era suficient la con-
questa democrática del poder de l'Estat; el mes decisiu era portar a terme
les transformacions imprescindibles per aconseguir, en un termini breu, un
canvi substancial en la relació de forces entre les classes, de manera que,
fixades les bases d'un nou equilibri social recentment, fos possible el desen-
volupament continu i progressiu d'un fort moviment popular participatiu, del
qual dependria, en darrer terme, la transformació profunda de l'ordre esta-
blert. Ni estatisme ni libertarisme, sino socialisme democrátic que combina
i potencia l'acció estatal i Facció social.

Les mesures de carácter estructural que es consideren imprescindibles perqué
es produeixi el trencament son les següents:
1. Nacionalització —no simple estatalització— deis bañes i d'aquelles em-

preses industriáis que, peí seu tamany o posició, exerceixen un poder ex-
cessiu en l'economia.

2. Reorganització social de l'empresa, comencant per donar exemple amb
el sector nacionalitzat, obrint una perspectiva realista per a l'autogestio.

3. Descentralització i democratització de l'aparell de l'Estat perqué a un ma-
jor poder económic correspongui un major control social.

4. Redefinició del paper de l'Estat en les relacions económiques internacio-
nals, tant per limitar les dependéncies deis centres mundials de poder eco-
nómic, com per establir noves formes de cooperació amb els paisos sub-
desenvolupats.

5. Centrar tota la política económica en una sola prioritat: restablir l'ocupa-
ció plena, eliminant els obstacles que s'insereixen exclusivament en la ló-
gica capitalista; política que no s'oposa, sino que es complementa, amb
una que recolzi les petites i mitjanes empreses, alliberant-les de Tactual
supeditado a la «gran burgesia» que es defineix com l'adversari principal
lligada al capitalisme transacional.
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No hem de tractar aquí la política realitzada pels diferents governs socia-
listes des del triomf electoral del juny del 1981, pero sigui quina sigui la va-
loració que en fem un punt sembla indiscutible: la política realitzada té molt
poc a veure amb les concepcions programátiques anunciades, fins al punt
que el socialisme francés s'ha vist obligat a canviar el seu discurs. La noció
clau fins el 1981 era la de «transformació socialista de la societat»; la noció
clau a la qual recorren avui els socialistes francesos per explicar la seva polí-
tica és la de «modernització» que ni prové de la tradició socialista ni apunta
a cap contingut específicament socialista.

El socialisme democrátic s'ha recollit en els cuarters d'hivern per reflexio-
nar sobre les raons del seu últim gran desengany a Franca, i ha proposat cor-
reccions i aixecat noves esperances que tornaran a mobilitzar els pobles en
la crisi que vindrá després de Tactual. Dos son els temes que semblen teñir
preeminencia en la discussió de l'esquerra en la segona meitat deis vuitanta:
la crítica al partit, com a instrument adequat per portar endavant una política
de transformació social i la vella i sempre renaixent qüestió de l'Estat; sense
aquest poques coses poden canviar, pero un cop conquistat, és la seva diná-
mica la que s'imposa i no la de les classes treballadores. Potser creixeran
els anarquistes que tallen el ñus gordiá proposant la destrucció de l'Estat i
descobrirem novament, en els anys de bonanza, les virtuts de la socialdemo-
crácia del nord d'Europa, els éxits de la qual, amb perspectiva histórica, sem-
blen cada vegada mes imponents. Perqué si per alguna cosa ha servit el «mo-
del mediterrani» de socialisme és per haver convertit en bona la tan difamada
socialdemocrácia del nord d'Europa.

Ignacio Sotelo
Catedrátic de Ciencia Política

a la Freie Universitat de Berlín
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Reflexió al voltant deis orígens
del socialisme a Espanya
José Luis Martín

A la segona meitat de la década deis vuitanta del segle passat —quan es
fan les primeres passes per a la constitució definitiva del Partit Socialista Obrer
Espanyol— Catalunya conté, com és ben conegut, la major concentració pro-
letaria de l'estat espanyol. Els seus habitants sumen al voltant de Fll% del
total i al seva població activa era 1'11,5% del conjunt de la poblado activa
espanyola. Tanmateix, mentre que la població activa ocupada en l'agricultu-
ra a penes aconsegüia el 7% del total espanyol en aquest sector, a Catalunya
se situaven el 15% de la població activa artesanal i manufacturera, el 19,2%
de la del sector de servéis i el 38% de la industrial i minera. En un altre
ordre de coses Catalunya havia figurat en la primera línia d'esdeveniments
recents com ara la instaurado de la Primera República el 1873 o la creació
de la Federació Regional Espanyola de l'Associació Internacional de Treba-
lladors, el 1870, i anava a protagonizar durant els anys del canvi de segle
amb l'eclosió del catalanisme polític, una part substancial de la vida política
espanyola. No ens períoca de quantificar quina va ser la quota d'acció políti-
ca que li va correspondre en el conjunt de l'estat espanyol. Pero tampoc no
cal. És evident, i aleshores també ho havia de ser, que la seva presencia,
la presencia del seu proletariat i de les seves classes populars, era fonamen-
tal en la lluita peí socialisme, i els qui concebien que una etapa indispensa-
ble en aquesta lluita era la constitució del partit obrer havien de considerar
forcosament que aquest partit no podia deixar de teñir una base sólida allá
on es trobava el major nombre de fabriques i d'obrers, que eren consideráis
com els agents histories del socialisme.

I malgrat tot, al meu entendre, la immensa majoria d'estudis, publicacions,
fullets de divulgado, conferencies que es pronuncien, etcétera, no teñen
en compte el fet fonamental que aquest va ser precisament el cantó del qual
va flanquejar durant molt de temps —seria interessant de discutir quant—
el socialisme espanyol. Si es recorda alguna cosa son els durs enfrontaments
entre el grup dirigent del PSOE i «L'alternativa oportunista del textil cáta-
la»1; pero mes que res per evocar, la majoria de vegades de manera mani-
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quea i per descomptat escassament crítica, la fermesa ideológica de Pablo
Iglesias i el seu entorn front ais dirigents del sindicat les Tres Classes de Va-
por, Pámies i companyia, que van estar a punt de ser l'altre cap de l'eix ver-
tebrador del nou partit obrer. Ja fa temps l\iñón de Lara va escriure: «la ten-
dencia deis directius de les Tres Classes de Vapor anava cap al
«trade-unionisme» moderat i no és exagerat de dir que la seva ajuda a la for-
mació del Partit Socialista —amb punts de vista diferents de la direcció
d'aquest— conduiria, a la fi, a produir perjudici a aquest partit a Catalunya».
Des d'aleshores aquesta apreciado ha variat molt poc o gens. El mal és que
afirmar, senzillament, que alio que va ser perjudicial va ser la participació
d'aquests directius en el naixement del socialisme cátala ha implicat, a la ve-
gada, oblidar com va ser de perjudicial per a tot el socialisme espanyol no
poder comptar des de la seva etapa inicial amb el suport de les Tres Classes
de Vapor i d'altres societats obreres catalanes d'importáncia, és a dir, no po-
der comptar amb el concurs del moviment obrer organitzat de l'época, ¿O
és que no s'estava capacitat per orientar adequadament aqüestes bases obre-
res cap al socialisme? Passats cent anys no podem deixar de considerar que
no solament va haver-hi «oportunisme» deis dirigents del textil cátala; també
cal considerar, i analitzar, el dogmatisme la manca de comprensió de la rea-
litat catalana i espanyola i la insuficiencia política mal compensada amb su-
ficiencia ideológica que va caracteritzar l'altra part del conflicte.

El resultat de tot aixó és l'existéncia d'una zona d'ombra en la historia del
socialisme espanyol. Una zona d'ombra que percebem, que sabem que hi és,
pero a la qual no mirem directament. I sense saber qué amaga exactament,
la imatge que tenim del socialisme no pot ser exacta. Mes encara perqué si
bé no era necessari que el socialisme hagués de comencar a construir-se des
de Catalunya —i una vegada mes la realitat de les seves primeres passes des-
borda les concepcions deterministes de la relació entre classe i partit— sí
que resulta obvi que sense Catalunya aquesta construcció seria incompleta,
la tasca de descobriment i análisi d'aquesta ombra ha de ser un deis objectius
importants de la historia del socialisme espanyol i de la historia general de
l'estat i deis pobles d'Espanya en aquest període. Les línies que venen a con-
tinuado intenten ser una petita aportado a aquesta tasca i un suport amb obres
concretes a la posició de principi que reivindica aquesta tasca.

LA CONSTRUCCIÓ DEL SOCIALISME A ESPANYA

El socialisme es va voler construir a Espanya, ais seus orígens —per la
década deis 80 del segle passat— sobre dues bases. Una la constituía el nucli
de Madrid, antic dissident de la majoria de la secció espanyola de la Primera
Internacional; encapcalat per Pablo Iglesias representava el motor doctrinal
que impulsava amb convicció absoluta la formado d'una nova forca política,
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exclusiva del proletariat, amb una inequívoca adscripció ideológica, ben di-
ferenciada del que en aquell moment constituía l'esquerra política, el repu-
blicanisme i mes específicament el federalisme —motejats tots dos, sense cap
mes considerado, de partits burgesos. L'altra base l'havien de composar les
societats obreres catalanes, i en concret el nucli que aglutinava el periódic
El Obrero i dirigia les Tres Classes de Vapor, sindicat hegemónic en el textil
cátala, i per consegüent, en aquells moments, potser l'organització obrera
mes important d'Espanya. Tot i que es trobava en un procés de reconstitució
—com tot el moviment obrer— després de la caiguda de la Primera Repúbli-
ca i l'época difícil que van representar els primers anys de la Restaurado
monárquica, s'esperava —legítimament— que les Tres Classes de Vapor re-
cuperessin el potencial anterior, simbolitzat en la conquesta de la jornada
de 10 hores el 1873.2 A comengament deis anys 80, el sindicat es trobava sota
la influencia del grup que animava Pámies, director d'El Obrero, i el 1883
deia que comptava amb 20.000 afiliats repartits peí Pía de Barcelona, el Ma-
resme i les conques del Llobregat i el Ter. El grup de Pámies es relacionava
cada vegada mes amb el que encapcalava a Madrid Iglesias i, com aquest
últim, reclamava la necessitat d'una acció política socialista; si bé el contin-
gut que es donava a aquest concepte era totalment genéric. Aquest postulat
i el rebuig de l'anarquisme, considerat com a enemic comú, constituía el prin-
cipal denominador comú entre ambdós nuclis.

A part d'aixó existien divergéncies suficients, en l'ordre ideológic, en la
concepció política, en el diferent context social i fins i tot polític en qué ambdós
grups es movien, per la seva recent i diversa tradició, com per entreveure
mes d'un conflicte en el futur. Pablo Iglesias, García Quejido i els seus com-
panys (entre els quals hi havia Toribio Reoyo, que va establir la seva residen-
cia a Barcelona i es va convertir en l'aglutinador d'un nou nucli, en completa
sintonia amb el de Madrid) es proclamaven partidaris oberts de Marx i aspi-
raven a emular la trajectoria del sector del socialisme francés que liderava
Jules Guesde, inspirador ideológic i polític mes immediat del primer socia-
lisme espanyol3. Perseguien la formació del partit obrer mitjan^ant el tren-
cament del proletariat amb el republicanisme —o si es vol amb el moviment
república, que en aquell moment era dir el mateix— i l'acceptació incondi-
cional d'un programa cohesionador. La radicalitat deis qui, tipógrafs en una
bona part, pertanyien a un estrat privilegiat de les classes treballadores, pero
a la vegada havien d'afirmar constantment la seva condició proletaria en un
context abrumadorament menestral i petitburgés, com era aleshores el de la
capital d'Espanya, solament podia topar amb aquells que, a Catalunya, amb
el pes del record de decennis de combats quotidians per la progressiva millo-
ra de la condició obrera, i de combats generáis recents per la transformado
política del país, tendien a inclinar-se a favor de proposicions gradualistes
i a mantenir un joc d'aliances amb els que havien coincidit poc abans al car-
rer i fins i tot a les barricades. Per a Pámies, per a El Obrero, la condemna
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de l'anarquisme s'argumentava per la demagógica actuario d'aquest, que ha-
via erigit la «resistencia en sistema, i presentat ais ulls deis treballadors, com
a única panacea, una brusca i immediata transformació de la societat actual»
i havia aconseguit d'arribar a enfrontar les classes treballadores amb el ré-
gim república «a l'ombra del qual hi havia lloc per estudiar i assajar les re-
formes que contenen els problemes socials»4. El mal trago de la clandesti-
nitat, imposada per la Restauració monárquica el 1874, les condicions de
reorganització sota un sistema advers, reforcaven els records, si voleu par-
cials i emotius, d'alló que l'estat república hauria permés, voluntariament,
o solament per les possibilitats que un régim de llibertats polítiques estableix.
Aquests plantejaments lligaven poc i malament amb les posicions guesdistes
del grup madrileny; i les diferencies, d'altra banda, també es podien veure
estimulades peí comportament deis seus respectius punts de referencia a l'ex-
terior. Si el grup de Madrid nodria la seva vocació marxista a través de les
idees i els actes de Jules Guesde, el nucli d'«El Obrero» fixava l'atenció en
el comportament de Paul Brousse, antic «antiautoritari» en els moments de
la crisi de la Primera Internacional, i ben Uuny de les idees i els actes de
Marx, i molt mes deis de Guesde, Brousse rebutjava d'entrada qualsevol con-
cepció organitzativa que tingues per principi la centralització, i, front al re-
volucionarisme guesdista, proposava una acció política, els instruments de
la qual havien de ser els municipis i els sindicáis, encaminada a la conquesta
de millores polítiques i económiques5.

El Congrés Obrer de Saint Etienne, el 1882, havia materialitzat l'escisió
d'ambdós corrents, i la formació de dos partits rivals, el Partit Obrer Socia-
lista Revolucionan de Brousse, mes endavant conegut com a Partit Possibi-
lista, i el Partit Obrer liderat per Guesde. El partit de Brousse sembla que
va comptar amb un important suport quan el Congrés Obrer Internacional
de París, celebrat el 1886, li va encarregar d'organitzar una nova trobada, de
les mateixes característiques, per potenciar, amb motiu de la celebració del
centenari de la Revolució Francesa, la lluita per la jornada de vuit hores.
Tanmateix, el grup guesdista i la socialdemocrácia alemanya, les organitza-
cions marxistes europees en general, van reaccionar promovent un procés
propi i van assumir en definitiva, a final de la década, el protagonisme de
la creació d'una instancia permanent de trobada del moviment obrer: la II
Internacional.

LES VEUS DEL SOCIALISME

Malgrat tot, els primers anys de la década deis vuitanta el grup de Madrid
i els dirigents d'«£7 Obrero» i les Tres Classes de Vapor, van
juntament per la constitució d'una nova forca política; la presén^«de Pablo"
Iglesias a les pagines d'«£7 Obrero» va segellar el procés d'ente^
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l'organització socialista de Madrid va decidir de fer el pas endavant que va
significar 1'aparició d'«£7 Socialista», ja en el primer número, el 12 de marc
de 1886, i a la primera página, es va deixar constancia del valor que s'atri-
buia al futur de l'organització del socialisme a Catalunya; comentant l'inici
d'una serie d'activitats de propaganda conjuntament per part de Pablo Igle-
sias i Josep Caparé s'afirmava que: «la regió catalana reclamava en primer
terme la presencia d'aquests delegats; ja que essent allí on el desenvolupa-
ment industrial aconsegueix el grau mes alt de la península, és on la pobla-
ció obrera té nuclis mes nombrosos i per consegüent és un terreny apropiat
perqué la llavor socialista produeixi els seus fruits benefactors». Els presagis
per al socialisme cátala van ser cada vegada mes bons durant els primers
mesos que van seguir a la publicació $«El Socialista». A l'agrupació socia-
lista de Barcelona es van afegir les de Manresa, Roda, Reus, Caldes de Mon-
bui, Mataré, Sant Martí de Provengáis, Gracia, Sallent, Sant Joan de Vilas-
sar, Vilanova i la Geltrú, Vic, Tarragona, Ripoll, Navarcles, Sampedor i
Puig-reig, en el període entre el maig de 1886 i setembre de 1887. Hi havia
nuclis en construcció del partit en 17 localitats. D'altra banda, «El Socialis-
ta» n'arribava a 14 mes, on encara no s'havien constituit organitzacions, en-
cara que s'esperava que n'hi haguessin en un futur proper com a resultat de
l'acció aglutinadora i adoctrinadora del periódic del Partit Obrer; aqüestes
altres 14 localitats eren: Badalona, Bauma de Castellvell, Cabrils, Cervera,
Castellvell, Campdevánol, Castellgalí, Dos Aigües, Manlleu, Sabadell, Sant
Andreu del Palomar, Sant Quirze de Besora, Sant Ginés de Vilassar, Sitges,
Torelló, Vilafranca del Penedés, i El Vendrell6. Els avancos del socialisme
eren semblants ais de les Tres Classes de Vapor; el creixement d'aquest úl-
tim era saludat des de les pagines d'«£7 Socialista», com en el cas de la fun-
dació de les seccions del sindicat a Esparraguera, Olesa de Montserrat i Camp-
devánol. Es podia somiar amb la perspectiva d'un partit que tindria al seu
costat un sindicat poderos, un bon punt de recolzament entre el proletariat
cátala. A mes el socialisme sortia a l'exterior, mes enllá de les seves files
i buscava dates populars, assenyalades i significatives per manifestar-se. Així
es va esdevenir al míting socialista del 2 de maig de 1886, a Barcelona, en
qué juntament amb Reoyo van participar Martín Rodríguez i Rosend Pich,
aquest últim correlegionari de Pámies i membre també de l'Agrupació socia-
lista de Barcelona. En el míting foren criticats republicans i federáis, compe-
tidors deis socialistes peí control de les classes treballadores, pero no des-
cartaren una coincidencia en la lluita per les llibertats polítiques; Josep Caparé,
que va tancar les intervencions deis oradors va afirmar: «Per tal d'implantar
el regne de la regne de la justicia social, el Partit Socialista obrer aspira a
la possessió del poder polític per la classe obrera. Si per al triomfde la de-
mocracia se'ns necessita que se'ns busqui com a Partit Obrer, no com fins
ara; ja que jutjant que la conquesta del poder per la Democracia avanga
la riostra obra, contribuirem a la seva consecució condicionalment»1.
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Aquesta presencia pública socialista fou important a la manifestado de-
senvolupada a comencament de 1887 a Barcelona en memoria deis que
havien mort en defensa de la república, a Sarria, 1*11 de gener de 1874.
En aquesta festa, popular i republicana, van participar amb estendard
propi els Comités socialista de Barcelona, Gracia i Sant Martí de Proven-
cals, i hi va intervenir el mateix Toribio Reoyo com un deis oradors oficiáis
de l'acte8. Hom pot pensar que el socialisme cátala d'aleshores era lluny de
presentar la imatge d'aillament, de milla incidencia social i política que el
va-caracterizar anys després, i per desgracia durant massa temps. Tanma-
teix, aquest panorama encoratjador suposava, com es va posar de manifest
a la manifestado del gener del 1887, la presencia activa en esdeveniments
que tenien un ressó popular, pero podien entrar en contradicció amb una in-
terpretado restrictiva deis principis programátics anunciats per «El Socialis-
ta» des de la seva fundado i que insistien en el rebuig absolut del republica-
nisme. També havia de suposar una major atenció pels comportaments polítics,
allá on una important tradició d'acció obrera havia portat a les classes treba-
lladores a opcions diverses en el terreny reivindicatiu, en el polític i fins i
tot en el cultural.

La cultura política del proletariat cátala d'aquell moment, tot i les seves
complexitats, no podia ser menyspreada en el procés de constitució del partit
que volia teñir com a missió conduir-lo a la conquesta d'una nova societat.
Lamentablement es va imposar una interpretado restrictiva d'uns principis
fonamentals; principis per ells mateixos reduccionistes i forca simples, sus-
ceptibles de consolidar vineles d'unitat interna, pero poc apropiáis per atreure
amplis sectos que no estaven mancats ni de combativitat social ni de defini-
cions politiques, per mes que ambdues coses no coincidissin amb el que era
desitjable. El dos de setembre de 1887 «El Socialista», va publicar un article
editorial, redactat per Pablo Iglesias, sota un títol inequívoc: «Los enemigos
principales del partido obrero», on, per comencar, es va afirmar: «Encara que
sembli mentida, no son avui, no, els elements reaccionaris burgesos els que
mes iradament combaten les idees socialistes i els homes que les propaguen
i les defensen: els que s'han imposat aquesta tasca tan ingrata com feixuga
son les fraccions republicanes, o, mes ben dit, els elements burgesos que
les dirigeixen. Tot just quan el nostre partit s'havia donat a conéixer, el falsos
apóstols de la llibertat, la igualtat i la fraternitat van dirigir contra ells els
seus trets i van comencar a posar obstacles al seu desenvolupament».9 Mes
endavant el mateix article igualava republicans i monárquics «per defensar
amb igual interés els privilegis de la classe capitalista» i «sostenir el régim
del salari» i tancava qualsevol via d'enteniment, fins i tot amb els federáis de
Pi i Margall, en concloure que «la forma republicana, sigui quina sigui, no
garanteix la llibertat política, perqué qui esta supeditat a un altre económica-
ment no pot ser lliure en cap sentit» i que «la república a qué aspira a la
classe obrera és la república del treball, aquella on la igualtat económica
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i social és un fet, i aquesta república nomes el socialisme, només el Partit
Obrer, pot implantar-la en el nostre país.

La diatriba, fonamentalment doctrinaria, órfena d'análisi política, es va pu-
blicar a la vegada que l'agrupació socialista de Madrid va proposar la cele-
bració del primer congrés del partit el 1888, a Barcelona, parallel al Con-
grés de societats obreres convocat a Mataró del qual havia de néixer la Unió
General de Treballadors. Poc després va esclatar, de manera pública, el con-
flicte latent entre el grup dirigent socialista i el de les Tres Classes de Vapor,
Josep Comaposada, corresponsal d'«£7 Socialista» a Barcelona i una de les
principáis figures del socialisme cátala al llarg de la seva historia, va escriu-
re a l'órgan del partit: «Hi pot haver, i no negó que hi siguin, algunes escas-
síssimes classes o una part seva, que tot i essent obreres en un tot i creades
per Uuitar en el terreny económic, estiguin molt lluny de complir la seva missió
i disposades a entrar a teñir pactes amb el senyor Romero Robleda, per exemple
(...) I com les esmentades collectivitats ja que teñen una certa forca numéri-
ca, o mes ben dit, ja que la van teñir, perqué avui només son una pállida
ombra del que van ser, han donat peu a fer creure que en alguna ocasió van
representar la classe obrera en general i que les tendéncies dominants en la
direcció d'aquelles ho eren, també d'aquesta última, cree convenient, o mi-
llor encara, necessari, repetir una vegada mes que s'equivoquen per complet
els qui es puguin haver format un concepte com aquest». Comaposada aca-
bava recordant que no s'havia d'esperar res deis partits burgesos, fossin de
Cánovas, de Romero Robledo, de Zorrila o de Pi i Margall.10 Per descomp-
tat, situar al mateix nivell Cánovas i Pi i Margall era una monstruositat polí-
tica que difícilment podia ser acceptada a Catalunya entre la població obre-
ra, tot i que podia fer content mes d'un burgés.

L'atac havia estat de tal envergadura que no va quedar sense resposta, An-
toni Sagúes, president de les Tres Classes de Vapor, els efectius del qual en-
cara es mantenien en les xifres que abans hem esmentat, va contestar des
d'«El Obrero», amb la qual cosa s'iniciá una espiral d'atacs en el si d'ambdós
periódics, que fins aleshores semblava que havien compartit un objectiu comú.
Comaposada va intentar de matisar la seva exposició i va precisar mes enda-
vant que «no hem atacat la Federació de les Tres Classes de Vapor», n'hem
censurat i censurarem, en la mateixa línia que avui, els directors».11

La gravetat de 1'enfrontament i la seva transcendencia en el si de les orga-
nitzacions catalanes es va reflectir en la proposició de no reteñir en les files
socialistes «els qui no estiguin d'acord amb atacar sempre i a tot arreu (...)
els qui no creguin que no s'ha de combatre sense treva ni descans tots els
governs que representen l'ordre burgés»12 D'aquesta manera, la preparació
del primer congrés va prendre a Catalunya el caire, també, d'un procés de
depuració interna; accelerat després de l'incident ocorregut arran de la visita
de la Reina Regent a Barcelona. Pich va acudir, juntament amb Roca i Gales,
representant de les Tres Classes de Vapor, i de Manuel Bonhoms, en nom

126



.UOPINIÓ SOCIALISTA

de l'Ateneu Obrer, a una entrevista amb la reina. Aixó va motivar l'expulsió
de Pich de l'agrupació de Barcelona, el 24 de juny de 1888, i mes tard la
d'Antoni Llardén, vocal del Comité de TAgrupació de Barcelona.13

LA CRISI DEL SOCIALISME A CATALUNYA

El 23, 24 i 25 d'agost de 1888, va teñir lloc per fi a Barcelona el primer
congrés del PSOE. Hi van estar representáis una vintena d'Agrupacions, la
major part de Barcelona. Pero el pes que el proletariat cátala anava a teñir
en el futur del partit havia de ser insignificant. Juan José Morató, en la seva
historia del partit, recull el fet de la pérdua d'agrupacions, de militants i
d'audiéncia del socialisme a Catalunya. En efecte, no solament va deixar de
créixer, sino que moltes agrupacions desaparegueren o arrosegaren una lán-
guida vida. Al segon congrés, celebrat a Bilbao, el 1890, només va assistir
representado de les agrupacions de Barcelona, Tarragonas, Gracia, Manlleu
i Mataré, les úniques que encara mostraven vitalitat suficient, ja que «les
despeses de les delegacions anaven a carree de la Caixa central del partit».14

El socialisme espanyol va haver de buscar a altres árees la seva base obrera,
i la va trobar al Nord de la península. A mitjan anys noranta s'iniciará una
revistó política i ideológica que deixará darrera el revolucionarisme guesdis-
ta i acabará contemplant, ja al nostre segle, l'alianca amb els republicans,
és aleshores que el Partit Socialista Obrer Espanyol es convertirá en un partit
de masses amb incidencia política i amb capacitat per plantejar-se a la prác-
tica, i no només en els programes i la propaganda, la lluita peí poder polític.
Tenint en compte el que s'esdevingué mes tard cal abandonar les habituáis
interpretacions maniquees de la lamentable escisió del socialisme cátala, que
en aquells moments va significar —per la seva transcendencia— la primera
crisi del socialisme a Espanya. No és suficient titilar de reforfnistes, oportu-
nites, etc., la gent d'«£7 Obrero» i la direcció del sindicat textil cátala; i no
guanyem res contemplant com la condemna es va veure corroborada anys
mes tard amb la desaparició del corrent «possibilista» i del mateix sindicat.
No té massa sentit oposar a aquests la imatge acrítica d'un grup dirigent so-
cialista, al qual hom li concedeix la rao en un conflicte, quan els seus argu-
ments, una part important, hauran d'ésser abandonats peí mateix partit anys
després. Per qué no va poder el socialisme superar les posicions reformistes
de Pámies, Pich i companyia i arrabassar-los el suport que li concedien obrers
organitzats de la industria textil catalana? Quines conseqüéncies va teñir
aquest fet?

El socialisme va perdre el combat amb el grup de Pámies, perqué no es
va saber guanyar les Tres Classes de Vapor, perqué no fou capa? de mantenir
una línia de presencia pública i política ascendent, perqué el doctrinarisme
i la simplicitat de les seves posicions antirepublicanes i del seu rebuig de
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l'acció económica i cultural de les societats obreres catalanes no va poder
ser efectiu per orientar cap a un projecte de futur, un projecte nou i innova-
dor, a unes classes treballadores que tenien un passat i potser no acceptaven,
sense mes ni mes, llancar-lo per la borda. La construcció del partit obrer
no va trobar a Catalunya el camí adequat i ben aviat es va perdre per les sen-
deres d'un sectarisme que en va fer un grup compacte pero tancat en les qua-
tre parets del local on es reunien.

L'abséncia a Catalunya d'un socialisme fort, dinámic, abséncia que troba
les seves arrels en el primitivisme de les primeres formulacions ideológi-
ques i polítiques del socialisme a Espanya no va ser un problema intern cáta-
la. Per a mi, aquesta és una de les claus de la supervivencia d'aquell primiti-
visme i de la debilitat política del socialisme espanyol a les primeres décades
de la seva existencia. Una clau habitualment oblidada. Aquell divorci entre
el socialisme i Catalunya va teñir la corresponent traducció, desgraciada tra-
ducció, en una reiterada incapacitat per comprendre i assimilar adequada-
ment els canvis que es produi'en, l'aparició de qualsevol novetat, ja fos el
catalanisme polític o la Solidaritat Obrera. I en la mesura en qué així va suc-
ceir, i aquells processos —davant els quals sempre es reacciona a la defensiva—
van teñir transcendencia en el conjunt de l'Estat espanyol, el socialisme va
perdre capital polític; va créixer, i molt, pero també va coixejar, i també du-
rant molt de temps.

José Luis Martín
Professor ¿'Historia Contemporánia de la UAB
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Espanya mai no ha estat feta
Felip Lorda

El títol que encapcala aquest treball s'inspira en una frase de l'historiador
cátala Pere Bosch-Gimpera, figura ben coneguda per la seva obra científica
i per la seva actuació pública a Catalunya en els anys trenta. El seu llibre,
«La España de todos»,1 aplega una serie d'assaigs histories que insisteixen
en dues tesis principáis: a) la diversitat étnica, cultural i histórica deis po-
bles que fins no fa gaire s'han vist forcats a integrar FEstat unitari espanyol,
el qual sempre ha estat de fet, segons l'autor, «una nació de nacions» o «una
comunitat de pobles», i b) la tradició democrática d'aquests pobles en opo-
sició a la ideología absorbent i absolutista, de carácter aristomonárquic o ja-
cobí, que s'ha imposat mitjancant la repressió o el dret de conquesta. Una
altra tesi del professor Bosch-Gimpera, aquesta complementaria, consisteix
en detectar i denunciar les tergiversacions sistemátiques de la realitat históri-
ca que ha perpetrat la historiografía oficial espanyola amb l'intent o, si mes
no, l'efecte de mistificar o encobrir la tradició democrático-federativa infraes-
tructural o popular del país.

Ens trobem, dones, davant d'un país, segons que demostra el nostre histo-
riador, que ha estat sotmés constantment a la tensió interna derivada de l'an-
tagonisme de dues forces demosocials impetuoses: les aspirants a un estat
unitari espanyol i, fins i tot, en determinats moments, d'abast peninsular, de
taranná autoritari i beMíger, per una banda, i les de tendencia centrífuga i
disgregadora, a partir de les particularitats o fets diferenciáis de cada poblé
integrant de la comunitat ibérica, d'inspiració democrático-federal, per l'altra.

QUINA ESPANYA?

Han prevalgut fins ara, com és ben sabut, les primeres, coincidents, per
tota altra cosa, amb les classes dominants de la societat, pero no sense que
la vigoria i persistencia de les forces oposades impedís el triomf complet i
definitiu de la ideología unitarista. Així, dones, la unitat política de l'Estat
espanyol, malgrat l'aparenca de determinats períodes histories, mai no ha estat
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assolida. Aquesta manca de cohesió ha repercutit en la consciéncia deis po-
bladors de la Pell de Brau, els quals mai no han acabat de sentir-se encaixats
en el model d'identitat nacional que els ha proposat el centralisme castellá-
fon, no exempt, per acabar-ho d'adobar, d'ínfules imperialitzats. Així Es-
panya s'ha ofert a la contemplació deis seus propis filis tan inconexa i con-
vulsa que aquests han arribat a dubtar, fins i tot, de la seva mateixa existencia.
D'aquests dubtes, manifestáis sovint amb accents trágics, han donat testimo-
ni els esperits mes lúcids de les nostres terres, generació darrera generació.

En efecte, qualsevol que conegui, ni que sigui superficialment, la tradició
literário-cultural espanyola, s'adonará que hi corre des d'antic, expressat de
molt diferents maneres, l'escruixidor desfici que ha produit a la seva propia
gent la inexistencia d'Espanya com a entitat nacional ben quallada. Hom di-
ría que els suposats espanyols, ja des d'époques llunyanes, en assolir un cert
grau de consciéncia de llur situado, romanen perplexes i, preses gairebé del
pánic, es pregunten: «¡Dios mío! ¿Qué es España?» (Ortega y Gasset
—1883/1955—), «On ets Espanya? No et veig enlloc?» (Joan Maragall,
—1860/1911—), «¿Patria espanyola?», es pregunta Torres i Bages i contesta:
«En primer lloc, la immensa majoria deis ciutadans ignora la significació de
tal concepte», expressions que, en esséncia, repeteixen l'exclamació de
Mariano-José de Larra (1809/1833) «¿Dónde está España?», o en relació di-
recta amb la diversitat de pobles que habiten la Península Ibérica i llur esforc
incesant per alliberar-se de la superestructura unitaria que els sofoca, «¿Por
qué y para qué viven juntos estas gentes que se llaman (al menos oficialmen-
te) españoles?», frase també d'Ortega y Gasset, el qual, per altra banda, do-
nant proves en aquest terreny d'una versatilitat impropia d'aquell cap que hom
reputava ben organitzat, va incórrer en actituds d'un castellanocentrisme a
ultranca, com quan escriví: «Porque no hay que darle vueltas: España es una
cosa hecha por Castilla, y hay razones para ir sospechando que, en general,
sólo cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran pro-
blema de la España integral».2 La qual cosa no l'impedí afirmar posterior-
ment: «Castilla ha hecho España y Castilla la ha deshecho». Intervé llavors
Sánchez Albornoz i assevera: «España deshizo a Castilla». L'embolic, en aquest
punt, és ja inextricable. Si hi ha, pero, una coincidencia, és que ningú no
ha fet, sino desfet, obra de destrucció que, segons el mateix Sánchez Albor-
noz, encetaren els monarques de la Casa d'Áustria: «Los Habsburgos inte-
rrumpen el hacer de España».

Contradiccions, perplexitat i desfici angoixosos, dones, que ressonen en
la historia del país des de fa segles, de manera que, si, com diu Renán, «la
nation est un plebiscite quotidien», l'espanyola mai no ha estat realment ple-
biscitada.

Aquesta constant de la tradició literário-cultural espanyola, que en la seva
denominado general s'ha enunciat com «el problema d'Espanya» o «la preocu-
pado per o d'Espanya», apareix ja en el segle XV,3 s'accentua en l'época
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del Barroc, en iniciar-se la decadencia de l'Imperi Espanyol ( «España... en
sangre, en llanto y en dolor bañada» (Fray Luis de León, 1527-1595), «Espa-
ña, madrastra de tus hijos verdaderos» (Lope de Vega, 1527-1636), «Miré los
muros de la patria mía...» (Francisco de Quevedo, 1580-1645), etc.), adqui-
reix dimensions ampies i tonalitat racionalista entre els ülustrats (Feijoo, Jo-
vellanos, Cadalso, Meléndez Valdés («Huiré veloz de esta llorosa tierra»),
Blanco White, que fuig, efectivament, d'Espanya, bescanviant-la per Angla-
terra, Leandro F. de Moratín i altres), s'aguditza després de la Guerra de
la Independencia (1808-1814) i durant les primeres convulsions de la revolu-
ció burgeso-liberal, retardada i vacillant (el Goya deis «caprichos» i «desas-
tres», el Mariano-José de Larra deis incisius articles polítics i socials, José
de Espronceda («¿Quién calmará, España, tus pesares? ¿Quién secará tu llan-
to?»), es defineix i es concreta com a reflexió obligada, concomitant amb la
suscitada peí moviment simultani del «regeneracionisme», en produir-se el
Desastre del 1898, fins al punt de convertir-se en la temática fonamental deis
escriptors coetanis (Ganivet, Costa, Unamuno, A. Machado, Azorín, Baro-
ja, Valle-Inclán, Ortega y Gasset, etc.) i, a partir de llavors, no ha deixat
de manifestar-se en formes i tons cada vegada mes amplis i explícits.

Ádhuc hom n'ha fet recopilacions antológiques d'aquesta reiterado ince-
sant i abundosa de les expressions atribolades que dicta una identitat nacio-
nal inexistent o dubtosa:4 «Ausencia de una conciencia nacional secular»,
constata Américo Castro; «La falta de fusión en un Estado», corrobora Do-
mingo Sarmiento; «Espanya —remata Serra i Moret5— no és un Estat Na-
cional, ni sociológic, ni un embrió d'Estat de cap mena», i en conseqüéncia
«Espanya és una ficció» —Pere Coromines6—, sotmesa a una permanent
«crisi d'Estat», i a una anormalitat irredenta (Almirall), que la condueixen
a un total «fracás historie» (Pi i Margall) i, en definitiva, a la mort («Espanya
és morta» —Joan Margall—).

El mateix sentiment informa, en esséncia, el poema de Salvador Espriu,
«la pell de brau», metaforització de la Península Ibérica. Caldria afegir ací
una llarga llista d'historiadors i assagistes.7 El darrer representant mes ca-
racterístic d'aquesta actitud és sens dubte Juan Goytisolo (n. 1931), que, per
via conceptual, crítica o assagística («El furgón de cola»,8 «Obra inglesa de
don José M? Blanco White»,9), o imaginativa («Reivindicación del Conde
Don Julián»10), porta el tractament del tema a extrems d'una exasperació
plausiblement justificada. També la polémica entre Julián Marías11 i Mau-
rici Sarrahima12 n'és una manifestado eloqüent.

LES DUES ESPANYES

D'antuvi, fins a comencament del segle XIX, la «preocupació per o d'Es-
panya» fou de carácter elegíac, inspirada per l'eclipse de la gloria espanyola,
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que havia ates el seu zenit a les darreries del segle XV i bona part del XVI.
Després, en iniciar-se el període, liquidat ja l'imperi napoleónic, deis «pro-
nunciamientos», discórdies i guerres civils que a Espanya acompanyaren l'in-
terminable part de la revolució liberal, s'incorpora a la preocupado d'ordre
general el subtema concret, no menys significatiu, pero, en la qüestió que
ens ocupa, de l'escisió tallent, irreconciliable, entre els espanyols («Aquí yace
media Espanya, murió de la otra media» —Mariano J. de Larra—), epitafi
famós que trabará ressó, un segle després, en els no menys coneguts versos
d'Antonio Machado («Una España que muere/ y otra España que bosteza/
Españolito.../ una de las dos Españas/ ha de helarte el corazón»). Aquest
subtema, el de «As duas Espanhas»,la tradicional i reclosa sobre ella matei-
xa i la progressiva i oberta al món exterior, com puntualitza el portugués Fi-
delino de Figuereido, ha fet bellugar molt, així mateix, les plomes d'histo-
riadors i assagistes i, malgrat que es tracta, óbviament, d'una esquematització,
que no exclou l'existéncia d'una «Espanya intermedia» o «tercera Espanya»,
construida sobre la diversitat política i l'exercici públic de les Uibertats13, la
dicotomía és perceptible en les concepcions que els adscrits a una o altra
Espanya professen sobre la propia historia —oposició entre la «llegenda áuria»
apologética i la «llegenda negra» denigratória —i sobre la organització polí-
tica de l'Estat espanyol: unitaria, castellanocéntrica, la primera, federal, o
almenys no mal predisposada a aquesta forma d'organització política, la se-
gona. En el primer aspecte —oposició entre la «llegenda áuria» i la «llegenda
negra»— s'insereix la ressonant polémica sobre la ciencia espanyola —¿ha
creat España una ciencia o no?—, iniciada en el darrer tere del segle XIX,
sense que des d'aleshores hagi deixat de repercutir: avui encara son tópics
usuals a Espanya la precarietat de la investigació científica i de la ciencia
aplicada i la fuga de cervells.

En el segon aspecte, és a dir, la manca de cohesió profunda del pretés estat
unitari espanyol, que, aixó no obstant, ha aconseguit imposar el seu predo-
mini, el moviment antagónic reapareix amb forca, com a subtema també de
«la preocupació per Espanya», en despertat, en el marc del Romanticisme,
mitjan segle passat, «les belles dorments» que havien estat fíns aleshores les
nacionalitats ibériques —renaixenca de les literatures catalana i gallega i in-
tents de revitalització de la llengua basca—, accentuat, tot plegat, dos déca-
des després, ben explícitament, per la influencia de Proudhon, el difusor de
les doctrines del qual a Espanya, Francesc Pi i Margall (1824-1901), ideóleg
del federalisme hispánic, publica el 1877 «Las Nacionalidades», llibre cab-
dal en relació al tema que ens ocupa. A l'empar d'aquest corrent d'idees,
no trigaria pas gaire a sorgir noves manifestacions especulatives o teóriques
—deixant ara de banda els conats d'acció fracassats, com ara el cantonalisme
de la I República— i sobretot les enregistrades en cadascuna de les naciona-
litats históriques a partir del «fet diferencial» respectiu15, alhora que conti-
nuava el moviment de revisió historiográfica oposada a la metodologia em-
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prada pels cronistes de la historia oficial d'Espanya i que s'inicia ja a mitjan
segle XIX, durant el Romanticisme.16

És evident que aquesta preocupació, abassegadora i constant, que produeix
Espanya com a nació-estat fallida ais ulls deis seus propis naturals, ha anat
adquirint, entre les generacions actuáis, un carácter cada vegada mes gene-
ral i apressant, sobretot després de la dolorosa experiencia, de signe exacer-
badament centralista i despótic, que han estat els quaranta anys del totalita-
risme franquista.17

NACIÓ DE NACIONS

Assenyalem, per últim, la repercussió, ben ampia i manifesta, que tot aixó
ha tingut en la historiografía espanyola mes qualificada, des de la reflectida
en la coneguda polémica entre Américo Castro18 i Claudio Sánchez
Albornoz19 fins a Vicens Vives,20 Ubieto, Regla i Jover,21 Pierre Vilar,22 pas-
sant peí mateix Bosch-Gimpera, Ferran Soldevila,23 Fontana, Artola, Tuñón
de Lara, Raymond Carr, Jutglar, Albert Balcells, i les preses de posició ad-
verses a Catalunya de Ramón Menéndez Pidal.24

Potser les manifestacions d'índole conceptual explícites mes recents d'aquesta
inquietud indefugible que produeix Espanya ais espanyols siguin el llibre de
Pedro Laín Entralgo «A qué llamamos España» (obra citada) i «El problema
espanyol. De Quevedo a Manuel Azaña», per Bernhard Smidt.25

Seria inexplicable que aquesta tan antiga, constant i expressiva recurrén-
cia deis espanyols en «esa inquietud respecto del propio existir» (Américo
Castro) manques de fonaments objectius: quelcom, algunes realitats impor-
tants, de fet ineludibles, han estat ignorades, distorsionades, minimitzades
o aixafades en anar-se fargant la historia d'Espanya, tot perpetuant-se així
un gran i perturbador desajust entre la superestructura política imposada i
el país real. En una mesura important, excessiva sens dubte, el país real no
ha tingut accés a les cristalitzacions jurídico-polítiques d'ordre general que,
encara que hagi estat d'una manera ardua i intrincada, han prevalgut, fins
ara o fins fa poc, al maltractat Jardí de les Hespérides.

Fins fa poc, perqué alio que, per fi, per via escrupulosament democrática,
ha fet emergir i inserir el país real a les superestructures jurídico-polítiques
de l'Estat espanyol és el títol VIII de la Constitució de 1978, avui vigent, es-
pecialment els seus capítols primer i tercer, Faplicació i desenvolupament,
ja forca avancats, dels-preceptes deis quals, preconitzen una Espanya articu-
lada que reconeix i dona ais pobles que l'integren alio que els correspon,
un Estat cohesionat per primera vegada des de temps immemorials, sens menys-
teniment de la seva diversitat, i per primera vegada solidari.

Consolidar i avancar en la profundització d'aquest nou Estat és donar anuen-
cia a les múltiples, incesants i adolorides veus, ja mortes o encara vives, que
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han «enriquit» el clamor historie proferit des de la realitat básica irreductible
de les Espanyes, ressonant, d'una manera peremptória i insistent, com hem
verificat, al llarg de la nostra historia moderna i contemporánia.

En definitiva, les tesis-aspiracions del nostre gran compatrici Bosch-Gimpera
—«Espanya nació de nacions» i triomf de la democracia— han obtingut un
grau important de realització.

Felip Lorda
Doctor en Filosofía i Lletres.

Membre de la Mesa del Parlament de Catalunya i Senador
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