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Noves perspectives

de Política Internacional



L'URSS com a preocupació europea
Gabriel Jackson

Encara que només fos per la seva immensa massa de térra i per la seva
població, la Unió Soviética, inevitablement, seria motiu de constant interés
pels europeus independentment deis sistemes polítics i económics que pre-
dominen en aquells territoris. Pero el que a mi m'interessa en aquest assaig,
i que suposo que generalment interessa els lectors socialistes, és la fascina-
ció de la Unió Soviética com a for^a revolucionaria. Revolucionaria en dos
aspectes, com a mínim: primer, com a escenari de la convulsió política mes
important d'Europa des de la Revolució Francesa del 1789, i segon, com a
primera potencia mundial no-capitalista militar i industrial en el món con-
temporani. Proposo que parlem tant de la continuitat com deis canvis de les
preocupacions europees respecte a la Unió Soviética, i els considerem en or-
dre cronológic.

Des del 7 de novembre de 1917, fins gairebé fináis de 1921, la principal
preocupació tant deis amics com deis enemics de la revolució bolxevic era
si aquesta revolució de fet havia de constituir el primer estadi en l'acompli-
ment de la predicció marxista. A partir del Manifest Comunista de 1847, tots
els marxistes (i també la major part deis anarquistes) creien que el món po-
dria ser ben aviat testimoni d'una nova revolució per mitjá de la qual la so-
cietat burgesa capitalista que havia triomfat el segle XIX a Europa seria subs-
tituida per una societat internacionalista i sense classes caracteritzada per la
propietat pública enlloc de la privada deis recursos naturals, mitjans de trans-
port i de comunicació, térra i industria.

Quan els bolxevics van prendre el poder el mes de novembre de 1917, van
procedir rápidament a nacionalitzar tot el transpon i la industria, incloses
les molt extenses propietats de capitalistes estrangers. Van proclamar que la
Guerra Mundial (de la qual van proposar retirar la Rússia revolucionaria)
va ser una guerra civil entre potencies imperialistes i capitalistes. Com tots
els marxistes, sempre havien cregut que la revolució socialista mundial co-

. menearía en un país capitalista avancat, com ara Alemanya o Anglaterra. Pero
quan, sorprenentment, la primera oportunitat per enderrocar un régim capi-
talista va teñir lloc a l'endarrerida Rússia, Lenin va teñir éxit en convencer
la reticent majoria deis seus collegues mes propers que havien de prendre
el poder a Rússia, i que al cap d'üns quants anys la guerra civil suicida de
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les potencies imperialistes produiria revolucions socialistes en els paisos avan-
cats d'Europa.

L'any 1919, les revolucions comunistes a Berlín, Baviera i Hongria van ali-
mentar tant les esperances deis bolxevics com els temors del món burgés,
com a possible extensió rápida d'una revolució socialista mundial mes enllá
de les fronteres de Rússia. Aqüestes revolucions es van dominar, i durant
l'any 1919 i gairebé tot el 1920 les principáis forces capitalistes van intervenir
militarment a Rússia amb l'esperanca d'escanyar la revolució bolxevic a l'in-
terior de la mateixa Rússia. Els exércits anti-revolucionaris van ser dominats
d'una manera brillant per l'Exércit Roig, organitzat i guiat per León Trotsky.
Es va fundar la Tercera Internacional amb l'objectiu de coordinar els nous
partits comunistes sota lideratge soviétic, i l'esperanca d'una revolució inter-
nacional va seguir sent forta fins a mitjans deis anys 20. Pero sota els diver-
sos tractats de pau posteriors a la Guerra Mundial, les potencies capitalistes
occidentals, com ara Anglaterra, Franca i els Estats Units, van establir un
anomenat «cordó sanitari» d'estats no comunistes per aullar el régim bolxevic
que havien estat incapaces d'enderrocar. Amb aixó vull explicar que Roma-
nia, Hongria, Txecoslováquia, Polonia i les Repúbliques Báltiques, tots amb
régim fermament anti-comunistes, van esdevenir estats clients de les demo-
crácies capitalistes occidentals. Amb l'excepció de Txecoslováquia, van se-
guir essent, per aquesta dependencia, anti-comunistes al llarg de tot el pe-
ríode d'entreguerra, de 1919 a 1939.

A fináis de l'any 1921 hi havia molt poques esperances de qué la revolució
pogués extendre's mes enllá de les fronteres de l'antic imperi tsarista, i les
potencies capitalistes havien renunciat a totes les pretensions de destruir la
Unió Soviética per mitjá d'una acció militar. Els soviétics es van concentrar
en una recuperació económica per mitjá d'una política que combinava la ini-
ciativa privada en el comeré i l'agricultura amb el control estatal deis recur-
sos naturals i facilitáis industriáis —l'anomenada «Nova Política Económi-
ca»—. De 1928 encá, sota el liderat de Josef Stalin, van dur a terme una serie
de plans quinquenals, l'objectiu principal deis quals era crear una base d'in-
dústria pesada —principalment carbó, acer, ciment, petroli— i collectivit-
zar l'agricultura soviética. Políticament, durant el període de la Nova Políti-
ca Económica i l'era deis plans quinquenals, la Unió Soviética es va
desenvolupar fermament com a dictadura burocrática centralitzada en nom
del proletariat, pero de fet totalment controlada peí Partit Comunista. Ideo-
lógicament, conservava 1'internacionalisme, Foptimisme racional, la lliber-
tat de passions racistes i nacionalistes que havien caracteritzat el marxisme
des del seu inici.

Val la pena destacar aquest últim punt enmig d'aquesta era nostra de des-
encantament ideológic. Els liberáis europeus i tota l'esquerra reconeixia la
naturalesa dictatorial i centralitzada del régim que s'estava desenvolupant. Pero,
degut a qué els líders soviétics parlaven el llenguatge de la IMustració euro-
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pea, i a la tradició revolucionaria francesa, la major part de l'esquerra euro-
pea els va donar l'avantatge del dubte quan llegien sobre purgues, exilis i ab-
juracions en el si del partit governant, o quan llegien sobre la resistencia a
la collectivització entre els camperols ucrainesos. També és important re-
cordar que els anys 1930-1935 van constituir el període de la pitjor depressió
de tota la historia del capitalisme occidental. L'exemple d'éxit aparent en la
industrialització d'un país endarrerit per mitjá d'una planificació económi-
ca, mentre que a Occident sofrien estagnació i atur, va ser un exemple que
d'aleshores enea va crear admiració de molts observadors des de fora de les
files del marxisme.

L'éxit aparent de l'economia planificada soviética va fer rebrotar els temors
de la burgesia mes conservadora respecte a una eventual revolució en els seus
respectius pai'sos. El feixisme va sorgir com a resposta directa a l'amenaca
de la revolució comunista. Mussolini, Hitler, i els seus nombrosos imitadors
en altres paisos europeus amb governs parlamentaris van obtenir el pes del
seu suport financer amb el propi oferiment a les espantades classes mitges
i dirigents com a «salvadors de l'amenaca del comunisme». Allá on els sovié-
tics van organitzar un estat unipartidista en nom del proletariat internacional
i d'un futur materialista i socialista, els feixistes van organitzar un estat uni-
partidista en nom del nacionalisme i deis «valors tradicionals». En el cas par-
ticular de l'Alemanya nazi, la ideologia incloía un racisme virulent dirigit
indiscriminadament contra jueus, eslaus i gitanos. La dreta europea conside-
rava cada vegada mes el feixisme com la seva resposta al marxisme, a l'inter-
nacionalisme i materialisme ateu, etc. L'esquerra, desanimada pels fracassos
del capitalisme democrátic, tendia a considerar que la dictadura soviética havia
assolit alguns avéneos positius. Mentre que només els partits comunistes de-
fenien totes i cadascuna de les accions de la Unió Soviética, l'esquerra en
general considerava el feixisme molt mes una amenaca ais seus propis valors
que no pas qualsevol cosa que passés a l'URSS.

Aquest fet em porta a considerar un breu tercer període, 1935-1939, en el
qual la Unió Soviética va gaudir de la mes alta reputació entre les nacions
democrátiques d'Europa. La depressió mundial havia fet perdre, totalment,
la confianca pública en el futur del capitalisme com a sistema económic. La
democracia semblava estar a la defensiva. L'exemple mes espectacular va ser
Alemanya, on la recent dictadura nazi havia destruit, en qüestió de mesos,
partits polítics, sindicats, i la florent vida cultural de la era pre-nazi. Pero
els governs parlamentaris mai ben consolidats a Iugoslávia, Romanía, Gre-
cia, Hongria, Polonia, Lituánia, Letónia, Estonia i Finlandia van esdevenir
governs autoritaris i quasi-feixistes a mitjan anys trenta. En tota Europa el
sistema democrátic semblava incapac de resoldre els problemes económics
nacionals i de resistir l'expansió del feixisme.

En aqüestes circumstáncies, la Unió Soviética va oferir dues polítiques es-
perancadores: a nivell internacional, «seguretat col-lectiva», una serie d'aliances
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militars defensives per permetre que tant els poders democrátics com els so-
viétics es defenguessin contra les agressions que Hitler havia promés oberta-
ment ais seus escrits, ais seus discursos i a les seves polítiques de rearma-
ment; en el terreny de la política nacional, es va crear un «Front Popular»,
alianca de tots els partits democrátics, socialistes i comunistes. Es van elegir
governs de Front Popular a Espanya (febrer del 1936) i Franca (maig del 1936).
En aquests dos casos, els programes eren mes aviat reformistes que no pas
marxistes. A Espanya, els ministres només procedien deis partits republi-
cans. A Franca procedien tant de partits socialistes com radical socialistes.
En ambdós paisos, i en la direcció de totes les organitzacions antifeixistes
de les altres democrácies parlamentaries, els comunistes es van esforcar molt
en descriure's com a aliats fidels de les forces democrátiques burgeses, i en
afirmar repetidament que el temps de la revolució socialista no havia arribat.
També a nivell internacional, els soviétics eren incansables en la seva insis-
tencia que la política de seguretat col-lectiva estava dirigida només contra
el feixisme i que no abrigava intencions revolucionáries.

Fins alguns mesos després de qué Hitler hagués pres el poder a Alemanya,
molt sovint els comunistes havien qualificat els socialistes com a «social fei-
xistes». Alguns deis líders ais quals s'havia qualificat d'aquesta manera con-
tinuaven essent totalment desconfiáis respecte a tota falagueria comunista,
pero l'esquerra en general va donar la benvinguda a les propostes tant de se-
guretat col-lectiva com de Front Popular. Durant la Guerra Civil espanyola,
els soviétics van ser l'únic govern que va defensar la República d'una manera
diplomática i amb ajut militar. En aqüestes circumstáncies, desenes de mi-
lers de voluntaris no comunistes de les Brigades Internacionals i de les nom-
broses organitzacions mediques i d'aprovisionament d'aliments van acceptar
voluntáriament el liderat comunista d'organització en la defensa de la Repú-
blica espanyola.

La Guerra Civil espanyola (juliol del 1936-marc del 1939) i el desmem-
brament de Txecoslováquia (Pacte de Munic, setembre del 1938) van ser dues
proves de seguretat col-lectiva. En ambdós casos, era evident que el Govern
británic prefería l'assossegament deis dictadors feixistes a qualsevol política
que impliques cooperado amb la Unió Soviética. Franca va seguir a la Gran
Bretanya i, els Estats Units, malgrat els sincers sentiments anti-feixistes del
president Franklin Roosevelt, van acceptar el liderat británic a les crisis es-
panyola i txeca.

La pusillanimitat de les democrácies occidentals davant de les agressions
d'Hitler i l'evident sentit comú de la seguretat col-lectiva proposada per la
Unió Soviética van crear una gran admiració per aquest país per part deis
partits democrátics i d'esquerra i, deis sindicáis. Per altra banda, els intents
de purga stalinista i execucions deis anys 1936-1938 va evitar que tots els ob-
servadors, excepte els comunistes compromesos, no es fessin cap il-lusió res-
pecte a la naturalesa del govern soviétic. Posteriorment, l'agost del 1939, la
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signatura del pacte de no-agressió entre Stalin i Hitler va ser vist com a un
cop atordidor per tots aquells que havien cregut en el Front Popular. La premsa
comunista europea, després d'alguns dies d'immobilitat, va descobrir que no
hi havia gran diferencia entre els poders capitalistes d'Anglaterra, Franca i
l'Alemanya de Hitler. Una part de l'esquerra no comunista podia entendre
la necessitat de Rússia de comprar temps peí seu propi rearmament. També
era obvi que l'URSS no tenia rao, ni políticament ni moral, per intentar man-
tenir la política de seguretat col-lectiva quan els governs anglés i francés in-
vitaven Hitler a qué mantingués la política agressiva que havia anunciat «Drang
nach Osten», és a dir, la marxa cap a l'est. Pero les justificacions que aparei-
xien a la premsa comunista contradeien tot el que havien dit des del 1935
sobre la defensa de la democracia contra el feixisme.

En el període que va des del Pacte nazi-soviétic d'agost de 1939 fins a la
mort d'Stalin el marc de 1953, la preocupació europea respecte a l'URSS va
ser tant militar com política. Considerem primer l'aspecte militar: mentre
que els soviétics estaven en pau amb Alemanya, i subministraven petroli i
gra ais exércits alemanys, era impossible pensar en trencar la influencia de
Hitler sobre l'Europa que havia ocupat la primavera de l'any 1940. Després,
quan Hitler va atacar l'URSS el juny de 1941, Gran Bretanya, les forces de
la «Franca Lliure» del general Charles de Gaulle, la Unió Soviética, i des-
prés de desembre de 1941 els Estats Units, van formar la coalició aliada que
al capdavall va derrotar Hitler el mes de maig de 1945. Després de la guerra,
Europa estava dividida, i ha seguit dividida d'aleshores enea, en árees d'ocu-
pació militar dominades respectivament per la Unió Soviética i els Estats Units,
els actuáis blocs Pacte de Varsóvia i OTAN.

A nivell polític, els anys 1939-1953 son anys d'escepticisme, gratitud i de
por. L'escepticisme no només va resultar de la signatura del pacte de no agressió
el mes d'agost, sino deis fets que l'URSS s'afegí a Alemanya per intentar tor-
nar a esborrar Polonia del mapa d'Europa, s'annexionés a les repúbliques
báltiques el 1940 i desencadenes una guerra contra Finlandia amb Fobjectiu
de «rectificar» la frontera comú en la zona entre els mars Ártic i Báltic. La
gratitud es basava en el paper predominant que tenien els comunistes en la
clandestinitat europea després de juny de 1941, un paper que recordava a tots
els antifeixistes el paper similar que havien jugat a les Brigades Internacio-
nals. Aquesta gratitud va ser l'element principal en la gran forca electoral
deis partits comunistes a les eleccions legislatives a l'Europa del nord i occi-
dental durant els primer anys de la postguerra.

La por va ser un resultat deis programes económics i polítics que se se-
guien a l'Europa oriental i de la nova onada de purgues, exilis i execucions
entre el final de la guerra i a la mort de Josef Stalin. En tots els paisos ocu-
pats per l'exércit soviétic —Bulgaria, Rumania, Hongria, Polonia, Alema-
nya Oriental— els soviétics van eliminar deis governs democrátics «restau-
rats» totes aquelles persones i partits que no acceptaven els dictats de la Unió
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Soviética referents a les polítiques interiors deis paisos en qüestió. A part
d'aixó, van formar consorcis económics conjunts en els quals l'URSS va es-
tablir les quotes de producció i els preus d'exportació pels productes qué li
interessaven. A l'Europa occidental cap corporació multinacional capitalista
va teñir tanta influencia en les polítiques económiques deis paisos on opera-
va com la Unió Soviética va teñir sobre l'Europa oriental.

L'any 1948, la Unió Soviética va imposar a Txecoslováquia el mateix tipus
de régim de titelles que havia imposat en qualsevol altre lloc d'Europa. No-
més quan el pacte d'agost de 1939 es va destruir la imatge del Front Popular,
de la mateixa manera la destrucció d'un govern totalment amic, encara que
no totalment comunista, del país que havia estat la víctima del Pacte de Mu-
nic, es va destruir la imatge de la Rússia Soviética com a protector de forces
«progressistes» de l'Europa central i oriental. Finalment, la terrible represa
de purgues amb sang: van penjar comunistes romanesos, húngars i txecs, el
delicie aparent deis quals era haver passat massa temps durant la II Guerra
Mundial a l'occident enlloc de Moscou; o ais qui simplement eren massa
valents o massa «cosmopolites» com per fer tota l'adulació personal que Sta-
lin mereixia. Aqüestes liquidacions de líders comunistes de l'Europa orien-
tal van teñir lloc al mateix temps que els exilis massius a Sibéria de soviétics
que havien tingut impressions favorables passatgeres d'Alemanya durant el
seu servei militar. També hi va haver cástigs culturáis en el si de Rússia, i
durant els últims mesos de la vida d'Stalin un pressumpte «complot medie
jueu» al Kremlin.

Des de 1947 fins el 1953, anys d'implacable ocupació militar, depuracions
polítiques i explotacions económiques a l'Europa oriental, també van ser els
anys durant els quals a Europa es va restaurar el sistema polític democrátic
i l'economia capitalista, on la influencia anglo-americana era suprema. La
«imatgeria» deis anys trenta es va invertir d'una manera gradual pero podero-
sa. De la mateixa manera com l'any 1935 la democracia capitalista semblava
totalment incapa? d'enfrontar-se amb problemes tant económics com mili-
tars. Al mateix temps, els soviétics havien estat construint una economia in-
dustrial i adherint-se a polítiques que podrien haver salvat Europa del mal-
son de la II Guerra Mundial i l'ocupació nazi. De la mateixa manera com
l'any 1950 la democracia política era de nou florent a l'Europa occidental,
i havia pres el lloc al feixisme italiá amb éxit, el Pía Marshall, juntament
amb habilitáis económiques locáis, restaurava el capitalisme d'una manera
mes atenta a les necessitats humanes que la que havia tingut lloc abans de
la Gran Depressió. Simultániament amb aquest progrés, l'obscur déspota del
Kremlin explotava implacablement les economies de l'Europa de l'est i ma-
tava literalment els seus oponents polítics, tant els reals com els que s'imaginava.

Cap a fináis de l'era staliniana, l'URSS havia adquirit la seva bomba nu-
clear, i era tan sois pels EEUU la segona potencia militar. En general, des
de 1953, la preocupació europea respecte ais EEUU té mes a veure amb les
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seves accions com a potencia mundial que amb la teoría política soviética
opossibles desitjos d'«exportar» revolució. La campanya de «desestalinitza-
ció» de Kruschov a fináis deis anys cinquanta va ser extremament important
peí que fa ais métodes de governació a alt nivell. Des d'aquella época el lide-
rat ha estat molt mes col-legial, encara que sempre hi hagi hagut clarament
un líder suprem; i no hi ha hagut mes depuracions amb sang. Pero el govern
segueix essent tan centralista com sempre. Només hi ha hagut un partit le-
gal. Milers d'oponents polítics han estat exiliats al Gulag o retinguts en hos-
pital s mentáis sense cap rao que tingui a veure amb la seva salut mental real.
La censura s'ha relaxat una mica, pero no hi ha hagut res que es pugui as-
semblar remotament a la llibertat de paraula, de premsa i organització políti-
ca tal com aqüestes Uibertats s'entenen a l'Europa occidental.

Ueconomia soviética tampoc no ha constitui't cap model pels amics ni cap
amenaca pels enemics, en el sentit de mitjan anys trenta. El mateix Stalin
no va intentar collectivitzar 1'agricultura del seu imperi europeu oriental; ad-
missió de fet sino en paraules que durant els anys trenta les collectivitza-
cions a Rússia van ser desastroses. Amb enormes esforcos patriótics, i fent
servir els mateixos métodes de planificació que els plans quinquenals de la
pre-guerra, la industria pesada soviética es va reconstruir en gairebé una dé-
cada. A la Unió Soviética, la matemática, la física, la geología, 1'oceanogra-
fía, les ciéncies militars i espaciáis han demostrat que compten amb cientí-
fics tan capados com els de qualsevol altre país. Per altra banda, la debilitat
peí secret i peí control centralitzat ha fet que la URSS vagi mes lluny en les
ciéncies de la informado. I els béns de consum de tota mena han continuat
essent escassos, i de baixa qualitat. El 1961, Khruschov va anunciar que al
cap de vint anys l'URSS «avancaria i superaría» el récord económic general
deis EEUU. Actualment, i amb la seva propia admissió, els soviétics están
qualitativament darrera no només deis EEUU sino del Japó, Alemanya Oc-
cidental, Suécia, Franca, Anglaterra i Italia.

Finalment, la preocupació de l'Europa occidental respecte a la presencia
soviética a l'Europa oriental es centra principalment en el que es pot anome-
nar simplement imperialisme soviétic enlloc d'amenaca revolucionaria mar-
xista. L'any 1956 a Hongria, i l'any 1968 a Txecoslováquia, els soviétics van
fer servir la forca militar per evitar l'aparició de qualsevol variant de la seva
propia versió del socialisme. La Unió Soviética domina la vida política, les
polítiques militars i les relacions comerciáis deis pai'sos del Pacte de Varsó-
via, molt mes del que els EEUU haurien pogut somiar dominant Europa oc-
cidental. El període de 1953 a 1985 va ser menys cruel i menys paranoic que
l'era staliniana, pero l'Estat burocrátic centralitzat i el domini d'un únic par-
tit polític son mes forts que mai.

Es possible, i certament en comparteixo l'esperanca, que la possibilitat es
converteixi en certesa durant els propers anys, i que els canvis fonamentals
hagin comencat amb l'elecció de Mijail Gorbatxov com a secretan general
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del partit governant. Ha preconitzat la lliure circulació d'informació, i si mes
no una discussió limitada de temes que han estat tabús durant molt de temps.
Ha sacsejat la burocracia del partit, ha centrat l'atenció en la corrupció i en
la ineficiéncia, i ha revisat el sistema electoral per tal que hi hagi mes d'un
candidat per nombrosos llocs directius i administratius. Ha deslliurat un gran
nombre de prominents dissidents de diverses formes d'empresonament, i en
certs casos sembla afavorir una política d'emigració mes flexible que la que
van dur a terme els seus predecessors. Sembla que afavoreix un relaxament
deis controls polítics i económics sobre els paisos de l'Europa de l'est. Pero
arribats aquí, és difícil de dir si realment vol donar-los autonomia o bé si
simplement intenta fer-los adoptar el tipus de reformes que esta introduint
en el si de la Unió Soviética.

M'agradaria fer algunes conclusions generáis des del registre historie, i ex-
posar les possibles preocupacions de l'Europa democrática amb la Unió So-
viética. Una conclusió és que el període en el qual dominaven les preocupa-
cions ideológiques va ser relativament curt, pero les conseqüéncies polítiques
i psicológiques d'aquesta preocupació avui segueixen essent importants. Pels
líders polítics pragmátics i per la major part de l'esquerra no comunista, les
relacions entre la Rússia soviética i l'occident van deixar de ser principal-
ment ideológiques després de mitjan anys vint, coincidint amb l'adopció de
1'eslogan d'Stalin, «socialisme en un sol país» i, amb la decisió de no seguir
ajudant els comunistes xinesos en la seva lluita amb Xiang-Kai-Chek. Evi-
dentment, pels partits comunistes i pels petits pero poderosos grups reaccio-
naris pels quals l'anticomunisme és una creuada religiosa, la ideología se-
gueix essent el factor dominant de la seva preocupació.

Les interpretacions conflictives del marxisme han estat un factor crític en
el paper de la ideología. Sempre hi ha hagut un equilibri incomode entre
la tendencia determinista —totes les societats han de passar successivament
per les fases feudals, burgeses i socialistes— i la tendencia voluntarista —
l'home, amb les eines de l'análisi social, diagnostica correctament la conjun-
tura histórica i ajuda a fer que la historia es dugui a terme—. La primavera
de 1917, la major part del Comité Central pensava que Rússia hauria de pas-
sar per un considerable període de dominació burgesa, pero Lenin, enérgi-
cament secundat per Trotsky, els va convencer de qué els bolxevics havien
d'aprofitar l'oportunitat que es presentava.

De fet, la forma leninista del marxisme és un deis credos mes estimulants
de la historia de la humanitat: diu que s'ha de fer una análisi científica de
la realitat, i inserir aquesta análisi en un cicle a llarg terme de desenvolupa-
ments virtualment inevitables; afirma que aquests desenvolupaments inevi-
tables serveixin els millors interessos de la humanitat en conjunt. Aixó amb
la suposició que els leninistes no hagin estat presa deis dubtes que assalten
ais demócrates comuns de les varietats burgeses i marxistes. La idea de qué
«la historia és a favor nostre» va ajudar a assolir el triomf bolxevic contra
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les grans dificultáis deis anys 1917-1920. Aixó mateix, també va augmentar
el temor i el fonatisme quasi-religiós deis seus oponents. I quan observo les
rígides categories en les quals un Krusxov, un Brezhnev, un Nixon i un Rea-
gan es col-loquen les societats respectivament, trec la conclusió que els efec-
tes polítics i psicológics es perllongaren al llarg de diverses generacions aca-
bada la validesa literal de les categories que es fan servir.

Una altra conclusió general que extrec de 70 anys d'história és que l'ele-
ment ideológic és el principal factor en raíllament cultural mutu de la Unió
Soviética i l'Europa democrática. Si la Rússia posterior al 1917 s'hagués des-
envolupat com a poder capitalista, segurament encara estaríem enfrontant-
nos amb les mateixes rivalitats de prestigi, comerc i aliances militars que pre-
senciem avui. La Rússia tsarista i Anglaterra es disputaven la influencia so-
bre Asia i el Próxim Orient. Els Estats Units, Japó i els paisos del Mercat
Comú Europeu son rivals económics mutus. Pero aqüestes rivalitats no te-
ñen les mateixes qualitats aulladores i moralment aclaparadores que han ca-
racteritzat, amb molt poques excepcions, la relació de set décades entre els
soviétics i l'occident. Aquest aillament mutu és un fort heretatge que cal ven-
cer en benefici d'ambdues parts.

Si observem la situació actual de l'URSS i de l'Europa de la democracia
capitalista, cree que avui existeix la millor oportunitat des de la revolució
bolxevic per acabar amb aquest aillament mutu. La dictadura soviética, mal-
grat els crims d'Stalin, sempre ha compartit el racional optimisme «ethos»
de l'occident capitalista. Acabar amb els privilegis heretats, una vida mate-
rial millor per tots els homes, l'estímul per una societat amb igualtat d'opor-
tunitats educacionals i el desenvolupament de les arts, de les ciéncies i de
l'esport, l'eliminació de prejudicis racials, étnics i religiosos. Siguin quines
siguin les imperfeccions tant de la Unió Soviética com de l'occident, es com-
parteixen objectius comuns, i hi ha objectius que donen un aspecte positiu
a la historia soviética i que no poden ser atribuits a cap dictadura feixista.
En aquesta base, cree que els demócrates i l'esquerra deis anys trenta que
consideraven fins i tot Stalin com a mal menor respecte a Hitler i Mussolini,
tenien rao. I sense cap intenció d'elogiar, i encara menys d'adoptar, la condi-
ció unipartidista del senyor Gorbatxov, cree que hi ha oportunitats mútua-
ment beneficioses per tota mena d'intercanvis económics, educatius i culturáis.

La divisió d'Europa en blocs militars rígids i l'enorme armament d'amb-
dues superpoténcies se'm fa difícil d'entendre sense el llarg heretatge de con-
frontació ideológica i el consegüent aillament psicológico-polític. Ais segles
XVIII i XIX, les potencies europees estaven preocupades per les «multituds»
de má d'obra de qué disposava el Tsar, pero també consideraven Rússia com
a part de qualsevol concertació de poder o joc d'aliances d'equilibri. Només
a partir del 1917 els governs europeus han intentat aillar Rússia d'una manera
conscient, i només a partir de 1945 han parlat com si haguessin d'estar pre-
parats en qualsevol moment per una marxa russa cap a l'Atlántic. Qualsevol
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análisi estratégica raonable en els anys posteriors a 1945 indicaría la necessi-
tat de ser económicament i militar prou forts com per no temptar els sovié-
tics a estendre el seu incomode poder imperial mes cap a l'oest de la seva
Cortina de Ferro. Pero l'economia del Mercat Comú, i les ben entrenades
forces d'infanteria amb gran poder d'atac i excellent mobilitat serien sufi-
cients per impedir Fagressió. La panoplia suicida de les armes nuclears en
ambdós costats resulta de la por ideológica, i no del cálcul racional.

Com a conclusió, m'agradaria fer constar que tant les tendencies domi-
nants deis 70 anys d'historia de l'URSS com la seva posició present podrien
fer possible una relació pacífica i profitosa entre l'URSS i l'Europa del Mer-
cat Comú. Des de mitjan anys cinquanta, l'URSS no ha estat ni un model
económic ni un model polític per l'occident. Sempre ha tingut un govern ci-
vil, i sempre ha proclamat el seu interés en el desarmament. Ara que l'occi-
dent es pren seriosament les propostes soviétiques de desarmament, tot ens
indica que hem de dur a terme el desarmament nuclear i simultániament em-
prendre negociacions peí desarmament convencional. Una reducció d'arma-
ment ferma juntament amb un creixement estable del comeré i deis intercan-
vis culturáis donaria un impuls a totes les tendencies existents per tal que
oferissin un carácter mes huma tant al capitalisme com al socialisme. Sota
aqüestes circumstáncies, el capitalisme democrátic hauria de ser capac de
coexistir amb el «despotisme il-lustrat» de l'Estat soviétic.

Gabriel Jakson
Historiador
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El difícil camí de la pau
a América Central
Francesc Bayo

INTRODUCCIÓ
La crisi que afecta América Central des de fa aproximadament una déca-

da, sembla que entra en aquests moments en una dinámica política esperan-
cadora, com a conseqüéncia deis últims acords firmats pels cinc presidents
centramericans a la ciutat de Guatemala el passat set d'agost, coneguts popu-
larment com a Esquipulas II.

Tanmateix, les dificultáis perqué aquests acords es vagin aplicant en els
terminis previstos mostren la profunditat de la crisi, que té els seus orígens
en desequilibris económics i polítics d'abast historie, a mes de la realitat im-
posada per la propia crisi económica i de model de desenvolupament que
pateix la regió actualment.

A l'informe publicat per la CEPAL, el marc d'aquest any, sobre l'evolució
económica regional l'any 19861 es fa palés un estancament en els nivells de
producció. El PIB només va créixer un 0,3 per 100 en conjunt, encara que
amb enormes disparitats: Costa Rica va créixer el 3 per 100, Hondures el
2 per 100, mentre que Nicaragua, Guatemala i El Salvador donen xifres ne-
gatives de creixement. En contrapartida, el pes del deute extern es manté
intacte, fins i tot creixent segons el país, suposant un total de 16.790 milions
de dólars repartits d'aquesta manera: Costa Rica, 4.000, El Salvador 2.120,
Guatemala 2.530, Hondures 2.880 i Nicaragua 5.260.

La tendencia a la baixa al mercat internacional deis preus deis productes
básics, unida a la impossibilitat de recorrer a noves fonts de financament ex-
tern, fa que les polítiques d'ajustament que s'apliquen generin mes malestar
a l'interior d'uns paisos caracteritzats per enormes desigualtats en els nivells
de distribució de Tingres, cosa que contribueix a enrarir el clima polític ja
per si mateix altament conflictiu.

Les línies que componen aquest modest assaig pretenen un apropament
a la crisi en els seus orígens per veure tot seguit el procés d'activació i exten-
sió regional del conflicte, els factors externs que l'afecten (principalment el
paper jugat pels Estats Units com a potencia hegemónica a la zona), els es-
forcos de pau del grup de Contadora, el paper exercit per Europa respecte
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a la regió, per finalitzar amb unes observacions sobre l'evolució del pía Arias
fins a la seva concreció ais acords firmats a Guatemala.

ELS ANTECEDENTS DE LA CRISI

Per entendre la crisi económica i político-social que travessa América Central
en els nostres dies cal analitzar el trets sobresortints experimentats per les
economies i les societats centramericanes des de fináis de la segona guerra
mundial.

A un informe elaborat per la subseu de la CEPAL a Méxic l'any 19822,
s'assenyalen quatre elements que defineixen históricament l'evolució de les
economies dAmérica Central fins a la crisi de mitjans de la década deis setanta.

En primer Uoc, es destaca el dinámic creixement aconseguit durant prop
de trenta anys —amb diferencies notóries d'un país a l'altre— en el conjunt
de l'economia internacional. Com a mitjana global de la regió, el producte
intera brut va créixer un 5,3 per 100 en termes reals entre 1950 i 1978.

En segon lloc, es fa referencia a la influencia decisiva de factors que inci-
deixen de manera essencial, no només en el terreny económic, sino també
en l'evolució de les relacions polítiques. A aixó caldria afegir-hi la fragmen-
tació d'América Central, fet que ha contribuüt a qué cadascun deis paisos es
resignes a teñir un escás marge de maniobra sobre el seu propi destí.

En aquest sentit, malgrat que hi va haver un procés de diversificado eco-
nómica significatiu —el grau d'industrialització de la regió va passar del 12,3
per 100 l'any 1960 al 16,8 per 100 l'any 1978— i un increment deis intercanvis
regionals motivat per la institucionalització del Mercat Comú Centramericá
(MCCA), el sector agroexportador va continuar sent el motor básic de l'acu-
mulació i, dins d'ell, limitat a un o dos productes. A aixó caldria afegir-hi
el recurs al financament extern per esmorteir els períodes de contracció d'aquest
sector.

La crisi, dones, esclatará en el moment en qué a una forta i continuada
caiguda deis preus deis productes básics de l'exportació se li sumi una res-
tricció en el crédit exterior, originant-se així una espiral recessiva amb fort
endeutament extern i sense capacitat de generar recursos per fer-hi front.

En tercer lloc, s'observa com la majoria de les considerables transforma-
cions experimentades per les economies de la regió s'han anat juxtaposant
a l'estructura económica i social que ja existia, sense alterar, en esséncia,
un procés al qual la CEPAL anomena «desenvolupament additiu».

En síntesi, un model de tal desenvolupament troba el seu límit quan els
canvis que genera amenacen seriosament les estructures de poder subjacents,
sobretot quan els interessos deis grups dominants s'identifiquen amb els de
la principal potencia internacional a l'área. Com a exemple deis límits ante-
riorment alludits es podria observar l'evolució del coeficient de tributació
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de la regió entre 1955 i 1982 que amb prou feines va augmentar un 13,7 per
100 mentre el coeficient de despesa deis governs peí mateix període ho va
fer en un 91,5 per 100, recorrent-se al financament extern per cobrir el dife-
rencial.

Per acabar, els fruits del llarg període d'expansió de la postguerra es van
distribuir de manera notóriament desigual entre els diferents estrats de la po-
blació, generant-se un procés concentrador —i a la vegada excloent— que
va impedir atenuar de manera significativa l'extrema pobresa que encara per-
sisteix a la regió, encara que amb notables diferencies.

Així, mentre Costa Rica presentava l'any 1980 un 24,8 per 100 de la pobla-
ció en estat de pobresa, El Salvador en tenia un 68,1 per 100, Guatemala un
71,1 per 100, Honduras un 68,2 i Nicaragua un 61,5 per 100.

En el terreny polític, l'origen de la crisi caldria trobar-lo en la permanent-
ment frustrada recerca d'una alternativa al sistema oligárquic tradicional sorgit
a la segona meitat del segle XIX i que es va plasmar en l'estat deis propieta-
ris de cafetars. La solució d'aquesta crisi es va anar posposant indefinida-
ment i no va trobar una sortida democrática, com hauria pogut ser la renova-
do burgesa d'aquest ordre tradicional que construís un estat que representes
mes adequadament la nació3.

Així, a la década deis anys trenta, després de l'enfonsament de preus en
el mercat internacional, la solució donada per l'oligarquia agraria va ser un
ajustament a les limitades condicions existents mtijancant el reforcament deis
mecanismes tradicionals de control, exclusió i repressió de les masses popu-
lars, especialment els camperols; violencia institucional permanent; demo-
cracia restringida (amb la consegüent prohibició deis partits polítics, restric-
ció o prohibició de les organitzacions sindicáis, etc.); i, finalment, predomini
del poder absolut i autoritari.

La resposta popular, per tant, va prendre forma insurreccional, com va ser
el cas de la rebel-lió camperola a El Salvador l'any 1932, o la guerrilla de
Sandino a Nicaragua, amb conseqüéncies trágiques donada la superioritat
manifesta de les forces armades al servei de l'estat oligárquic.

D'aquesta manera, en produir-se un nou període de bonanca económica
a la immediata postguerra, motivat per la recuperació i expansió de l'econo-
mia mundial, es va recompondré el tradicional model agroexportador en les
mateixes condicions d'una década abans.

Tanmateix, aquest perllongat estancament anterior va posar al descobert
les debilitats d'una economía excessivament especialitzada en el monocultiu
d'exportació i basada en la sobreexplotació deis camperols. Parallelament,
a l'abric de la relativa expansió económica i del clima internacional antiauto-
ritari i d'expansió del paradigma democrátic, es van anar generant progra-
mes reformistes, com seria el cas del model que va intentar aplicar Arbenz
a Guatemala entre 1951 i 1953.

L'eix d'aquests programes era una reforma agraria de tall burgés en alianca
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amb les masses camperoles que es proposava desmuntar les estructures tra-
dicionals del poder oligárquic. La caiguda d'Arbenz l'any 1954, després d'una
intervenció directa deis «marines» nord-americans, va posar fi a la possibili-
tat d'implantar una revolució democrático-burgesa i s'explicaria per la con-
tradicció interna sorgida a Talianca burgesia-camperols pels límits que aquesta
mateixa revolució hauria de teñir.

Per la seva banda, l'oligarquia va aprontar la conjuntura económica inter-
nacional favorable i la introducció del coto com a nou producte d'exportació
a Tarea per desenvolupar un procés de modernització de l'empresa agrícola
que va ser acompanyat, a fináis deis cinquanta, per la formació d'un sector
manufacturer incipient en el marc del projecte d'integració centramericana.
El resultat va ser l'aparició d'una vasta massa de camperols semi-proletaritzats
(els cultius del café, coto, sucre, bananer, etc. solen demanar el concurs de
la má d'obra de forma estacional) motivada per l'avenc del model capitalista
al camp.

Els límits d'aquesta modernització cal trobar-los en la configuració d'un
model excloent, on els grans propietaris de la térra s'apropien del benefici
que genera l'acumulació, sense que hi hagi canvis a l'interior del sistema amb
una participado mes gran del conjunt de la població en el control deis mit-
jans de producció i en el procés de presa de decisions polítiques.

El canvi mes complet, en el sentit d'extensió d'un model burgés d'acumu-
lació i distribució, es va donar a Costa Rica, com a conseqüéncia d'haver-se
realitzat per mitjá d'un estat modernitzant en qué van confluir els diferents
interessos, el resultat del qual va ser una alianca de classes entre la burgesia
comercial, els intel-lectuals i sectors mitjos progressistes i els sectors cam-
perols beneficiáis amb el canvi. La rao s'hauria de trobar en Festructura del
camp costa-riqueny que, a diferencia deis altres palsos centramericans on
predominava la figura del colon, estava compost en gran mesura per petits
i mitjans propietaris parcellaris, mentre que la burgesia controlava el comerc.

En comparació amb altres experiéncies llatinoamericanes de resposta a la
crisi oligárquica, com va ser el cas del populisme, model en el qual una frac-
ció burgesa modernitzant es despenja del conjunt de les classes dominants
tradicionals i en alianca amb les classes populars forma un estat amb graus
diferents de representado, a América Central no es va poder o no va caldre
recorrer a aquest model i, en conseqüéncia, la violencia va constituir l'eix
de la dominació política i social. Per a aixó es comptava amb el decidit su-
port deis Estats Units, potencia hegemónica a Tarea, que al llarg de tot aquest
segle ha prestat ajut económic i militar ais governs centramericans.

La identificado oligarquia-estat i Tabséhcia de cañáis mes apropiáis de par-
ticipado, motiven que la resposta popular a les classes dominants es per-
llongui a Testat, arribant-se a qüestionar el sistema en la seva globalitat i
adoptant-se la via armada com a única solució de revertir-lo. La práctica in-
surreccional ja tenia tradició a la regió —ja ho vam veure en tractar les res-
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postes populars a la crisi oligárquica deis anys trenta— i va ser represa en
els setanta, amb mites inclosos. En aquesta década es recullen els fracassos
de la democratització i l'acumulació de derrotes i repressió d'un moviment
popular que va intentar organitzar-se políticament i sindical, junt amb les
experiéncies de la primera ona guerrillera que va propiciar el «foquisme» deis
anys seixanta.

L'EXTENSIÓ DEL CONFLICTE A LA REGIÓ

Cronológicament, caldria situar l'extensió del conflicte centramericá cap
a fináis de la década deis setanta, concretament arran de la insurrecció anti-
somocista a Nicaragua l'any 1978 i el triomf de les forces revolucionáries el
juliol de 1979. Parallelament, entre 1979 i 1980, a Guatemala i El Salvador
van aparéixer i es van estendre grups d'oposició armada amb implantado i
resultáis desiguals.

En el cas de Nicaragua, l'arribada al poder del Front Sandinista i l'inici
del procés de reconstrucció nacional dirigit per una Junta formada per una
ampia representació de l'oposició a Somoza, no va implicar la fi immediata
del conflicte. Aquest va prendre a partir de llavors una nova dimensió moti-
vada per dos factors: el reagrupament a l'exterior de les forces que compo-
nien l'antiga Guardia Nacional (amb suport decidit i continuat per part deis
EEUU), coneguda mes tard com la «contra», i la connexió entre aquest grup
i elements polítics que s'anaven separant de la Junta de Reconstrucció Nacio-
nal passant a exercir una oposició armada al sandinisme des de l'exterior.

La conseqüéncia ha estat un enfrontament generalitzat que ha provocat una
considerable desviació de recursos per part del govern nicaragüenc per re-
formar les seves forces armades, a mes de les pérdues ocasionades a l'econo-
mia de les zones en conflicte, amb la consegüent sagnia en detriment del des-
envolupament del país; l'establiment permanent d'un estat de guerra amb
perjudicis per a la població — desplacaments en les zones en conflicte, lleves
militars obligatóries, etc.—; i per últim, l'enfrontament entre Nicaragua i els
Estats Units peí suport ais rebels abans esmentats, així com els seus veins
fronterers a causa de l'establiment de bases «contra» que operaven des de zo-
nes limítrofes al país.

En el cas de Guatemala, des de la caiguda d'Arbenz l'any 1954, el procés
polític va anar oscillant entre períodes mes permissius, com l'establiment
d'una constitució de tall liberal l'any 1965, i altres on la práctica repressiva
s'accentuava. L'avenc. en organització i pressió per part deis sectors populars
i democrátics emparant-se en la cobertura que permetien els drets constitu-
cionals es va truncar arran de la pujada al poder del general Romeo Lucas
García, que es va fer fraudulentament amb el poder l'any 1978. A partir d'aquest
moment es desencadena una repressió ferotge la característica fonamental de
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la qual és que la seva aplicació és duta a terme per grups paramilitars, supo-
sadament incontrolats, que practiquen métodes d'absolut terror. En aquest
sentit, Guatemala ha estat el país centramericá on mes cruament s'han apli-
cat els métodes contrainsurreccionals que els nord-americans van desenvo-
lupar a Vietnam, els quals al seu torn van aprendre la táctica empresa pels
franceses a la guerra d'independéncia d'Algéria.

L'abast de la violencia repressiva va poder ser comprovat directament per
una delegació d'Amnistia Internacional que l'agost de 1979 va portar a terme
una missió informativa a Guatemala. Les xifres denunciades i recollides a
Tinforme eren esgarrifoses: de 1966 a 1976 havien mort a Guatemala al vol-
tant de vint mil persones en circumstancies estranyes. Mes recentment, a partir
del 29 de maig de 1978, quan es va produir la matanca de mes de cent campe-
rols durant una concentració de protesta, fins a la data de la seva visita, Am-
nistía Internacional va poder constatar a partir de diverses fonts que els se-
grestaments, desaparicions i assassinats polítics havien costat la vida a mes
de dues mil persones, sent el blanc principal del esquadrons paramilitars to-
tes aquelles persones vinculades al moviment sindical o amb liderat politic
o social d'algun tipus4.

A El Salvador també s'havien succeít una serie d'oscillacions entre perío-
des de sobirania de les llibertats formáis i altres on la violencia i el frau anti-
democrátic imperaven amb impunitat, com va ser el cas del desplacament
de Duarte l'any 1972 malgrat que semblava que era el ciar vencedor de les
eleccions.

El 15 d'octubre de 1979 hi va haver un cop d'estat propiciat pels sector pro-
gressistes de les forces armades que van establir una junta de govern cívico-
militar, on estaven representáis els militars insurrectes, sectors de l'església,
la patronal i representants d'una plataforma unitaria de forces polítiques i
sindicáis. Les tensions no resoltes entre l'esmentada junta i el cónjunt de les
forces armades salvadorenques, en el sentit que aqüestes es pronunciessin
a favor d'un procés de democratització i es sotmetessin al comandament del
nou govern, van malmetre el procés i arran de la dimissió en bloc del govern
salvadorenc el gener de 1980, es va desencadenar una radicalització del pro-
cés, que va acabar en enfrontament.

Fracassada la temptativa unitaria, les posicions polítiques es van anar po-
laritzant al voltant de dues posicions: l'esquerra reformista estava convencu-
da de les dificultáis per fer tirar endavant un projecte sense una reforma pro-
funda de les estructures del país, entre elles les forces armades, i que aquesta
reforma no es produiria mitjancant una pacífica solució negociada. Per altra
banda la democracia cristiana, que es manifestava partidaria així mateix d'una
reforma que desmuntés el poder oligárquic, mantenía les seves esperances
de basar-se per a les seves intencions en algún sector mes progressista de
les forces armades.

El resultat va ser l'inici d'un període d'agitació popular per part de les for-
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ees d'oposició al qual va seguir una escalada fépressiva per part de les forces
governamentals, desencadenant-se una espiral de violencia que va teñir un
deis seus máxims exponents el marc de 1980, quan va caure assassinat l'ar-
quebisbe Romero, i que ha continuat fins a l'actualitat en la qual el clima
de guerra civil ha romas latent, arribant-se a una situació d'empat militar
entre les forces armades governamentals i la guerrilla del FDR-FMLN.

ELS FACTORS EXTERNS DE LA CRISI

Entre els factors externs de la crisi ja s'ha fet esment ais d'origen económic
i, caldria ara conéixer els d'índole política, que es centren en el paper deis
Estats Units com a potencia hegemónica a la regió. Históricament, a partir
de 1820, la presencia deis Estats Units en els assumptes centramericans es
consagra l'any 1825 amb el tractat de pau, amistat, comerc i navegació entre
els EEUU i la federado d'América Central. Posteriorment, l'aventura de Walker
com a president de Nicaragua entre 1855 i 1860, la intervenció a la indepen-
dencia de Panamá respecte a Colombia l'any 1903, una breu intervenció a
Hondures l'any 1909 i la presencia de tropes deis Estats Units a Nicaragua
entre 1912-25 i 1926-34, demostren la clara voluntat hegemónica deis Estats
Units a Tarea, simbolitzats per la política del big stick de Theodore Rooselvet.

A partir de 1945, la doctrina Truman es va aplicar també a América Cen-
tral, a través deis mecanismes del tractat de Rio de 1947, la creació controla-
da per Washington de la OEA, l'establiment del tractat de defensa mutua cen-
tramericana l'any 1951. ODECA, la intervenció armada contra Arbenz a
Guatemala l'any 1954, en un ciar interés geoestratégic de control de l'área
limítrofa al canal de Panamá i la zona del Carib i del golf de Méxic, el que
s'ha anomenat el «Mediterrani deis Estats Units». ,

Aquest esquema es va alterar l'any 1959 amb motiu de la revolució cuba-
na, i mes recentment, després del triomf de la revolució sandinista a Nicara-
gua el juliol de 1979, que va demostrar que la supremacía total nord-americana
a l'área no era inamovible, estimulant els grups d'oposició armada operants
a la regió, principalment a El Salvador i en menor mesura a Guatemala.

La resposta nord-americana a la variació en Ystatus quo regional que va
suposar l'aparició d'un model nacionalista popular a América Central, com
el de la Nicaragua sandinista, va venir amb el canvi a l'administració deis
Estats Units de Cárter per Reagan. Al primer se'l va acusar d'extrema debili-
tat per controlar la situació.

El paradigma de la nova política de l'administració nord-americana está
recollit en un document elaborat per l'anomenat comité de Santa Fe l'any
19805. En aquest es recuperen els vells principis de la doctrina Monroe
(1823) que tradicionalment han inspirat la política d'hegemonia geoestratégi-
ca deis Estats Units respecte a l'América ¿latina. Un altre deis aspectes que
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cal destacar és el rebuig a la política de distensió respecte a l'URSS, per la
qual cosa s'estima necessari que els EEUU reprenguin la iniciativa en el con-
flicte est-oest. Des d'aquest punt de vista, es critica la política llatinoameri-
cana de l'anterior president Cárter com a culpable del retrocés de les posi-
cions hegemóniques deis EEUU a América Central i es proposa una política
agressiva de contenció i eradicació del comunisme a Tarea. En aquest sentit,
el triomf sandinista a Nicaragua suposava una seriosa amenaca per a la segu-
retat continental, peí perill de contagi ais paisos limítrofs en un principi (teo-
ria del dominó) i a la resta mes tard, per a la qual cosa es requeria una estra-
tegia de persecució i enderrocament per a aquest país i de prevenció per ais
altres.

La por a l'extensió de l'exemple nicaragüenc es fa evident en un document
secret, la National Security Decisión Directive np 17 6, al qual s'afirma que
la credibilitat deis Estats Units a la regió és en joc i que cal aillar o intentar
disminuir al máxim iniciatives com les de Méxic o de la Internacional Socia-
lista que tendeixen a concedir una acceptació internacional al régim sandinista.

L'administració nord-americana va desenvolupar així una estrategia de con-
tenció i agressió que va suposar a la práctica la transformado d'Hondures
en un auténtic «portavions» militar a la zona, va provocar la caiguda del dic-
tador guatemaltenc Ríos Montt, es va dedicar a boicotejar mitjancant accions
clandestines el régim nicaragüenc (minament de Puerto Sandino, etc.) o a
donar suport obertament a la «contra» involucrant el congrés i el senat nord-
americans i, per acabar, va contribuir al manteniment del govern de Duarte
a El Salvador mitjancant un fort ajut económic i militar.

Aquesta práctica política agressiva sense estalviar mitjans ni formes és el
que ha sortit a la llum arran de l'escándol «Irangate», posant al descobert
l'obcecació d'aquesta política —que s'ha anomenat «guerra de baixa intensi-
tat»7—, que va redundar finalment contra el propi president Reagan, entre
altres raons per l'elevat cost polític i económic que ha suposat, sense arribar
a culminar en els objectius proposats. En definitiva, amb el temps ha pre-
ponderat la línia dura davant del fracás d'altres estrategies altematives mes
conciliadores —encara que evidentment encaminades a contenir l'avang deis
moviments revolucionaris i a recuperar la posició hegemónica deis EEUU
a la zona— recollides a rinforme de la comissió Kissinger8, on es recoma-
na una ajuda económica ais paisos centramericans recolzats pels Estats Units
(El Salvador, Hondures, Guatemala, Costa Rica i Panamá), a la vegada que
una política de contenció envers el régim de Managua.

ELS ESFORgOS DE PAU DEL GRUP DE CONTADORA

Arran deis primers símptomes de desestabilització regional, albirats en el
possible perill d'extensio del conflicte general a l'interior d'alguns paisos cen
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tramericans —principalment El Salvador i Guatemala— i en l'amenaca d'in-
tervenció directa deis Estats Units contra Nicaragua, els paisos limítrofs —
Méxic, Panamá, Colombia i Venezuela— es van comencar a preocupar se-
riosament per trobar vies alternatives de solució. Així ho va expressar el pre-
sident mexicá López Portillo a la seva visita a Managua el febrer de 1982,
que propugnava la necessitat d'algun tipus d'acord entre Nicaragua i els Es-
tats Units per una banda, i amb els seus veins per una altra, que possibilités
la convivencia a la regió i fes d'aturador a l'escalada armamentista.

El gener de 1983, a Tilla panamenya de Contadora, es van reunir represen-
tants de Méxic, Venecuela, Colombia i Panamá amb la intenció de formular
una proposta de pau per a América Central, que es concretará en un docu-
ment de vint-i-un objectius, fet públic el juliol d'aquest mateix any. Aquests
objectius posaven l'émfasi en la seguretat de la regió i per a aixó s'establien
un conjunt de compromisos que feien referencia al cessament d'hostilitats,
control i reducció d'armaments, evitar l'ús del territori del propi estat per
desenvolupar accions militars contra altres, retirada deis assessors militars
estrangers i una altra serie de mesures encaminades a restituir la confianca
mutua entre els paisos.

Malgrat suposar un raig d'esperanca en els seus orígens, les propostes de
pau del grup de Contadora s'han vist fatalment afectades per l'evolució del
conflicte centramericá al llarg d'aquests anys. En un principi, les maniobres
deis Estats Units a Hondures i el minament de ports nicaragüencs, que va
portar les autoritats d'aquest país a denunciar els Estats Units davant de la
cort internacional de justicia de la Haia, així com els conflictes fronterers
de Nicaragua amb Hondures i Costa Rica, van ser els elements polítics que
van enrarir la situado i van motivar una polarització davant de l'acta de Con-
tadora presentada el setembre de 1984. Les pressions deis Estats Units van
aconseguir que Costa Rica, El Salvador i Hondures es desmarquessin del
procés (creant el que es va anomenar grup de Tegucigalpa), mentre que Gua-
temala es mantenía discretament al marge.

Al llarg de 1984 i 1985, el grup de Contadora va anar fixant uns terminis
per a la signatura de l'acta de pau que invariablement eren incomplets, alho-
ra que es va plantejar una ofensiva diplomática en altres fronts, principal-
ment Europa Occidental i altres paisos d'América Llatina. El resultat va ser
la institucionalització d'un diáleg permanent entre els paisos centramericans,
del grup de Contadora i de la comunitat europea l'any 1984 i la creació del
grup de suport a Contadora, a mitjans de 1985, integrat per Argentina, Bra-
sil, Uruguai i Perú.

Aquest éxit d'audiéncia internacional contrastava a la seva vegada amb els
límits per implicar les parts en conflicte en un acord. Les principáis dificul-
tats consistien en el cercle vicios a qué s'havia arribat al voltant de la solució
a donar a les plataformes que constituien paisos veins per acollir grups ex-
terns d'agressió, a la retirada deis assessors estrangers i al fre de la carrera
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armamentista en un clima d'escalada militar permanent. D'altra banda, la po-
lítica nord-americana cap a la regió: militarització d'Hondures, ajuda econó-
mica i militar a Duarte a El Salvador per combatre la guerrilla del FDR-
FMLM, suport a la «contra», etc., no entrava dins del marc de Contadora
—fins i tot el rebutjava—, suposant noves dificultáis per a la pau.

El grup de Contadora s'havia marcat un termini definitiu per al sis de juny
de 1986, data en la qual s'havia de signar l'«acta revisada de l'acord per a
la pau, la seguretat i la cooperado a América Central», després d'un nou
impuls sorgit de la reunió mantinguda peí grup de suport a Carabelleda a
principis d'aquest any. Al missatge llancat des de la reunió es feia esment
de les soMicituds nicaragüenques de reiniciar negociacions amb EEUU i el
cessament d'ajut a la «contra», alhora que d'altres posicions deis aliats deis
Estats Units a la regió soMicitant l'establiment de régims democrátics i plu-
ralistes a tots els paisos, la contenció i reducció deis arsenals militars i l'arti-
culació de diálegs de «reconciliació nacional» a El Salvador i Nicaragua.
. Les dificultats no resoltes van motivar que novament el termini no es com-
plís, entrant el procés de pau de Contadora en una profunda crisi, com ho
demostra el fet que les nacions integrants al grup de Tegucigalpa (Costa Rica,
Honduras i El Salvador) comencessin a plantejar-se l'elaboració d'un pía al-
ternatiu al marge de Nicaragua. En aquest grup no va prendre part Guatema-
la, que havia viscut un procés electoral que va portar a la presidencia el
demócrata-cristiá Vinizio Cerezo, que era partidari de la continuitat i la reac-
tivicació de la política de «neutralitat activa».

EL PAPER D'EUROPA A LA CRISI CENTRAMERICANA

Per raons históriques i de llacos culturáis i polítics, des d'Europa Occi-
dental s'ha mostrat des de fa temps una especial atenció cap ais processos
de canvi viscuts a la regió llatinoamericana i dins d'ella a América Central
en particular, on els últims esdeveniments han portat a actuar i pronunciar-
se en determinats moments, amb la convicció que els riscos polítics eren pocs
i els beneficis moráis considerables9.

Aixó, que va poder teñir algún sentit durant la presidencia de Cárter, des-
prés que l'administració Reagan ha deixat ben ciar que existia un conflicte
latent i que aquest conflicte amenagava la seguretat deis Estats Units, ha mo-
tivat que la posició europea s'hagi tornat mes incomoda, debatent-se entorn
deis límits d'una actuació de suport ais processos de transformació a la regió
sense arribar a qüestionar la posició hegemónica del seu soci a l'esfera occi-
dental.

D'aquesta manera, les preses de rx>sició sorgides a 1'abric de les simpaties
que va despertar la revolució nicaragüenca, moment en qué des d'Europa es
va iniciar una cooperado económica per contribuir a la consolidació del ré-
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gim sandinista i que va teñir la seva culminació en el debat que es va originar
al voltant de la situació salvadorenca, arran de la declaració franco-mexicana
de 1981 que reconeixia els fronts del FDR i el FMLN com a forca bel-lige-
rant, a poc a poc s'han anat refredant fins al moment actual en qué les posi-
cions están dividides en el si de la comunitat europea, on s'observa un inte-
rés de part de les principáis potencies —Franca, República Federal d'Alemanya
i Gran Bretanya— per desconnectar-se de l'anterior relació amb la regió i
deixar el camí lliure a la política nord-americana.

Per altra banda, actualment, Tactiva presencia mostrada anteriorment per
la Internacional Socialista a les fundacions Ebert (social-demócrata) i Ade-
nauer (demócrata-cristiana) de l'Alemanya Federal, s'ha vist limitada i a la
vegada s'ha mostrat mes selectiva en les seves accions. En concret, el suport
deis cristiano-demócrates i conservadors europeus va mes dirigit a la conso-
lidado de Duarte a El Salvador i Cerezo a Guatemala, mentre que la Inter-
nacional Socialista continua en el seu paper de principal protector de la re-
volució sandinista —a la qual presta un suport crític— i del procés de pau
de Contadora.

A nivell de paisos, la institucionalització del diáleg entre América Cen-
tral, els components del grup de Contadora i la comunitat europea iniciada
a la reunió de San José de Costa Rica el setembre de 1984 i continuada a
les successives reunions de Luxemburg el novembre de 1985, i Guatemala
el febrer de 1987 va significar un suport important per a la regió. No obstant
aixó, l'evolució posterior d'aquest diáleg (a l'última reunió d'aquest any no-
més Espanya, Bélgica, Dinamarca i Holanda van enviar delegacions amb rang
de ministre, limitant-se la resta de paisos a enviar funcionaris de segon or-
dre) i l'aparició de discrepáncies en els punts de vista de la propia comunitat
—paral-lela a l'estancament deis ajuts per a cooperació al voltant deis vuitan-
ta milions d'ecus, entre d'altres raons per les própies dificultáis pressupostá-
ries de la CE— fa presagiar un futur no gaire falaguer per a l'acció europea
a la regió.

En aquest sentit és significatiu observar les dificultáis que va teñir el presi-
dent Arias per a trobar suports europeus cap al seu pía de pau —del qual
no participaven les cancelleries alemanya i británica—, salvats a l'últim mo-
ment per les pressions del paisos mes proclius a continuar una política de
cooperació, entre els qual cal destacar Espanya.

Per acabar, queda ressenyar el paper desenvolupat per Espanya en el marc
de la política comunitaria cap a América Central, especialment arran de la
seva incorporació a la CE10. Tot i que encara no eren membres de pie dret
dins de la comunitat, Espanya i Portugal van ser convidáis a les reunions de
San José l'any 1984 i Luxemburg l'any 1985. En aqüestes, els representants
espanyols es van esforcar, sense aconseguir-ho, perqué la comunitat obser-
ves algún tráete de favor cap a América Central i l'América Llatina en gene-
ral en el marc de les polítiques comerciáis i de cooperació, concretament
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en l'apartat del sistema generalitzat de preferéncies (SPG).
En l'ordre polític, les directrius de la política exterior espanyola recent-

ment han anat encaminades a obrir des d'Europa un espai alternatiu a la po-
lítica hegemonista deis Estats Units a la regió11, abocant-se a aquelles ini-
ciatives encaminades acooperar amb els processos de pau regional, com ha
estat el suport incondicional a les gestions del grup de Contadora i al pía
Arias. Últimament, després de la recent visita del vice-president Guerra a
Nicaragua i Costa Rica, s'ha pogut comprovar com s'ha mantingut aquesta
línia d'actuació, malgrat l'escás suport observat per part d'altres paisos euro-
peus cap a la dinámica política generada pels acords d'Esquipulas. II, amb
el consegüent desmarcatge i desgast que aixó pugui suposar.

De totes maneres, la realitat actual ens mostra que les perspectives d'una
presencia europea activa a la resolució del conflicte centramerica es troben
en una fase recessiva, per la qual cosa caldran redoblats esforcos per invertir
la tendencia, tasca en la qual Espanya esta cridada a jugar un important paper.

EL PLA ARIAS I ESQUIPULAS II

Com ja s'ha esmentat anteriorment, davant de l'estancament i crisi en qué
es trobava el procés de pau de Contadora al juny de 1986, per iniciativa de
Costa rica es va comencar a treballar en l'elaboració d'un pla alternatiu. Per
a aixó es va iniciar un diáleg polític entre Guatemala, Hondures, El Salvador
i Costa Rica —excloent inicialment Nicaragua— encaminat a contrastar cri-
teris al voltant de temes com la democratització, els drets humans, l'ajut mi-
litar estranger, etc.

El cop de má mes important per a la continuitat de la via iniciada va venir
de part del senador nord-americá Christopher Dodd, en el curs de la seva
visita efectuada a Managua per gestionar l'alliberament d'Hasenfus, pilot im-
plicat en operacions encobertes deis Estats Units. Davant de la crisi que s'al-
birava en la política de Fadministració Reagan envers América Central, a la
qual no eren aliens el desgast provocat pels debats sobre l'ajut a la «contra»
i la ineficiéncia posteriorment demostrada, així com la comprovació de l'exis-
téncia d'operacions encobertes per part deis Estats Units (com seria el recent
«cas Hasenfus»), els demócrates nord-americans estaven decidits a bloquejar
nous ajuts i per tant donaven suport a iniciatives de solució política al con-
flicte centramerica.

En el context de la visita deis cancellers del grup de Contadora, el grup
de suport i els secretaos de l'ONU i l'OEA a la regió a principis d'aquest
any, i també de la reunió entre els representants centramericans, grup de Con-
tadora i la CE el mes de febrer, el president Osear Arias decideix llancar
a la llum pública el contingut del seu pla en deu punts: a) reconciliació na-
cional (que inclogués una amnistia i un diáleg entre els governs i els grups
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armats d'oposició; b) alto el foc; c) democratització; d) eleccions lliures; e) sus-
pensió de l'ajut militar a forces insurrectes; f) no ús del territori per agredir
altres estats; g) reducció de l'armament; h) supervisió nacional i internacio-
nal; i) avaluado deis progressos cap a la pau; j) democracia i llibertat per
a la pau i pau per al desenvolupament. El pía era concebut com a conjunt
indivisible i incloia així mateix un calendan d'aplicació i verificado del mateix.

Les primeres dificultáis amb les quals s'havia de trobar el nou pía prove-
nien de Nicaragua per una banda i deis Estats Units per l'altra. Per ais nica-
ragüencs, al marge de la seva exclusió inicial en el diáleg, les principáis difi-
cultats descansaven en l'abséncia de menció al paper deis Estats Units en el
conflicte, per a la qual cosa venien reclamant des de feia temps l'acatament
per part nord-americana de la sentencia condemnatória de la cort internacio-
nal de justicia de la Haia i l'establiment d'un diáleg entre tots dos governs
amb la finalitat de resoldre les diferencies (predominantment el tema de l'ajut
a la «contra»). L'administració Reagan, per la seva banda, no estava disposa-
da a donar suport al pía Arias, que consideraven incompatible amb la seva
estrategia encaminada a evitar la consolidado del régim sandinista.

D'aquesta manera, la reunió prevista peí mes de marc entre els presidents
centramericans per discutir el contingut del pía Arias es va haver d'ajornar
davant del risc de fracás evident. Es va desencadenar llavors una ofensiva
diplomática del president costa-riqueny Arias per Europa, Estats Units i la
resta dAmérica Llatina amb l'objectiu d'obtenir suport al seu pía, en el curs
de la qual va haver d'afrontar el menyspreu per part de la Casa Blanca i fre-
des rebudes a les cancelleries europees. Mentrestant, es va encomanar al pre-
sident guatemalenc Vinicio Cerezo que fes servir els seus bons oficis amb
el seu collega nicaragüenc Daniel Ortega per aconseguir que s'incorporés
al diáleg en els termes establerts. Guatemala és l'únic que en no teñir fronte-
res amb Nicaragua pot aplicar una política de neutralitat activa en el conflic-
te centramericá, a diferencia de Costa Rica i Hondures —que han tingut nom-
brosos conflictes fronterers amb Nicaragua arran de les bases deis «contras»
establertes ais seus respectius paisos, des d'on feien incursions al seu veí—
i El Salvador, que acusa al govern nicaragüenc de suport a la guerrilla del
FDR-FMLN.

Després de molts de contactes diplomátics en qué es pretenia llimar les
asprors entre les parts en conflicte, el set d'agost de 1987, a la ciutat de Gua-
temala, es van reunir els presidents centramericans i van signar els acords
de pau coneguts com Esquipulas II, que es resumeixen en els següents punts:
a) reconciliado nacional que inclogui un diáleg nacional i una amnistia; b)
creació d'una comissió nacional de reconciliado; c) cessament d'hostilitat;
d) democratització; e) eleccions lliures; f) cessament de l'ajut a moviments
irregulars o ais moviments insurreccionáis; g) no ús del territori per agredir
altres estats; h) negociació en materia de seguretat, verificado, control i li-
mitado d'armaments; i) atenció a refugiáis i desplacats; j) compromís per
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a la cooperado, la democracia i la llibertat per a la pau i el desenvolupament.
Així mateix, es va acordar un calendari d'execució deis compromisos en

els següents terminis: ais quinze dies es reunirien els cancellers centrameri-
cans amb el fi d'instituir-se en comissió que dones impuls i viabilitat ais acords;
ais noranta dies haurien d'entrar a regir de manera pública els compromisos
relatius a 1'amnistia, l'alto el foc, la democratització, el cessament de l'ajut
a les forces irregulars o els moviments insurreccionáis i el no ús del territori
per envair altres estats; ais cent vint dies, una comissió internacional de veri-
ficació i seguiment (integrada pels secretaris generáis de l'ONU i l'OEA,
junt amb els cancellers deis grups de Contadora i suport) s'encarregaria d'ana-
litzar el grau de compliment deis acords, elaborant un informe que seria lliu-
rat ais cent cinquanta dies ais presidents centramericans reunits a aquest efecte.

Cal ressaltar que moments abans de la signatura deis acords, l'administra-
ció nord-americana va presentar apressadament un pía alternatiu davant la
impossibilitat, com havia ocorregut en totes les avinenteses anteriors, de dis-
suadir els seus aliats centramericans d'asseure's a negociar i signar acords
amb Nicaragua. Les raons que els seus socis regionals desatenguessin aquesta
crida i que Nicaragua accedís a retirar tota al-lusió al paper deis Estats Units
en el conflicte i accedís a negociar els termes del pía Arias, caldria buscar-
les en les noves expectatives que s'esperen en la política nord-americana arran
del desenvolupament que han pres els esdeveniments que componen l'afer
Irangate.

En aquest sentit, els acords d'Esquipulas II teñen la virtut de substituir
les vies o solucions armades per nous espais conformats peí diáleg polític,
obrint-se d'aquesta manera un futur d'esperanca, pero no exempt d'incerti-
tuds. A la vista deis acords i dins deis terminis establerts s'han anat generant
iniciatives com les negociacions entre el FDR-FMLN i el govern de Duarte
a El Salvador, les negociacions entre la guerrilla guatemalteca (UNRG) i re-
presentants del govern de Cerezo a Madrid o la creació de la comissió nacio-
nal de reconciliació a Nicaragua sota la presidencia del cardenal Obando.
Tots son passos importants, pero cal no oblidar els problemes que romanen
latents, per ais quals de moment no es pot albirar una solució fácil.

Entre ells, el mes important seria com resoldre Tactual enfrontament ar-
mat a El Salvador entre les tropes govemamentals i la guerrilla. L'actual si-
tuació d'empat militar demostra que en un termini proper no hi haurá solu-
ció per la via de la victoria d'un o altre bándol, pero aixó mateix dificulta
els termes de la negociació, ja que cada bándol s'atrinxera a la seves posi-
cions i es considera amb forca per defensar-les. Per a Duarte, els insurrectes
haurien d'abandonar les armes i incoporar-se al procés polític del país, men-
tre per al FDR-FMLN les condicions no han variat des del moment en qué
van decidir passar a la via armada. De moment, la realitat és que les forces
govemamentals no están en condicions de garantir la integritat d'aquells que
decideixin reintegrar-se a l'espai polític des de posicions d'esquerra. Final-
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ment, hi ha les organitzacions que han anat apareixent i desenvolupant-se
al llarg deis últims anys en el camp de l'associacionisme popular, sindical,
etc., fet que a El Salvador s'ha anomenat «tercera via», encara que de mo-
ment amb una entitat i capacitat d'acció bastant limitada dins del conjunt de
l'espectre polític nacional com per obrir una via alternativa a Tactual.

En el cas de Nicaragua, la incógnita és el futur deis ajuts nord-americans
a la «contra», davant la virtual inoperáncia i práctica situació de derrota en
la qual es troben. Per part del govern sandinista els termes de la negociació
es basen en la rendició absoluta i incorporado a la política nacional, fet que
comporta un doble risc: que els dirigents de la «contra» no acceptin i procu-
rin per tots els mitjans eteraitzar el conflicte i, per altra banda, la contestado
interna que es pot generar per les concessions del govern a uns grups que
fins ara eren consideráis enemics de guerra.

Per acabar, a Guatemala, si bé és cert que les forces insurrectes no teñen
una gran capacitat d'acció comparada amb els casos anteriors, el fet és que
existeixen i poden continuar com un problema latent al país! L'altra dada sig-
nificativa és el grau de consolidació que vagi aconseguint la incipient demo-
cracia, per a la qual cosa cal que la capacitat de govern d'actuar autónoma-
ment, al marge de grups de pressió com les forces armades, vagi augmentant.
Per a aixó caldria un grau de credibilitat entre les grans masses de població
del qual no disposa actualment. En efecte, des de la restaurado democráti-
ca, el gran pols entre el govern i les organitzacions populars —entre les quals
destaca el grup de suport mutu (GAM)— ha estat el tractament a donar a
les investigacions sobre les violacions deis drets humans en etapes anteriors.
L'estratégia de Cerezo és aconseguir que amb el temps s'oblidi la qüestió,
mentre el GAM i grups afins s'esforcen perqué es faci justicia.

Francesc Bayo
Centre d'Informació i Documentado Internacional de Barcelona
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Europa i Fopció zero
Marisa Rodríguez Mojón

Les negociacions de control d'armaments passen per moments especial-
ment interessants. Des de fa pocs rñesos, hi ha l'evidéncia seriosa que es po-
den aconseguir acords per a una important reducció deis arsenals d'un cert
tipus d'armament: els míssils d'abast mitjá amb cap nuclear.

No obstant aixó^ la redacció final i la signatura de l'acord es van retardant,
degut a reticéncies i dubtes que a vegades no son fácils de comprendre.

ANTECEDENTS

La doble decisió

Com sabem, l'opció zero (eliminado total deis míssils amb caps nuclears,
d'abast mitjá, de fabricació soviética i nord-americana, del sol europeu), va
ser plantejada pels EEUU a l'URSS l'any 1979, durant les negociacions que
es vanentaular immediatament després de la decisió, presa per l'Alianca Atlán-
tica, de contestar l'emplacament deis SS-20 soviétics (míssils d'abast mitjá,
d'entre 1.000 i 5.000 km.) a territori d'Europa oriental. Aquest desplegament
resultava difícil de justificar des del punt de vista militar, ja que tots els ob-
jectius que es podien aconseguir amb els SS-20 estaven coberts per les ar-
mes nuclears estratégiques soviétiques. Evidentment, es tractava d'exercir pres-
sió política i psicológica sobre Europa occidental, a la qual se li feia patent
la possibilitat d'esdevenir teatre de confrontado nuclear limitada. És proba-
ble que l'objectiu d'aquesta pressió fossin les armes nuclears franceses i bri-
tániques.

L'OTAN va establir dues vies simultáriies de resposta: mantenir converses
d'eliminació d'aquests míssils amb el Pacte de Varsóvia i, al mateix temps,
procedir a 1'instaMació d'armes semblants: els Pershing i els Cruise, en sol
d'Europa occidental. Aquest desplegament no arribaría a donar-se en el cas
que s'arribés a acords que el fessin innecessari. Va ser l'anomenada «doble
decisió». En aquell moment no es va aconseguir un pacte que soluciones el
problema i, a partir de 1981, s'instal-len els Pershing i els Cruise a diversos
paisos d'Europa occidental. El Pacte de Varsóvia, per la seva banda, instaMa
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després una arma nova al sol de la República Democrática Alemanya i Txe-
coslováquia: els SS-22 i SS-23. Son míssils de curt abast (fins a 500 km.),
que entenebreixen encara mes el panorama pels habitants i els governs de
FEuropa fronterera. Tot aquest procés va implicar un gran desgast per l'Alianca
Atlántica, ja que la decisió del desplegament va sembrar discrepáncies sobre
l'estratégia, la doctrina i la fínalitat de l'OTAN, i els governs deis pai'sos in-
tegrants van estar sotmesos a fortes pressions per part de sectors importants
de la seva població, que s'oposaven al desplegament. Ais paisos del Pacte
del Varsóvia, tanmateix, no va semblar que hi hagués cap commoció; mes
aviat es copsava un suport ais seus dirigents, «pressionats» peí desplegament
occidental, sense que es notes una consciéncia que havien estat ells els que
havien desencadenat el procesé

LA REACCIÓ POPULAR

A Europa occidental es produeix una gran expansió de les organitzacions
pacifistes i partidáries de la desnuclearització del sistema de seguretat inter-
nacional. Apareixen diverses iniciatives, entre les quals destaca la creació
del moviment peí desarmament nuclear europeu (END), que reuneix la ma-
jor part deis grups i organitzacions pacifistes d'aquests paisos.

També es mobilitzen els sindicats i els partits d'esquerra. Es produeixen
grans manifestacions contra la installació deis Pershing i els Cruise. A al-
tres nivells, apareixen propostes de sistemes alternatius de defensa com l'ano-
menat SEGURETAT COMPARTIDA, proposat per la Comissió Independent, pre-
sidida per Olof Palme, l'any 1983.

Pero ni els uns ni els altres aconsegueixen alterar la marxa deis esdeveni-
ments a nivell militar. L'URSS no accepta l'opció zero, i l'OTAN comenca
a installar els míssils occidentals.

A partir de 1983, al sentiment d'inseguretat s'afegeix el de descoratjament.
El treball continua a altres plataformes de negociado sobre control d'ar-

maments. Els acords SALT, que legalitzen la paritat estratégica entre els EEUU
i l'URSS, rebaixen la credibilitat de l'estratégia escóllida per l'OTAN des de
1967: la resposta flexible. D'acord amb aquesta, un atac del Pacte de Varsó-
via contra els aliats seria respost a través d'atacs esglaonats, que comenca-
rien en el terreny convencional, passant a la resposta nuclear de manera tam-
bé progressiva, de mes perita a mes gran, tant en intensitat d'atac com peí
que fa ais blancs escollits.

A mes d'aixó, continua l'actitud de desconfianza de les dues grans poten-
cies peí que fa a la possibilitat de verificar que l'altra part complirá qualsevol
pacte de la forma i manera establertes.
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El canvi de postura: IDE. Converses de Ginebra de 1985
i trobada de Reykjavik de 1986

L'any 1983, el president deis EEUU, Ronald Reagan, va sorprendre el món
amb una proposta que, segons declara, fará possible l'eliminació de les ar-
mes nuclears: la INICIATIVA de DEFENSA ESTRATÉGICA (IDE), que alguns van
batejar immediatament amb el nom de guerra deis estéis.

En esséncia, es tracta de la construcció d'un sistema de defensa que con-
sisteix a interceptar durant el vol les armes nuclears, fet que dotaría el país
que el tingues d'invulnerabilitat respecte a tot l'armament actual i, per aixó,
faria inútil la utilització d'aquest armament.

Les reaccions a aquest anunci van des d'una actitud completament escépti-
ca respecte a la possibilitat que aquest «escut» pugui fer-se realitat des del
punt de vista tecnológic, fins a la por que es pugui convertir l'espai exterior
en un gran camp de batalla, passant per la desconfianza derivada del fet que
aquest desenvólupament, si s'aconseguís, anul-laria de cop tant la resposta
flexible com el sistema de la dissuasió nuclear europea, ja que a Europa no
es dubta que l'URSS desenvoluparia un sistema similar. Fins i tot s'afirma,
des deis EEUU, que l'URSS ja porta anys investigant en aquest sentit.

En aquest clima, l'URSS accepta tornar al fbrum de negociado de Gine-
bra, que havia abandonat l'any 1983, produint-se una reunió —de gran im-
portancia per al desenvólupament deis esdeveniments posteriors— l'any 1985,
entre Reagan i Gorbatxov.

A l'inici de l'encontre, la delegació soviética lligava tot acord de control
d'armaments a acords parallels relacionáis amb l'IDE. Al quart round van
arribar a proposar que el desenvólupament de l'IDE es lligués a les negocia-
cions sobre armes estratégiques, deixant de banda les negociacions relatives
a les forces nuclears d'abast mitjá (de molta importancia pels europeo-
occidentals), pero després van tornar a la primera postura. Apárentment, la
reunió va acabar de la mateixa manera com havia comencat, sense cap avanc.

Malgrat tot, havia servit perqué les dues parts temptegessin l'altra, perqué
prenguessin nota de les seves desconfiances i les seves fonts de fermesa i
va fer possible la realització d'una altra cimera, un any després, a Reykjavik.
Gorbatxov va acudir a Reykjavik disposat a assolir un acord que elimines
els riscs de l'IDE, frenant-ne el desenvólupament. Reagan va acudir disposat
a donar proves que el desenvólupament de l'IDE no rebaixaria els nivells de
seguretat internacional, sino tot el contrari, i que, per tant, valia la pena con-
tinuar treballant-hi. Per a aixó, va portar a la cartera propostes en cert sentit
históriques: per primera vegada en aquest tipus de negociacions no es parla
només de regular i limitar el creixement deis arsenals, sino que se'n proposa
la redúcelo.

Efectivament, la proposta nord-americana en aquest encontré va ser la
següent:

33



DOSSIER: POLÍTICA INTERNACIONAL

Durant el període d'investigació i desenvolupament de l'IDE es comenta-
ría un programa á'eliminació total deis míssils balístics ofensius, que s'hau-
ria de dur a terme en fases successives: en un període de cinc anys, totes
dues parts efectuarien una reducció delcinquanta per cent de totes les armes
nuclears estratégiques. Durant els següents cinc anys es procedida a l'elimi-
nació total de totes les armes balístiques ofensives, qualsevol que fos el seu
abast. Mentrestant, es continuaría amb la investigado, realització de proves
i el desenvolupament d'un sistema de defenses estratégiques avancat. Al fi-
nal d'aquest període de deu anys, tant els EEUU com l'URSS serien lliures
d'instal-lar el seu sistema de defensa estratégica.

Amb aixó es pretenia eliminar la por de l'URSS al fet que, en teñir un
sistema defensiu perfecte, els EEUU decidissin comencar un atac contra al-
gún país del Pacte de Varsóvia. Si no hi havia armes ofensives no hi podia
haver atac. l'URSS va anar acceptant les diverses propostes plantejades, pero
no va cedir davant la demanda de continuar amb el desenvolupament de l'IDE.
Reykjavik va acaba sense cap acord perqué l'URSS exigia que no es realit-
zessin proves fora deis laboratoris, ni va acceptar explícitament la possibili-
tat que tots dos fossin lliures per desplegar el seu sistema defensiu al cap
de deu anys.

Després de l'encontre va quedar surant a Taire la sensació que s'havia pro-
duit un canvi important a les relacions OTAN-Pacte de Varsóvia, malgrat el
fet que no hi va haver acord final.

Dues setmanes després, Kenneth L. Adelman (director de l'Agéncia de Des-
armament i Control d'Armaments deis EEUU) insistía, davant el Primer Co-
mité de l'ONU en Afers de Desarmament, sobre la necessitat de treballar
per aconseguir acords relatius ais míssils d'abast mitjá, sobre els quals l'URSS
semblava mes disposada a negociar.

Efectivament, només uns mesos després, Gorbatxov proposa acceptar la
proposta que va rebutjar l'any 1979: a) eliminació per les dues parts de tots
els míssils nuclears d'abast mitjá d'Europa (opció zero); b) deixar 100 caps
a Asia (on l'URSS en té ara mes de 500) amb la contraproposta que els EEUU
en mantinguin 100 en térra continental —s'entén que será Alaska; c) treba-
llar plegats en el problema de la verificació, assegurant-se que no hi pot ha-
ver violacions deis acords.

Mes tard s'arriba encara mes lluny: la proposta d'eliminar també els 100
caps d'Ásia i Alaska.

La reacció d'Europa occidental

Tot l'anterior és vist per alguns sectors deis nuclis de poder europeus com
el final de l'estratégia de l'OTAN i el desemparament, per desaparició del
paraigües nuclear nord-americá. La sensació que l'IDE podrá servir tal ve-
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gada per augmentar la inseguretat d'Europa occidental, en anuMar el siste-
ma de dissuasió nuclear vigent des deis anys cinquanta, es reforca amb la
desaparició de la credibilitat de la résposta flexible, anul-lada per la reducció
de la vulnerabilitat d'ambdues superpoténcies a través d'un sistema de defen-
sa estratégica de Tarea. Aquest sistema anulla totalment la possible eficacia
de les armes nuclears franceses i angleses. Fins i tot si s'estengués aquesta
defensa a Europa, com un altre «paraigües estratégic», aixó no evitaría un
atac convencional provinent del Pacte de Varsóvia. Del qual es diu que té
una gran superioritat en armes convencionals, encara que hi ha grans diver-
géncies d'opinió peí que fa a aquest punt.

A mes de tot l'anterior, alguns paisos centreuropeus desconfien de l'opció
zero, degut al fet que la situació actual no és la mateixa que l'any 1979: ara,
el Pacte de Varsóvia té emplacats SS-21, SS-22 i SS-23, que no hi eren l'any
1979, quan l'URSS va rebutjar aquesta proposta, i que no entren a la negocia-
ció sobre míssils d'abast mitjá perqué son de curt abast. Curt abast que po-
dría destruir Alemanya Federal, per exemple.

La postura espanyola

El Govern espanyol, com a membre de 1'OTAN, pero amb un sistema de
defensa autónom, es va declarar partidari de la no nuclearització del nostre
territori.

Peí que fa al debat candent que en aquests moments es desenvolupa en re-
lació amb els possibles acords sobre reducció de forces nuclears d'abast mit-
já a Europa, la postura que ha portat el ministre espanyol d'Afers Exteriors
ha estat la següent:

1. Peí que fa ais míssils d'abast mitjá, suport a l'opció zero/zero a Europa
i cent/cent a Asia i EEUU.

2 . Considera millor aconseguir un acord d'eliminació deis cent caps nuclears
a Asia i Alaska, pero no considera convenient condicionar l'acord zero/zero
a aquesta possibilitat. Per tant, li dona suport, pero acceptaria que no es
consideres, per tal d'aconseguir un acord zero/zero.

3. Peí que fa ais míssils de llarg abast, o estratégics, opina que convé el
zero/zero (eliminació de tots els arsenals).

4 . De totes maneres, la postura és d'absoluta solidaritat amb els seus aliats
europeus que es troben sota l'amenaca deis SS-21, SS-22 i SS-23 sovié-
tics, ja que la postura oficial espanyola és de donar suport a un desarma-
ment que no impliqui disminuir els nivells de seguretat europea.

En aquest sentit, el Govern espanyol es reserva la presa de posició absolu-
ta fins que s'acabi el debat del problema al si de l'OTAN, encara que la seva
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participado en aquest debat estará regida pels quatre punts anteriors, a mes
d'un cinqué relatiu a l'assoliment d'acords sobre árees lliures d'armes quími-
ques, una de les quals seria Europa.

Conclusions

El centre del debat no és tant reliminació deis míssils d'abast mitjá nord-
americans i soviétics, com la possibilitat que es desenvolupi un sistema de
defenses estratégiques que anul-li Tactual sistema de seguretat acceptat inter-
nacionalment.

La reducció de les despeses dedicades en l'actualitat a construir i desenvo-
lupar cert tipus d'armament pot servir a les superpoténcies per dedicar mes
pressupostos al desenvolupament de la costosa IDE. Els governs d'Europa
occidental no se senten inclinats a invertir les grans quantitats que suposaria
l'inici d'un projecte d'aquest tipus per a Europa, encara que tampoc están
disposats a quedar-se enrere en l'estrebada tecnológica que implica. Pero s'es-
timarien mes fer l'esfor? d'investigació en el camp civil, amb la qual cosa
s'afermaria la recuperació económica del vell continent.

Les propostes de l'URSS es poden veure, per tant, com una manera de
rebaixar les despeses d'un determinat tipus d'armament per concentrar-se en
el desenvolupament de la seva propia IDE, resolent així, conjuntament, el
repte plantejat pels EEUU i el problema de la baixa productivitat cíe la seva
societat civil, el retard tecnológic de la qual es podría beneficiar de l'estreba-
da de la investigado en noves tecnologies que implica l'IDE. I aixó, sense
disminuir la seva superioritat ofensiva respecte a Europa occidental, a través
de l'armament convencional i els SS-21, SS-22 i SS-23.

Cal no deixar de banda el fet que tot aixó es dona al mateix temps que
Gorbatxov s'embarca en un procés de renovació i modernització de la socie-
tat soviética, que s'havia quedat absolutament endarrerida peí que fa al des-
envolupament de la seva industria civil.

Es des d'aquesta perspectiva que alguns europeo-occidentals —i no sois
a nivell governamental— plantegen mantenir-se ferms en les antigües posi-
cions: no unir-se a l'IDE i donar suport al compliment rígid del Tractat ABM
(que limita el desenvolupament de les defenses estratégiques).

Malgrat aixó, en altres sectors es pot apreciar una actitud marcadament
favorable a la realització de les propostes de reducció d'armament nuclear
en territori europeu, com és el cas de la postura del Govern espanyol.

A l'hora de comptabilitzar el nivell de despeses implicades en la renovació
total de Tactual sistema de seguretat europeu, no s'hauria d'oblidar que aquest
sistema també és car. Encara mes, que Europa no podria intentar competir
amb la carrera d'armaments que es desenvolupa entre les dues superpotén-
cies des de fa décades, i que és una part imprescindible de la dissuasió nu-
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clear i la resposta flexible. Europa se sent emparada per la seva relació amb
els EEUU, pero aquest país ultimament ha plantejat en diverses ocasions la
necessitat que Europa occidental assumeixi una part mes gran de les despe-
ses de seguretat.

Des de la perspectiva política, aquesta carrera d'armaments ha suposat un
desgast molt fort deis governs davant de grans sectors deis seus ciutadans,
que es troben amenacats per l'excessiva acumulació d'armament nuclear, al
marge de l'existéncia, o no, d'una guerra declarada.

Rebaixar aquesta sensació d'inseguretat ja seria una bona rao per donar
suport a reliminació deis míssils d'abast mitjá d'Europa. Frenar la carrera
d'armaments nuclears i col-laborar en la rebaixa deis arsenals existents és
un pas important per anar millorant la situació de les relacions internacionals.

Si Europa occidental desconfia de les conseqüéncies de l'IDE, els seus lí-
ders polítics han de clarificar i coordinar els seus interessos, per teñir una
influencia ais debats establerts entre les dues superpoténcies. Pero l'elecció
d'una postura que pogués obstruir l'assoliment d'acords per rebaixar els ar-
senals nuclears tindria com a conseqüencia augmentar la desconfianza de la
població no tan sois europea sino de tots els paisos del món, i continuar amb
una espiral d'armamentisme a la qual cal trobar una solució entre tots.

Marisa Rodríguez Mojón
Socidloga, experta en temes de Seguretat i Desarmament
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Informe de la Comissió de Juristes
ais territoris ocupats per Israel

PALESTINA: ANTECEDENTS D'UN INFORME

Una altra vegada Palestina i Israel han tornat a serfocus datenció de l'opinió
pública mundial.

Es, realment, molt mes que una simple «revota». És una auténtica con-
frontado nacional d'un poblé sencer sotmés a vint-i-un anys de presó.

D'encá que eljuny de 1967 el Tsahal (exércit israeliá) va escriure una nova
página a Vevolució de Vestratégia militar ocupant els territoris egipcis, si-
rians i la resta de Palestina, res i tot a la vegada s'ha esdevingut a Cisjordá-
nia i Gaza.

Israel ha continuat amb la seva política miop i ahistórica de romanare
ais territoris árabs i colonitzar el poblé palestí, al qual contradictóriament
nega i reprimeix; per la seva banda els palestins han decidit fer-se carree
del seu destí, esgotada ja la seva capacitat de sofriment.

La victoria israeliana de 1967 i la política homogénia primer del Partit
Laborista israeliá (que sautoanomena «socialista») i després del drefá Li-
kud demostren el queja és un axioma: que les victóries militars son simple-
ment táctiques, de curt abast, si no van seguides d'una decisió, d'una estra-
tegia política viable.

Des de 1967 els laboristes i els dretans han estat constants en la setfa polí-
tica de repressió i espoliado del poblé palestí. Cal no ignorar que els pri-
mers assentaments, la usurpado de ierres palestines, va comenqar durant
el govern del Partit Laborista israeliá. Avui el 53% de la totalitat de la térra
de Cisjordánia ha estat lliurada a 65.000 colons jueus arribáis d'Europa,
América o la Unió Soviética. A la superpoblada franja de Gaza el 30% de
la térra és ja de 27.000 colons hebreus. La poblado palestina de Cisjordá-
nia i Gaza només té accés a menys del 10% del seu cabal d'aigua; la resta
va a parar ais cultius i a cobrir les necessitats israelianes.

Les ciutats i elspobles árabs es troben envoltats d'un anell dassentaments
israelians. Lactivitat económica palestina no existeix, escanyada per la de-
cidida política de castrado económica seguida per totes les administracions
(laboristes i conservadores) que sitan succeit a l'Estat d'Israel.

Avui 1.700.000palestins viuen ais desesperáis ghettos de les seves ciutats,
els seus camps de refugiáis sense cap altre mitjá de vida que el d'oferir-se
com a má d'obra explotada i submisa de les empreses israelianes.

38



L'OPINIÓ SOCIALISTA

La pressió israeliana ha empés el poblé palestí a la seva única possibili-
tat: la revolta.

Actualment s'han produit diversos fenómens transcendentals.
D'una banda, l'ocupació israeliana ha eliminat la frontera que incomuni-

cava els árabs israelians (els que van quedara les fronterespre-67d'Israel)
i els deis territoris ocupats. I a partir d'aquest retrobament s'ha produit la
recuperado de la consciéncia unitaria entre tots ells. Per una vegada els árabs
israelians s'han declarat en vaga en solidaritat amb els seus germans deis
territoris ocupats. Cosa que no vanfer ni l'any 1967 ni a la guerra de 1973.
Israel es troba progressivament no ja davant del problema deis palestins «jor-
dans» sino de tots els palestins.

D'altra banda, la revolta palestina está protagonizada per un segment de
la poblado extremament jove (entre els deu i els trenta anys). És una gene-
rado que va néixer i va créixer en la humiliació, en la desesperanza de l'ocu-
pació militar. És una generado que no té la por deis seus pares, traumatit-
zats per la derrota; és una generado que només té rancúnia. Odia els seus
escarcellers.

I és una revolta en la qual les organitzacions tradicionals (al Fatah, FPAP,
FDAP...) no hi teñen una responsabilitat directa, al seu origen. No hi ha
una direcció organitzada, de manera que la repressió policíaco-militar és
impossiblé i ha de ser indiscriminada sobre tota la poblado. Simultánia-
ment deis llavis de tots els palestins sorgeix una inequívoca referencia a Ibr-
ganització en la qual se senten representáis: la OAP de Yasser Arafat.

L'ocupació és, a mes, un cáncer intern a la societat israeliana, que es veu
enfrontada a unprocés esquizofrénic: la impossiblé conciliació d'un sistema
democrátic per a israelians i el menyspreu mes absolut deis drets humans
ais territoris ocupats. Encara mes quan la repressió israeliana la porten a
terme soldats quintáis per la mateixa societat intrademocrática israeliana.

No es poden conciliar durant gaire temps els valors de llibeftat i democra-
cia a casa amb la repressió, la tortura, I'espoliado i la mort per al veí.

L'informe deis juristes espanyols que vam fer el mes de gener de 1988 i
que s'exposa tot seguit no és sino una simple anécdota.

Les greus infraccions deis drets humans, de les normes elementáis en qué
es basa el dret de defensa i el respecte de béns i persones reconeguts a la
quarta Convenció de Ginebra nopassa de ser, insisteixo, una simple anécdota.

La categoría és vint-i-un anys de presó a tot un poblé.

Javier Nart
Advocat
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PRESENTACIÓ

Durant els dies 3 a 9 de gener de 1988 ha visitat els territoris ocupats per
Israel a Cisjordánia i Gaza una comissió de juristes espanyols composta per
les següents persones:

Sr. Perfecto Andrés, magistrat, membre de TAssociació pro Drets Humans.
Sr. Juan María Bandrés, advocat, membre del Congrés deis diputats, pre-

sident d'Euskadiko Esquerra.
Sr. Juan Alberto Belloch, magistrat, membre de l'associació Jueces para

la Democracia.
Sr. José María Mena, fiscal, membre de la Unión Progresista de Fiscales.
Sr. Javier Nart Peñalver, advocat, en representado de la Sectorial «Justicia

i Dret» del Partit deis Socialistes de Catalunya.
Sr. Marc Palmes, advocat, membre de TAssociació Catalana de Juristes De-

mócrates.
La comissió va fer el viatge a instancia d'advocats de palestins pendents

de sancions diverses i d'institucions humanitáries. L'objectiu de la Comissió
era conéixer en el lloc mateix el grau de respecte, per part de les autoritats
d'Israel, ais drets humans i ais principis jurídics generalment observáis pels
Estats democrátics de la nostra órbita cultural, en relació amb els palestins
ais territoris ocupats. No tenia, per tant, com a objecte, l'análisi del funcio-
nament deis tribunals ordinaris d'Israel.

ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ

De les diverses activitats realitzades per la Comissió durant la seva estada
de cinc dies ais territoris ocupats de Cisjordánia i Gaza, passem a relatar
i a agrupar conceptualment les mes importants, lamentant-nos, pero, primer,
de la nuMa disposició de les autoritats israelianes cara a facilitar la tasca de
la Comissió.
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Mals Tractes

La Comissio va teñir accés a dos testimonis directes:

L- Ciutadá qualificat del Campament de Jabaliya (6/1/88).

En aquest campament situat prop de Gaza i on s'allotgen 60.000 persones,
vam teñir l'avinentesa d'escoltar el relat d'un ciutadá, detingut durant una set-
mana, posteriorment al vuit de desembre del 87, data d'inici de les protestes
generalidades de la població palestina deis territoris ocupats.

Va ser detingut a casa seva, a la nit, mentre dormia. Li van tapar els ulls
i li van lligar les mans a l'esquena amb les manilles o precinte de tira de plás-
tic, utilitzat per l'exércit israeliá per a aquest fi. Va ser conduüt a una depen-
dencia on es trobaven deu persones mes que presentaven diversos símptomes
de mals tractes i on es va estar dotze hores, de genolls i amb les mans Higa-
des a l'esquena. Va al-legar, inútilment, mes considerado, atesa la seva lesió
de cor. En quedar sumit en la inconsciencia el van retornar a cops. Les mans,
segons les seves manifestacions, van anar adquirint nivells alarmants de tu-
mefacció, a conseqüéncia de la pressió del precinte de plástic que les emma-
nillava.

Va ser conduit amb un vehicle al centre o camp d'Ansar-2, sent objecte
de cops i insults durant el trajéete. Una vegada allá va romandre descale, sota
la pluja i sobre un terreny format per códols durant divuit hores, sense altre
abric i protecció que la camisa i els pantalons. Se'l va amenacar amb la de-
portació si no confessava, sense que en cap moment se li concretes de qué
se l'acusava. Finalment va ser traslladat a una tenda oberta a Taire pels bai-
xos, on va disposar, per dencansar, d'un mátalas xop de l'aigua de la pluja.
El van posar en llibertat al cap d'una setmana de detenció sense passar a dis-
posició judicial.

2.- Quatre joves detinguts de feia poc a Ramallah (7/1/88)

Quan ens trobávem a la porta del conjunt militar de presó i tribunal de
justicia de Ramallah, tot esperant accedir a les sessions de judiéis, vam teñir,
sorprenentment, la possibilitat d'apropar-nos a un recinte situat prop de la
barrera d'entrada, on, darrere una porta amb barrots, es trobaven quatre jo-
ves emmanillats amb els precintes de plástic. Van manifestar ais membres
de la Comissio, per mitjá de l'intérpret que l'acompanyava, que havien estat
detinguts el dia abans a casa seva i que encara no en sabien els motius, ja
que estaven esperant que els traslladessin a les dependéncies policials o mili-
tars pertinents per procedir al seu interrogatori. Tots presentaven una evident
inflor a les mans. Un d'ells tenia el ñas inflat i amb rastres de sang, com
a conseqüéncia, segons va manifestar, d'una puntada de peu que li havia cla-
vat un deis soldats de la guardia dins d'aquell mateix calabós.
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Presons

La primera activitat de la Comissió a Cisjordánia el dia 4/1/88 va ser
traslladar-se a la presó de Dahariya, al sud d'Hebron, per tal de mantenir
una entrevista amb el seu cap o director per obtenir la informació necessária
i mirar de visitar-la, així com els seus interns.

La presó en qüestió consisteix en un recinte militar, envoltat per tanques
i filferro, on destaquen un edifici de pedra de dues plantes i tres grans tendes
de campanya instal-lades davant de l'edifici. Vam coincidir davant de la bar-
rera d'accés al campament amb diversos femiliars, que esperaven noticies sobre
el parador deis seus parents, i amb dos advocats palestins que esperaven l'auto-
rització per visitar clients seus redosos allá. Tots ells portaven diversos dies
anant-hi inútilment. Vam ser informats per tots ells, mentre esperávem, sota
la pluja, ser rebuts peí cap del campament, que a l'edifici de pedra s'allotja-
ven els soldats i que a les tres tendes de campanya es trobaven els presos,
a rao de 150 per tenda (450 en total) i que oscil-laven entre les edats de 13
i 18 anys. Aquest extrem va ser corroborat posteriorment pels dos advocats
palestins que, finalment, van aconseguir entrar al recinte i entrevistar-se per
primera vegada amb els seus clients.

Després d'esperar una hora i mitja sota la pluja (entre les 12.30 i les 14
hores) el soldat que feia el relleu a la barrera d'accés ens va comunicar que
no era posible entrar, ni ser rebuts per ningú del campament.

La Comissió va fer també unes altres dues temptatives infructuoses de vi-
sita de les presons de Gaza i Ramallah els dies 6 i 7 de gener, respectivament.

Judiéis (extracte)

La Comissió va teñir l'ocasió de presenciar durant unes dues hores (entre
les 11.30 i les 13.30 h. del dia 5/1/88) les sessions de judiéis sumaríssims
a la cort militar de Nablus, degudament acompanyats per intérpret. Va inten-
tar repetir l'experiéncia a les corts militars de Gaza i de Ramallah, els dos
dies següents, sense éxit, ates que li va ser negat l'accés a la sala de judiéis.

Deis presenciáis a Nablus es destaquen els següents:

1. Contra un noi de catorze anys d'edat (nascut el 1973)
El judici va durar nou minuts, entre trámits d'identificació de l'acusat i

traducció de l'hebreu a l'árab. Es tractava del Uancament d'una pedra contra
un vehicle militar, sense causar lesions ni danys. La defensa va al-legar l'ab-
séncia de perill i que la seva famflia constava d'onze membres. El jutge va
lamentar la utilització del «precios temps de la cort» (sic) en anunciar «in
voce» la seva sentencia, basada en el greu perill que suposa llancar pedrés
contra vehicles o persones. El va condemnar a catorze mesos de presó, dos
deis quals serien de compliment efectiu i els altres dotze quedarien en sus-
pens durant cinc anys, i li va imposar també una multa de 200 «shequels»
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(moneda israeliana que equival a 14.000 ptes), amb un arrest substitutori de
vint dies en cas d'impagat. Es trobava privat de llibertat des de mitjans de
novembre de 1987. L'edat del condemnat, en el moment de la comissió deis
fets, era de 13 anys.

Enderrocament de cases

A Qalquilya el dia 5/1/88 vam poder contemplar un solar arrasat i també
conversar amb el seu propietari i alguns veins.

Es tractava d'una casa de dues plantes amb sis dormitóos a cada planta.
S'hi allotjaven quatre famílies (un total de trenta persones). Ens ensenyen
fotos de la casa reduida a ruñes i abans que les enretiressin i deixessin el
solar llis com el palmell de la má. El dia vuit de desembre passat, quan es
van iniciar les protestes generalitzades de la població palestina deis territoris
ocupats, va resultar detingut el fill d'una de les quatre famílies habitants de
la casa. El dia nou de desembre a les vuit de la nit es van presentar a la loca-
litat dos «bulldozers» i diversos centenars de soldats israelians. Van concedir
ais habitants de la casa mitja hora per desallotjar-la, prorrogada després mit-
ja hora mes. Els veins del poblé van ajudar a buidar la casa que va ser ender-
rocada pels dos bulldozers a les nou de la nit, els quals van enretirar, fins
i tot, la runa. Vam parlar també amb els veins.

Els soldats portaven un paper en hebreu que, segons van dir (el propietari
no llegeix hebreu), contenia l'ordre d'enderroc. No van deixar cap copia ni
notificació. Els manava el comandant militar de la zona de Qalquilya i Tul-
karm (un coronel). El solar és ara terreny militar i no s'hi pot edificar. Ens
van informar els veins que a la localitat de Qalquilya (de 30.000 habitants)
han estat enderrocades quatre cases peí mateix procediment i precintades cin-
quanta mes des de l'ocupació de 1967. ,

Ens ensenyen un diari hebreu de data 18/12/87 on apareix una foto del so-
lar pie de ruñes, amb la mare del propietari. Aquest ha nomenat un advocat
de la zona perqué presenti una queixa davant del tribunal suprem israeliá,
única possibilitat legal donat que els tribpnals árabs no poden intervenir en
cas de seguretat, com és el que ens ocupa.

El propietari de la casa i pare del noi detingut ens informa que no sap res
del seu fill. L'advocat tampoc no ha pogut veure'l, tot i que, degut al temps
transcorregut (mes de divuit dies), el jutge militar segurament li deu haver
prorrogat la detenció. Només els han informat que encara no s'ha acabat l'inter-
rogatori, senyal inequívoc, segons els veins i tots els presents, que el noi deu
estar negant els carrees que se li imputen. El pare va acudir a la Creu Roja
perqué li fessin arribar un paquet de roba al seu fill, perqué no sap on és.
Dotze dies després d'aquesta gestió i que la Creu Roja hagués lliurat el pa-
quet de roba a la comandancia militar de Tulkarm, el paquet encara era allá,
a l'oficina.
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També informen els veins que només a Qalquilya hi ha uns 400 joves de-
tinguts, entre els dotze i setze anys d'edat. La majoria van ser detinguts a
casa seva entre les deu i la una de la nit, de forma indiscriminada, és a dir,
sense llistes prévies de noms.

RESUM DE PROCEDIMENTS I NORMES D'APLICACIÓ ALS
TERRITORIS OCUPATS DE CISJORDÁNIA I GAZA

Detenció en els territoris ocupats

a) Detenció
Qualsevol soldat israeliá pot detenir una persona ais territoris ocupats sota

la sospita que aquest estigui relacionat amb qualsevol infracció contra la se-
guretat. Els límits en els quals s'ha d'entendre la infracció son extensos, des
de terrorisme fins al senzill supósit de manca d'identificació suficient.

El soldat que practica la detenció pot mantenir arrestada la persona fins
a un període máxim de quatre dies, tret de si obté una ordre de detenció d'un
oficial de policia, la qual cosa significa automáticament la prórroga de la
detenció durant set dies mes (és a dir, onze dies). Aquest període es, així
mateix, prorrogable per set dies mes per l'autorització expedida per un ofi-
cial de policia de rang no inferior al ¿'inspector. Aixó ens planteja un total
de divuit dies de detenció sense cap intervenció del jutge.

Després deis divuit dies ja expressats, el tribunal militar pot estendre el
període de detenció per un període máxim de sis mesos. Si en aquest perío-
de no es presenten carrees contra el detingut, haurá de ser automáticament
posat en llibertat.

No obstant aixó, és técnicament possible, i el supósit es dona en la reali-
tat, que una persona sotmesa a procediment judicial passi, sense solució de
continuitat, de la detenció preventiva ja expressada a la detenció administrativa.

b) Assisténcia de l'advocat.
Durant tot aquest període l'assisténcia de l'advocat depén estrictament del

criteri del director de la presó que pot impedir, i de fet impedeix, el contacte
amb l'advocat. Només es permet el contacte entre advocat i detingut, peí di-
rector de la presó si:

«Está convencut (el director de la presó) que la petició va ser feta amb el
propósit de tractar els assumptes legáis del presoner i la trobada no afectará
el curs de la investigado» (ordre militar 410 per a Gaza, ordre militar 29 per
a Cisjordánia).

Veiem d'aquesta manera que la discrecionalitat, diríem arbitrarietat, presi-
deix el dret de la comunicació entre defensat i defensor.

És habitual que la primera entrevista entre l'advocat i el defensat es pro-
dueixi en el mateix acte del judici.
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c) Interrogatori de la policía.
La Comissió de juristes ha escoltat testimonis directes de victimes de mals

tractes, així com ha estat testimoni directe de lesions produüdes a un detingut
al quarter de Ramayah.

Aixó no obstant, deis principis observáis en els tribunals militars en resul-
ta la importancia que s'hi dona a la confessió del detingut.

Aquesta confessió pateix de les següents i greus infraccions:
— Violencia realitzada sobre els interns.
— Abséncia de traductor escollit peí detingut.
— Redacció de la declarado en llengua hebrea, absolutament desconegu-

da peí firmant.
Qualsevol d'aquests tres epígrafs significa una infracció de la quarta con-

venció de Ginebra de 1949.
La manera de fer-se els interrogatoris i la importancia, respecte a les con-

demnes, de la confessió queda recollida al revelador informe Landau d'octu-
bre de 1987.

Aquest informe va ser realitzat arran de l'anomenat «cas Nafsu» per una
comissió governamental composta peí magistrat del tribunal suprem Moshe
Landau, el jutge Ya'acob Maltz i l'ex-cap del Mossad—servei secret— Yit-
zak Hofi.

Aquest informe diu textualment:
«Els investigadors del Shin Bet es distingeixen peí seu professionalisme,
devoció a la seva tasca, disposició per treballar molt durament a totes ho-
res i un alt nivell de motivació... és molt lamentable i trágic que aquesta
gent hagi comes faltes tan seriores a la seva conducta com a individus i
com a grups. Tanmateix, deixant aixó de banda, no denunciem els méto-
des utilitzats ais interrogatoris que en gran mesura han de ser consideráis
com una cosa positiva, tant en el sentit moral com en el legal, sino (que
denunciem) elperjuri davant del tribunal» «...gairebé invariablement una
confessió verdadera extreta per la policia d'un sospitós és la principal evi-
dencia contra l'acusat davant d'un tribunal civil o militar...». «La comissió
constata que entre aquells que teñen tractes amb els sospitós» (la policia
o el Shin Bet) «és de necessitat inevitable utilitzar pressió física a l'interro-
gatori deis terroristes sospitosos».

«Com es veu, sense aquests métodes no hi pot haver un interrogatori efec-
tiu. Si es coneguessin els detalls d'aquests métodes, la seva eficacia desa-
pareixeria i el complex treball de l'interrogatori que, cal assenyalar, ha tin-
gut un gran éxit en frustrar accions terroristes... seria greument amenacat...».
La confessió del sospitós és considerada per la comissió «en la major part
deis casos com a Túnica prova contra l'acusat...».

«Els métodes de pressió (a Finterrogatori) han de prendre, principalment,
la forma d'una pressió no violenta psicológica a través d'un vigorós i pro-
longat interrogatori mitjancant l'ús d'estratagemes, incloent els actes d'en-
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gany. No obstant aixd, quan aquests métodes no assoleixen el seu propósit,
la utilització d'una pressió física moderada no es pot evitar...»

«Els mitjans permesos (de pressió durant l'interrogatori) es discuteixen mes
detalladament a la segona i secreta part d'aquest informe».

De la lectura literal d'aquest informe resulta evident:
— La franquicia per a l'exercici de la violencia sobre les persones deis

detinguts. Aixó significa la legalització de la tortura, encara mes quan aquests
métodes (qualificats com a «moderades mesures de pessió física») queden
detallats específicament a la part secreta de 1'informe que, cal recordar-ho,
ha estat realitzat per dos magistrats, a mes de l'ex-cap del Mossad.

— La directa relació entre confessió autoinculpatória i condemna al tribu-
nal («principal evidencia contra l'acusat davant del tribunal civil o militar»).

Detenció administrativa ais territoris ocupats

1.- El 4/8/85 el govern israeliá va anunciar la reintroducció de la detenció
administrativa ais territoris ocupats. Aquesta mesura va ser eliminada a prin-
cipis deis anys vuitanta després de les protestes generalitzades en contra tant
a Israel com a l'estranger. Ais dos mesos i mig de la seva reintroducció, s'ha-
via aplicat la detenció administrativa a vuitanta persones.

La detenció administrativa és una mesura eficac de pressió sobre la pobla-
ció palestina ja que, donada Farbitrarietat de la seva utilització i la manca
de garanties peí que fa al subjecte, els seus efectes intimidatoris s'estenen
a tota la societat.

2.- La detenció administrativa és simplement una detenció sense carree
o judici.

3.- El comandant d'área de l'exércit israeliá té el poder de realitzar deten-
cions administrad ves.

Dins del termini de 96 hores de l'arrest realitzat per ordre administrativa,
l'ordre haurá de ser revisada per un jutge militar. La decisió d'aquest jutge
pot ser apellada en el termini de trenta dies, després del qual hi ha la possi-
bilitat d'apellar al Tribunal Suprem d'Israel amb seu a Jerusalem. Expressat
d'aquesta manera sembla que hi ha prou garanties per a l'afectat per aquesta
detenció. No obstant aixó, aquest sistema d'apellacions tan prolix queda ben
retratat si considerem que:

— Les causes de la detenció son tan ambigües com «...que hi hagi una
causa raonable per creure que raons de seguretat de Tarea de seguretat públi-
ca demanen que la persona sigui guardada en custodia...» (article 87 de l'or-
dre militar 378).

D'aquesta manera, la tipificado, base elemental de qualsevol disposició
restrictiva de llibertat, es converteix en pura enteléquia.

— Encara que teóricament la durada de l'ordre no pot excedir els sis me-
sos, l'article 87B faculta la renovació d'aquest període de manera indefinida.
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Aixó significa teóricament, i a la práctica ha significat, la detenció per llargs
períodes de temps de persones sense cap carree.

— Donada l'estructura jerárquica i militar que hi ha ais territoris ocupats,
aixó significa la práctica i directa dependencia deis jutges i tribunals militars
de l'autoritat militar israeliana, en la qual s'origina l'ordre de detenció admi-
nistrativa.

— Tant el jutge militar que revisa l'ordre com el jutge d'apellació son in-
feriors en rang al comandant d'área que va realitzar la detenció, dins de la
cadena de comandament, qualsevol altre comentan resulta sobrer.

— A cap de les instáncies d'apel-lació militar ni a la realitzada davant del
Tribunal Suprem s'entra en el fons del tema. El Tribunal Suprem d'Israel en
nombrases ocasions ha reiterat que no és funció seva col-locar-se en el Uoc
del comandant militar per examinar la culpabilitat o innocencia de l'arrestat
sino, simplement, si es van seguir les normes de procediment i la causa de
seguretat d'ordre públie va ser el determinant de l'ordre de detenció adminis-
trativa. D'aquesta manera l'article 87B de l'ordre militar 378 indica que el
jutge pot deixar sense efecte l'ordre «si es demostra que les raons per les quals
va ser dictada no van ser raons objectives de seguretat de l'Estat o seguretat
pública, que es va fer per mala fe o per consideracions irrellevants...». D'aques-
ta manera,la cárrega de la prava recau justament sobre la víctima a qui cor-
respon la prava de la seva innocencia...

Cal observar que el jutge no entra a apreciar la realitat deis fets suposats
sino simplement si l'ordre es basa en raons objectives de seguretat.

— En aquest sentit és illustrativa la sentencia del Tribunal Suprem del
6/6/80 que, referint-se a la detenció administrativa, indica que «...peí que
fa a la detenció administrativa, la resolució de detenir una persona no és com-
petencia del tribunal sino del ministre de defensa, que és el qui decideix si
s'ha de decidir la Uibertat de la persona, tal com s'indica a la secció segona
de la llei» ... «el que s'instrueix no es presenta al tribunal com a prava sino
com a evidencia que hi ha material (justificatori d'incriminació) davant del
ministre de defensa». El tribunal, resumint, no examina les raons per les quals
el comandant militar decideix la detenció sino si aqüestes raons es traben
compreses entre les causes d'ordre públie i seguretat de l'Estat.

4.- La vista es fa en sessió tancada i únicament en presencia de l'advocat
i el detingut, ais quals se'ls prohibeix qualsevol comentan respecte a la vista
o al que s'ha discutit a la sessió.

5.- L'advocat i el detingut poden ser exclosos de les sessions del tribunal
per raons de seguretat.

6.- Les proves son, básicament, les anomenades «prova secreta» (secret
evidence). És a dir, proves presentades davant de l'autoritat militar i tribunals
militars i, posteriorment, davant del tribunal suprem, de les quals no hi ha
cap noticia ni possibilitat d'examen per la defensa o el detingut. D'aquesta
manera la defensa ha de realitzar la seva tasca «a cegues», sense saber de
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qué s'acusa el seu defensat. En aquest sentit, l'ordre militar de 12/4.. en el
seu article nové indica que «l'examen deis documents presentáis que tinguin
relació amb Fespecificat a l'article 87,D (detencio administrativa) no será pre-
sentat al detingut o al seu advocat». Aquest article 8,D (c) indica «que Tevi-
déncia pot ser amagada peí jutge al detingut o al seu advocat si hi ha el con-
venciment (per part del jutge) que revelar aquesta evidencia al detingut o al
seu advocat pot afectar la seguretat de Tarea o l'ordre públic».

El detingut i el seu advocat es veuen enfrontáis a la impossible tasca de
defensar-se dacusacions que no coneixen.

En resum, la detencio administrativa significa una pérdua de llibertat per
a la persona per un temps indefinit, realitzada per l'autoritat militar sense
que es pugui desvirtuar l'acusació que s'ignora en ser mantinguda secreta,
recaient la cárrega de la prova sobre la part acusada (prova diabólica en ignorar-
se l'acusació), significant l'acció jurisdiccional una simple comprovació de
la puresa del procediment i no del fons del tema (incriminado concreta).

Per altra banda, la detencio administrativa pot prolongar-se indefinidament,
una vegada expirat el termini maxim teoric de sis mesos (Awwad al-Jammal
va estar en detencio administrativa durant set anys fins al seu alliberament
l'any 1982).

La detencio administrativa com a política repressiva: un cas representatiu,
I advocat Raji Sourani.

Raji Sourani era un advocat que exercia básicament a la zona de Gaza ocu-
pada per Israel l'any 1967 i defensor, també, a casos incoats per les autoritats
militars. Entre els seus defensats hi havia persones acusades de militancia
en el Front Popular d'Alliberament de Palestina (FPAP).

Sobre aquesta base, és a dir, la defensa de membres del FPAP les autori-
tats militars israelianes, acusant-lo de ser membre de l'organització, van de-
cidir incoar-li la lógica causa criminal com a suposat membre del FPAP.

Cronología

— El 22/7/85, R. Sourani va ser detingut mentre visitava un client a la presó.
— El 28/7/85 es va rebutjar la seva petició de llibertat sota flanea. R. Sou-

rani denuncia mals tractes.
— El 5/8/85 el tribunal militar de Gaza va estendre el període de detencio

de l'advocat R. Sourani.
— El 18/8/85 l'advocat R. Sourani va ser acusat de ser membre del FPAP

«i d'ocupar-se deis assumptes legáis deis seus membres a la zona».
— El 23/9/85 es va decretar ordre administrativa de detencio contra l'ad-

vocat R. Sourani.
— El 26/9/85 el jutge va revisar l'ordre reservant-se la decisió. Se li van

aixecar els carrees de membre del FPAP per manca d'evidéncia.
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— El 21/10/85 el jutje va confirmar l'ordre administrativa de detenció per
sis mesos des del 23/8/85 contra l'advocat R. Sourani.

El cas de l'advocat R. Sourani és especialment interessant ja que, indepen-
dentment de la qüestió de fons que significa el perseguir un advocat sobre
la base de la militancia deis seus defensats, mostra l'auténtic caire de les or-
dres de detenció administrativa ja que, quan les autoritats israelianes d'ocu-
pació troben dificultats practiques a través deis procediments judicials for-
máis amb garanties suficients, ais quals s'ha de provar l'acusació, canvien
el procediment a ordre administrativa de detenció per obtenir el resultat desitjat.

En el cas de l'advocat Sourani la causa que es va iniciar com a procedi-
ment judicial incriminatori i va concloure com a ordre de detenció adminis-
trativa.

La gravetat del tema és doble: primer, peí que fa a l'evidéncia de la manca
de garanties per a la persona i segon peí fet que afecta corporativament la
tasca deis advocats, ja que la defensa de determinades persones es conver-
teix, de fet, en causa suficient de pérdua de llibertat per a alguns advocats.

Detenció i empresonament de nens ais territoris ocupats

La quarta Convenció de Ginebra defineix el «nen» com a persona d'edat
inferior a quinze anys (articles 24, 38 i 50). Aquesta mateixa Convenció al
seu article 64 estableix el manteniment de la legislado penal vigent en el
moment de l'ocupació. La legislado penal jordana fixava l'edat penal en els
disset anys.

No obstant aixó, l'ordre sobre Fenjudiciament de joves delinqüents núme-
ro 132-67 estableix:

— L'empresonament fins a sis mesos de presó per a nens entre l'edat de
dotze i catorze anys, sota condemna (article quart).

— La condemna fins al termini d'un any de presó per a nens entre catorze
i setze anys, excepte en el supósit que el crim comes sigui penalitzable amb
mes de cinc anys de presó (article cinqué).

— L'edat es computará en el moment de dictar-se la sentencia i no en el
moment de la comissió deis fets, per la qual cosa és perfectament factible
la condemna a nens per actes realitzats fins i tot quan tenien menys de dotze
anys.

— La responsabilitat subsidiaria absoluta (fins i tot personal) deis pares
o tutors en el cas que s'imposi com a sanció una multa d'arrest substitutori
en cas d'impagament. D'aquesta manera és factible que el pare o tutor, per
impossibilitat de fer front a la sanció económica, compleixi pena d'empreso-
nament en lloc del nen condemnat. (article sisé, a).

Cal indicar que des de la detenció per la policia deis menors, deis nens,
aquests passen a presons comunes.
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Deportado ais territoris ocupats

En virtut d'aquesta práctica, de manera creixent, Israel expulsa cap ais paisos
árabs limítrofs els ciutadans palestins deis territoris ocupats la presencia deis
quals jutja «indesitjable».

Aquesta práctica és jurídicament milla amb la llei interna deis territoris
ocupats (que segons la Convenció de Ginebra ha de ser Túnica aplicable)
ates que la norma invocada per l'autoritat israeliana, els reglaments d'emer-
géncia de 1945, van ser abrogats pels británics el dotze de maig de 1948 i
per la constitució jordana de 1952 (aplicable a Cisjordánia), l'article nové
de la qual prohibeix expressament la deportado com a pena.

L'article 49 de la quarta Convenció de Ginebra de 1949 prohibeix expres-
sament «...la transferencia en massa o individual per mitjá de la forca, així
com les deportacions de persones des del territori ocupat al territori de la
potencia ocupant o a un tercer país ocupat o no, sigui quin sigui el motiu».
Irónicament, els británics van aplicar aquesta deportado al qui va ser minis-
tre de justicia d'Israel, Dov Josef, que va descriure aqüestes normes d'emer-
géncia com «pitjors que les liéis nazis» i al qui va ser ministre de justicia
d'Israel l'any 1977, Samuel Tamir, que va ser deportat a Uganda.

El procediment d'aquestes deportacions és perfectament semblant a l'ex-
pressat anteriorment a la detenció administrativa tant en la forma com en el
fons:

— El comandant militar de la regió dicta una ordre de deportado respecte
a una persona.

— D'acord amb l'article 112.8 del reglament d'emergéncia, el deportable
es pot dirigir llavors en recurs a la comissió consultiva de la regió que emet
dictamen, que pot ser o no acceptat peí comandant militar. És significatiu
indicar que el comandant militar té rang orgánic superior al de la comissió
consultiva.

— Si el comandant militar manté el seu criteri, el deportable pot recorrer
al Tribunal Suprem d'Israel.

Aquí es tornen a presentar les mateixes i fonamentals ruptures del principi
de legalitat i defensa eficac ja que:

— La deportado es basa sobre les tan comentades proves secretes a les
quals no té accés la defensa ni el defensat.

— El Tribunal Suprem no entra en la consideració de si les proves son
o no concloents com a justificatóries de la mesura de deportado, sino sim-
plement (com el cas de detenció administrativa) si el comandant militar va
actuar en el marc de les seves atribucions i la deportado té com a fonament
1'ordre i la seguretat pública.

Confinament ais territoris ocupats

Mitjancant aquesta mesura es prohibeix el desplacament d'una persona d'una
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localitat determinada o d'una área limitada concreta.
La base legal es troba, una vegada mes, a les disposicions d'emergéncia

del mandat britanic de 1945, articles 108-110.
No hi ha límit de durada del temps d'arrest, que varia entre els tres mesos

i els quatre anys.
La mesura, segons una carta dirigida a Amnistía Internacional amb data

del 25/10/82 per l'assistent general israeliá és de «carácter preventiu mes que
punitiu considerant un delicat equilibri entre la necessitat de protegir la se-
guretat pública d'una banda i la llibertat de l'individu de l'altra».

La fonamentació del comandant militar de la regió no necessita ser especi-
ficada i, fins i tot, no es subministren els detalls complets en qué es fona-
menta l'ordre a l'afectat o al seu advocat.

La fonamentació d'aquesta mesura i les seves garanties de revisió corren
la mateixa sort que la ja referida anteriorment respecte a la detenció admi-
nistrativa (prova secreta, el tribunal no entra en les raons de l'autoritat militar).

És molt illustrativa una decisió del Tribunal Suprem israeliá (S. Baranseh
—comandant central— cas 36 IV/1981), que indica:

«El poder definit a la regla 110 no es pot invocar per castigar una persona
per actes passats o servir com a substitut de procediments crimináis... el po-
der és preventiu, és a dir, és dirigit cap al futur i només es pot utilitzar si
és necessari per prevenir un perill previsible...».

És a dir, s'está «jutjant» la presumpció de fets futurs i no pas actes. Qualse-
vol comentan sobra.

Enderrocament i segellat de cases

Les autoritats israelianes, de manera regular, segellen o destrueixen cases
en qué es troba domiciliada alguna persona acusada d'activitats contráries
a la seguretat. Aixó vol dir que un immoble sencer al qual ni? habiten dife-
rents famílies sense relació entre elles queda afectat per aquesta mesura i és
així mateix irrellevant que l'edifici sigui o no propietat de la persona detinguda.

La norma que contempla aquesta mesura és, son altra vegada, les disposi-
cions d'emergéncia del mandat britanic, concretament la 119 de 1945 (en per-
fecta contradicció amb la quarta Convenció de Ginebra de 1949).

El procediment és especialment expeditiu, donat que l'ordre del coman-
dant militar és, simultániament, l'ordre d'execució immediata de la demoli-
ció, per la qual cosa la possibilitat d'apel-lació davant del Tribunal Suprem
d'Israel és prácticament impossible.

Els veins d'un immoble només poden teñir accés al Tribunal Suprem si
observen alguna activitat que els faci presumir la mesura de demolició (pre-
sa de mesures o fotografíes per part de soldats, gravetat d'acusacions contra
un conveí...).

Específicament, i segons va exposar el cap de la secció de dret internacio-
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nal del ministeri de defensa israeliá, Moshe Negbi, el 10/12/85... «en el cas
de l'enderrocament de cases no podem parlar d'una possibilitat efectiva
d'apellació al Tribunal Suprem».

Una vegada enderrocada la casa, el terreny passa a ser «zona tancada»,
per la qual cosa la reconstrucció de Fhabitacle es fa impossible. Una situado
semblant es dona en el cas del precinte de vivendes.

És important assenyalar:
— El carácter general i indiscriminat deis afectats per aquesta sanció tan

drástica, ais quals no s'imputa o s'acusa de cap activitat il-legal.
— Que la persona que motiva la decisió de demolido o precinte de viven-

da per part de l'autoritat militar no és necessáriament objecte de cap acusa-
do formal, podent tractar-se de simples criteris que concerneixen la segure-
tat de l'área.

INFRACCIONS EVIDENTS DE LES NORMES I PRINCIPIS DE DRET

1.- Els tribunals militars israelians de les zones ocupades encarregats de
la repressió de les persones que es consideren contraríes a la seguretat d'Is-
rael están compostos per oficiáis professionals i per advocats incorporáis a
l'exércit com a reservistes i destináis a aquesta fundó. Segons les informa-
cions rebudes, no tots els advocats militaritzats de les zones ocupades actúen
com a jutges o fiscals. La seleccio deis que han d'exercir aqüestes funcions,
segons els nostres informadors, correspon al ministeri de defensa. L'ordre
militar 378 per a Cisjordánia i 1970 per a Gaza estableix que «el comandant
militar de la regió nomenara oficiáis de rang de capitá o superior, legalment
qualificats per actuar com a jutges». Aquests oficiáis son tant de carrera com
reservistes. Els advocats que compleixin el servei de reserva, seleccionáis
també d'aquesta manera, exerceixen aquesta fundó. El degá del collegi d'ad-
vocats de Jerusalem va confirmar a la Comissió que va ser seleccionat per
actuar com a jutge en aquests processos, i havia actuat condemnant palestins
de quinze anys. Aquest sistema de seleccio disminueix les possibilitats d'im-
parcialitat deis tribunals i permet dubtar que siguin consideráis «tribunal re-
gularment constituid» en els termes que exigeix l'article 3.1)d) del conveni
de Ginebra de 1949 i árdeles 9 i 14 de la convenció internacional de drets
civils i palestins del 16/12/66.

2.- Les liéis emprades pels tribunals no s'ajusten al principi de legalitat
que exigeix l'article 67 del Conveni de Ginebra del 12/8/49 quan estableix
que «els tribunals només podran aplicar disposicions legáis anteriors a la in-
fracció i conforme ais principis generáis del dret, especialment peí que fa
al principi de proporcionalitat de les penes».

Aquest principi de proporcionalitat es confirma i es detalla a l'article 68.
Per l'experiéncia immediata de la Comissió i per les noticies rebudes sem-

bla evident que els tribunals decideixen mesures repressives que entenen efi-
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caces per ais fíns de l'operació, sense que préviament hi hagi certificats en
textos escrits publicats en la Uengua de les persones a les quals s'han d'impo-
sar, contravenint d'aquesta manera l'article 65 del conveni. El rigor de les
mesures sancionadores imposades sembla, segons el criteri de la Comissió,
exageradament excessiu en relació amb les conductes per les quals s'impo-
sen, sumant aixó a l'escás perill potencial de les persones a les quals s'apli-
quen, generalment molt joves.

3.- Les detencions de palestins decidides per les autoritats militars d'ocu-
pació es practiquen segons criteris i d'acord amb formes que no s'ajusten a
les exigéncies deis principis del dret, i no respecten, a vegades, els drets hu-
mans, sense que quedi ben ciar que aixó genera responsabilitat de les perso-
nes que actúen d'aquesta manera i deis seus superiors que els ordenen actuar
així o consenteixen que ho facin.

Amb tot aixó es conculca el que ordena l'article 3.1 i 32 del conveni en
relació amb el principi de tráete humanitari i l'article 29 i 147 peí que fa a
l'exigéncia de responsabilitats per les infraccions greus contra el conveni.

4.- La forma de desenvolupar-se els processos ais quals es refereix aquest
informe, segon les dades percebudes personalment, esta compresa clarament
per la prohibició continguda a l'article 3.1)d) del conveni en alió que fa refe-
rencia al judici previ per un tribunal regularment constituit «i dotat de les
garanties judicials reconegudes com a indispensables pels pobles civilitzats».

No s'até a aquesta clara exigencia:
a) La manera d'aconseguir la confessió del detingut i la de plasmar-la ais

documents en Uengua hebrea, ignorada per l'acusat, tenint en compte que
aquests documents son firmats per ell, la prova escrita quasi exclusiva que
s'ofereix al jutge, fets que contravenen l'article 65 del conveni.

La práctica de coaccions ais detinguts per obtenir dades, contraria a l'arti-
cle 31, o derivada d'un simple ánim lesiu, contraria a l'articlé 3.

Així mateix, la limitació gravíssima del dret de defensa produida en impe-
dir la comunicació de l'advocat amb l'acusat per llargs períodes de temps
i fins a l'inici del judici, segons va conéixer ámpliament la Comissió.

Aixó, a mes, contravé el que exigeix l'article 72 del conveni quan estableix
que l'advocat «podrá visitar l'acusat amb tota llibertat i se li donaran les faci-
litats adients per preparar la seva defensa».

b) Les proves secretes que per suposades raons de seguretat l'acusació for-
neix tan sois al jutge pero no a l'acusat ni al seu defensor.

L'article 72 del conveni diu que «tot acusat tindrá dret a fer els mitjans de
prova necessaris per a la seva defensa». Per instrumentar la defensa necessi-
ta, primordialment, conéixer les proves de l'acusació generades de la impu-
tado. La ignorancia d'aquestes proves secretes converteix en impossible l'exer-
cici de la defensa.

L'article 72 no conté cap criteri d'excepció en qué es pugui basar la irregu-
laritat de la prova secreta. Aquesta és, per tant, contraria a conveni, i fa ne-
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cessari estimar que els processos en qué s'empri no son processos regulars,
amb la qual cosa viola el manament de l'article 71: «els tribunals competents
de la potencia ocupant no podran dictar cap condemna que no hagi estat pre-
cedida per un procés regular».

c) La manca de publicitat deis judiéis en certs casos i les notóries i injus-
tificades restriccions a la publicitat en quasi tots els casos.

La Comissió només va teñir l'avinentesa d'accedir a una sala de judiéis,
segons es desprén del relat formulat anteriorment. També va teñir l'avinente-
sa de conéixer en la persona deis seus membres les maneres grolleres i expe-
ditives de desaconsellar apropar-se a la porta d'un establiment judicial mili-
tar, així com de percebre el tráete innecessáriament violent dispensat a dones
que pretenien accedir a la sala de judiéis o obtenir informació relativa ais
seus filis. De tot aixó i de nombrosos testimonis la Comissió forma la seva
opinió que no es practica el manament contingut a l'article 74 del conveni,
segons el qual els debats de l'audiéncia de qualsevol tribunal només excep-
cionalment es desenvoluparan a porta tancada, en interés de la seguretat de
la potencia ocupant. En cap cas la Comissió va ser informada que els judiéis
es desenvolupessin a porta tancada ni de les raons d'aixó. Simplement, no
es consentía l'entrada a parents ni a observadors.

d) L'edat de gran part deis acusats.
De conformitat amb l'article 64 del conveni «la legislació del territori ocu-

pat es mantindrá en vigor, llevat de en la mesura en qué pot ser derogada
o suspesa per la potencia ocupant si aquesta legislació constituís una amena-
ca per a la seguretat d'aquesta potencia».

La Comissió ha tingut l'avinentesa de presenciar judiéis a diversos acusats
de catorze anys i a un d'ells per fets comesos ais tretze anys. Els testimonis
rebuts indiquen que l'experiéncia de la Comissió no és excepcional, ja que
els judiéis a acusats menors de quinze anys son freqüents.

Encara pitjor, l'ordre militar número 132-1967 estableix l'edat penal en dotze
anys, a partir de la qual els acusats poden ser objecte de penes de presó.

No obstant aixó, segons les dades rebudes per la Comissió, l'edat penal
ais territoris ocupats, a Cisjordánia, abans de l'ocupació, i de conformitat
amb la legislació jordana vigent llavors, que ha de mantenir el seu vigor se-
gons l'article 64, era de disset anys.

Si l'autoritat militar d'ocupació ha modificat la llei vigent anteriorment,
segons l'esmentat article 64, només ho pot haver fet perqué els compresos
entre els catorze i els disset anys signifiquen «una amenaca contra la segure-
tat de la potencia ocupant», ja que és l'únic supósit en qué és permés peí
conveni modificar la norma preexistent. No és atendible, des de criteris de
lógica elementáis, aquesta valoració d'amenaca per a la seguretat.

Rebutjat aquest argument, tan sois pot estimar que les autoritats d'ocupa-
ció-no fan cap cas de l'article 64 del Conveni de Ginebra, així com deis arti-
cles 24, 38 i 50 en els quals es parla de «nens menors de quinze anys» per
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procurar-ne la protecció, així com a l'article 50, sense que sigui possible,
en cap precepte del conveni, l'estimació deis nens com a enemics pelillosos
per a la seguretat de la potencia ocupant.

5.- En determináis supósits s'adopten disposicions que signifiquen un greu
perjudici per ais palestins habitants de les zones ocupades, fora deis proces-
sos penáis. D'entre aqüestes mesures es poden destacar les següents:

a) Les deportacions

El conveni, al seu article 49, les prohibeix «qualsevol que fos el motiu».
Les evacuacions tan sois es preveuen per raons de seguretat de la població
o per necessitals militars imperioses. En tot cas, el mateix article, per a aquests
supósits extrems, exigeix que l'evacuació es practiqui cap a l'interior del ter-
ritori ocupat, i no cap a un país limítrof, i amb la cautela de la tornada a
l'emplacament inicial tan bon punt concloguin les operacions militars al sec-
tor. És, per tant, inqüestionable, que la sanció de deportado no és reconegu-
da peí Conveni i que la seva imposició és «contraria a les garanties judicials
reconegudes com a indispensables pels pobles civilitzats», fins al punt que
és considerada infracció greu deis articles 146 i 147 del Conveni.

b) Les residencies for^ades

L'article 78 del Conveni exigeix que la imposició d'aquesta mesura es deci-
deixi en un procés regular preestablert.

La simple decisió extrajudicial de l'autoritat militar, que és el sistema em-
prat ais territoris ocupats, no s'até ni tan sois al procés, que hem vist que
és irregular, seguit pels jutges militars. D'altra banda, consta que en els ca-
sos en qué s'ha decidit aquesta mesura, no s'ha revisat semestralment, com
exigeix l'esmentat article 78.

CONCLUSIÓ

La Comissió, per totes les raons exposades en aquest informe, crida l'atenció
encaridament a l'opinió pública espanyola i internacional sobre la necessitat
d'exigir rimmediat i inexcusable compliment de les normes universalment
estimades com d'aplicació general per a la defensa deis drets humans i, en
particular, del compliment del que regula la IV Convenció de Ginebra del
12 d'agost de 1949 i la Convenció Internacional sobre Drets Civils i Polítics
del 16 de desembre de 1966.

Madrid, a 16 de gener de 1988.
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Annexos:

1. Informe de la «Comissió Landau» sobre tortura a interrogatoris policíacs.

2. Llei d'emergéncia 5739/9 que regula la detenció (article 6, evidencia secreta).

3. Ordre militar 378/70 que restringeix moviments i possessió de béns ais ciutadans de Cisjordánia
i Gaza.

4. Medel d'ordre de confinament.

5. Ordenances de 1971 i 1979 sobre prova en judici (Prova secreta).

6. Ordres d'emergéncia de 1945 (mandat britanic) i 1970, regulant la detenció, el confinament i de-
portació.

7. Llista deis 103 habitatges segellats o enderrocats ais anys 1985-1986.

8. Llista deis 36 palestins deportats el 1985 i 1986.

9. Ordre 132/1967 que regula l'edat penal en 12 anys.

10. Referéncies jurisprudencials del Tribunal Suprem Israeliá per les quals aquest reconeix la seva
incompetencia perjudicar les raons de les autoritats militars en casos de detenció, confiscació o de-
portació. ~"
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Dossier
L'església en el XXVe aniversari

del Concili Vatica II



Entre la dinámica conciliar
i la Restaurado
Josep M. Pinol

En primer lloc fem una observado preliminar: cinc lustres és un temps
massa breu per valorar a fons els efectes i les repercussions d'un Concili,
en el nostre cas del Concili Vaticá II. No tractarem, dones, de formular un
diagnóstic historie, sino de reflexionar sobre alguns punts i algunes qües-
tions que considerem significatius. Tant sobre el Concili en ell mateix per
tal de copsar si avui ens en trobem propers o allunyats, com peí que fa a
tota 1'época post-conciliar.

Han passat vint-i-cinc anys i encara avui, com remarca l'historiador Albe-
rigo, el post-concili «és en bona mesura una projecció de les tensions que
van recorrer l'assemblea conciliar i no per atzar en son protagonistes sobre-
tot personatges del mateix Concili»1.

Diguem també, de passada, que una análisi de les repercussions de carác-
ter eclesial, social i polític del Concili Vaticá II a Espanya o almenys a Cata-
lunya hauria exigit, atesa la seva riquesa, complexitat i interés, un espai del
qual no disposem, era un tema per un altre article. Per aixó, ens hem decidit
de deixar-la de banda, perqué unes simples referéncies ens haurien presentat
una visió massa pobra d'aquelles vicissituds

Si ens fixem en el subtítol «entre la dinámica conciliar i la Restaurado»
constataren! que deixa ben ciar que si volem situar-nos en el moment actual
cal una doble lectura de la realitat. D'una banda, la colla d'iniciatives reno-
vadores que, en plena fidelitat a les línies de fons i a les grans opcions conci-
liars, han marcat i marquen l'experiéncia cristiana, d'encá del Concili Vaticá
II, i ho fan d'una manera irreversible. A tall d'exemple, les comunitats cris-
tianes de base del Brasil. I, d'altra banda, el moviment de Restaurado2 que
des de la cúpula vaticana s'estén per tota la geografía eclesial, principalment
d'encá del pontificat de Joan Pau II,i que constitueix básicament un meca-
nisme de centralització, de control ideológic i de repressió en el terreny de
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les idees i de la praxi, contra nombroses visions i experiéncies que s'inspiren
fidelment en les ensenyances del Concili, en la seva lletra i alhora en el seu
esperit. I ací ens topem amb la gran sorpresa, perqué les esmentades expe-
riéncies sobreviuen, tot i que sigui a empentes i rodolons i, mes i tot, mante-
nen sovint una presencia viva en el si de la comunitat eclesial i, sovint, de
portes enfora.

No neguem pas que el Concili Vaticá II provoques tensions i, a vegades,
brots de contestació infantilistes o exagerats, pero tot aixó era del tot inevita-
ble precisament perqué el Concili arribava amb forca temps, almenys amb
molts decennis de retard. El Concili Vaticá I havia romas incomplet i ja és
históricament ben provat avui que havia estat també, i potser sobretot, un
esdeveniment, una eina amb vista a apuntalar el poder temporal deis Papes,
és a dir, la supervivencia d'uns Estats pontifics condemnats sortosament a
desaparéixer. Per tant, atribuir, com s'ha posat de moda en temps del post-
concili i, no cal dir, aquests nou anys darrers totes les situacions que es con-
sideren negatives o conflictives en l'Església al Concili Vaticá II constitueix

"una coartada ideológica i un error historie.
En el seu polémic «Informe sobre la Fe»3, publicat a la tardor de 1985,

el cardenal Joseph Ratzinger, en el seu doble paper de gran inquisidor i d'in-
térpret de la ideologia wojtyliana, afirmava que calia defensar el veritable
Concili, pero tot seguit remarcava que se li havia «contraposat, ja durant les
sessions i amb una intensitat mes gran en el període post-conciliar un esperit
del Concili que era i és, en realitat, el seu antiesperit (Konzil Ungeist)», així
com que no calia tornar enrere, sino un retorn ais «textos auténtics de l'auténtic
Concili». És a dir, ensenyava l'orella, perqué adoptava el paper d'aquells «pro-
fetes de desventures» que Joan XXIII va anatemitzar en el seu historie dis-
curs del dia de l'obertura del Concili, Til d'Octubre de 1962. «Resulta in-
contestable —declarava Ratzinger— que els darrers vint anys han estat
decisivament desfavorables per a l'Església Católica. Els resultáis que han
seguit el Concili semblen oposar-se cruelment a les esperances de tothom,
comencant per les del Papa Joan XXIII i, després, les de Pau VI. Els cris-
tians son de nou minoría mes que no en cap altra época des del final de l'an-
tigüitat». I reblava el clau: «Els Papes i els Pares conciliars esperaven una
nova unitat católica i va sobrevenir una tal divisió que —en paraules de Pau
VI— s'ha passat de l'autocrítica a l'autodestrucció. Hom esperava un nou en-
tusiasme i s'ha acabat amb massa freqüéncia en l'avorriment i el descoratja-
ment. Esperávem un salt endavant, i ens hem trobat davant un procés pro-
gressiu de decadencia que s'ha desenrotllat en bona mesura sota el signe d'un
presumpte esperit del Concili, provocant d'aquesta manera el seu descrédit».
La conclusió categórica i tanmateix forca eloqüent, «cal afirmar sense em-
buts que una reforma real de l'Església pressuposa un decidit abandó d'aquells
camins equivocáis que han conduit a conseqüéncies indiscutiblement negati-
ves...».

60



L'OPINIÓ SOCIALISTA

JOAN XXIII I EL CONCILI

Deixant de banda el drama, el drama psicológic de Ratzinger, retornem
a la figura lluminosa de Joan XXIII que va teñir la inspiració i el coratge
d'anunciar la convocatoria d'un Concili Ecuménic el dia 25 de gener de 1959,
a la basílica de Sant Pau Extramurs. Un home del qual desconeixem potser
certes facetes de la seva personalitat i de lá seva actuado prodigiosa en el
decurs deis seus cinc anys curts de pontificat4.

Un grup d'historiadors, coordináis peí professor Alberigo de la Universi-
tat de Bolonya, ha publicat tot just fa mig any un primer perfil biografíe de
Roncalli rigorosament historie5, mitjancant el qual tracten de fer una apro-
ximado seriosa al «misten Roncalli». El misteri Roncalli, subratllaven, sembla
consistir exactament en aixó: «l'accés al pontificat d'un home ja vell, la car-
rera del qual, no distingida ni de formulacions teológiques ni d'iniciatives
espectaculars ni d'entroncaments sólids amb la burocracia, podia considerar-se
honorablement conclosa com a patriarca de Venécia. En canvi, aquest Papa
en el qual molta gent copsava una figura difuminada i de transido, va poder
concebre i realitzar, en el decurs de pocs anys, el Vaticá II, un esdeveniment
capa? de transformar la fa? de l'Església i de modificar-ne la relació amb
la societat, bo i posant fi després de quatre segles a certes conseqüéncies
del Concili de Trento, perqué es pot dir justament que el Concili Vaticá II
inaugurava una época nova: la de l'Església que accepta la dimensió proble-
mática de la confrontado amb el món contemporani...». Per primera vegada
aquest món esdevenia realment un lloc teológic, no el món que havia mort
amb la Revolució Francesa o un món imaginan com el del corporativisme
feixista.

En convocar el Concili, Joan XXIII va copsar que el moment era propici
per donar pas i vigencia a una serie d'adquisicions de carácter renovador deis
moviments bíblic, teológic, litúrgic i patrístic i deis moviments apostólics que
havien madurat tot al llarg d'alguns lustres, així com d'experiéncies intellec-
tuals i pastorals de signe renovador. En altres paraules, l'hora de Vaggiorna-
mento, de posar-se al dia de debo i en profunditat, i no tan sois funcional-
ment i de portes enfora.

Cal recordar també que, un cop mort Joan XXIII després de la primera
sessió conciliar, el Concili va continuar grácies al Papa Montini. Perqué en
el conclave de 1963 es va jugar realment la continuítat del Vaticá II. Els vots
de la dreta curial a favor del cardenal Ildebrando Antoniutti proclamaven en-
terrem d'una vegada el Concili, cal acabar d'un cop amb aquest desori. Pero
ací cal teñir en compte dues qüestions. D'una banda, el fet que el Concili
de Pau VI no fou ja el de Joan XXIII, i aixó no és cap crítica sino la constata-
do d'una cosa inevitable. Moltes coses agermanaven els dos Papes, pero els
separava la formado, el temperament i l'estil no cal dir mol mes diplomátic
de Pau VI, I, d'altra banda, l'oposició al Concili —sovint encoberta, a vega-

61



DOSSIER: XXVfe ANIVERSARI DEL CONCILI VATICA II

des explícita— d'un grup de cardenals i de tota la dreta curial. Aqueste sec-
tors i bona part deis bisbes italians, espanyols i de l'Europa de l'Est van for-
mar la minoría conciliar i un centenar d'ells foren membres actius del Coe-
tus Internationalis, capitanejat per Mons. Marcel Lefebvre, aleshores
arquebisbe francés de l'església senegalesa de Dakar.

Per resumir, les grans aportacions del Vaticá II foren a grans trets: l'afir-
mació de l'Església-poble de Déu i, per tanj:, de la coMegialitat episcopal
i de la corresponsabilitat de tots els seus membres; la revalorització de l'Es-
glésia local o, si es vol, particular, respectant-ne la seva fesomia propia —el
seu rostre i color— i fent saltar els compartiments estañes; l'obertura d'un
diáleg sincer amb el món modern; la instaurado d'un fraternal diáleg ecu-
ménic, especialment amb els germans separats i els jueus; la proclamació
de la llibertat religiosa, la reforma litúrgica, etc.

El fet realment important, pero, fou que l'orientació global del Vaticá II
fos prevalentment progressista, perqué tenia en compte els signes del seu temps,
el món contemporani deis anys seixanta i no ja els de 1545 (Concili de Tren-
to), 1788 (anterior a la Revolució Francesa) o 1870 (bretxa de la Porta Pia)
i, val a dir, un món amb consistencia propia, tot respectant-se Fautonómia
de les realitats terrestres i l'existéncia del procés de secularització. I aixó sig-
nificava una revolució copernicana. Ara bé, el Concili no va ésser tan sois
significatiu per la seva dimensió histórica i qualitativa, és a dir, peí seu im-
puls alliberador, en abandonar el port d'una Església de cristiandat i trencar
els llacos amb una visió secular, una orientado preferentment tridentina i
una eclesiologia del passat. El Vaticá II va presentar una dimensió quantita-
tiva singular i excepcional.

Hermann Pottmeyer ho demostra clarament en un estudi6. De les 37.727
radies en total de tots els concilis, el Vaticá II en compren 12.179. El Concili
de Trento, que és el mes proper quant a l'extensió, en tenia només 5.637. Les
ratlles del Vaticá II que tracten problemes pastorals i socials son 5.656. Per
aixó la justificado de Concili prevalentment pastoral, tot i que el seus textos
estrictament dogmátics repressentessin 3.148 ratlles sobre un total de 8.521
de tota la historia deis Concilis.

Aqüestes darreres dades son eloqüents i mostren la feblesa de l'argument
básic d'una bona franja deis opositors tradicionalistes del Concili: passem-
lo per alt perqué un concili només pastoral no és vinculant. D'altres sectors
especialment curiáis pensaven que calia posar bona cara al mal temps i no
agitar-se gaire, per tal com tenien confianca que al capdavall s'acompliria
en aquest cas la máxima de II Gattopardo: «canviem perqué res no canvii».

Tanmateix l'ofensiva mes hábil, intelligent i demagógica contra la línia con-
ciliar la va protagonizar, sens dubte, el pare Jean Danielou. Mentre els pa-
res conciliars entonaven el réquiem peí constaninsme, ell sortia en el fons
en defensa d'una Església constantiniana, amb el seu article «L'Eglise peuple
immensa ou petit troupeau», publicat de primer a La France Catholique —oc-
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tubre de 1964— i tot seguit per l'Osservatore Romano. Danielou, home de
1'élite cultural, religiosa i social francesa es lliurava demagógicament a una
defensa de caire populista deis illots de cristiandat, deis pobres, de les mas-
ses i del poblé cristiá, confonent-los paradoxalment amb aquella categoría
social que els sociólegs batejaran després com «la majoria silenciosa» que
se situava, en realitat, ais antípodes del poblé, deis pobres i de les masses.
Un altre deis objectius de la brillant dialéctica danielouana, amb les seves
referéncies al continent católic (América Llatina) i al Tercer Món era trencar
el front de la majoria conciliar que giravoltava entorn deis episcopats cen-
treuropeus i francés i de la qual formaven part la majoria deis bisbes de l'he-
misferi sud, a vegades per raons mes practiques que no realment teológiques
0 eclesiológiques. Era una forma d'expressar la seva protesta contra el cen-
tralisme i el burocratisme abassegadors de la Curia Romana.

Pau VI, que aspirava a decisions gairebé plebiscitáries per part deis pares
conciliars i tractava amb una delicadesa exquisida els sectors pertanyents a
la minoria conciliar conservadora, fou en general receptiu de les línies de
fons del Vaticá II. Ara bé, procurant d'integrar-les sempre en el marc institu-
cional a fi de dominar la situació des del primer moment7. Així, el 15 de
setembre de 1965 promulgava ja el Motu Proprio «Apostólica Sollicitudo»
que instituía el Sínode deis bisbes i el 7 de desembre de 1965, la vetlla ma-
teix de la cloenda del Vaticá II, amb el Motu Proprio «Integrae Servandae»
convertía el Sant Ofici en Congregació per a la Doctrina de la Fe. El Sínode
será, pero, només un órgan consultiu i no permanent.

LLUMS I OMBRES DEL POST-CONCILI

Peí que fa a la reforma del Sant Ofici, es constatará aviat, tot i la bona
voluntat de la reforma inicial, que ha estat, si fa no fa, una reforma ben su-
perficial. El llicenciament mes endavant del cardenal Ottaviani, el mític ca-
rabiniere de la fe i la seva substitució peí cardenal iugoslau moderat Seper
o, fins i tot el nomenament de Charles Moeller a la Secretaria, no reeixiran
a donar un cop de timó capa? de sostreure la Congregació a la influencia
1 control d'Ottavinani i de la vella guardia curial. El 1967 s'obria ja el primer
expedient sobre Leonardo Boff i els escrits de Chenu, Schillebeeckx i d'al-
tres teólegs progressistes es tornaven a examinar amb lupa. Alberto Barbero
i Giancarlo Zizola van demostrar en la seva obra La riforma del Sant'Uffizio
e il caso Illich, de 1969, que la pretesa reforma havia esdevingut una simple
operació de maquillatge8.

Pau VI promulgava el 15 d'agost de 1967 la reforma de la Curia Romana
mitjancant la Constitució Apostólica Regimini Ecclesiae Universae.

En aquest punt cal recordar alguns factors negatius, deis quals hem tractat
extensament en el nostre primer estudi sobre el wojtylanisme9 i a qué ens
haurem de referir ara només breument. Comencem per l'autocrítica. Primer
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factor: aleshores a la vitalitat de les múltiples experiéncies cristianes no cor-
respongué la d'una reflexió teológica i eclesiológica, almenys del mateix gruix
de la que havia preparat el Concili. Semblava com si aquella tasca ingent,
acomplerta a contra corrent, i que havia desembocat en el Vaticá II, hagués
perdut de cop i volta embranzida. La primera «Svolta» (virada) de carácter
involutiu del pontificat de Pau VI (viatge a Fatima, Credo del poblé de Déu,
Humanae Vitaé) va representar una dutxa massa freda per a l'eufória post-
conciliar excessiva d'alguns sectors cristians avancats, els quals, desempa-
rats, talment nómades a rintempérie, s'endinsaren en la via de la diáspora.

L'optimisme que es respirava després d'un esdeveniment com el Vaticá II
era comprensible, pero tanmateix una mica excessiu. La convicció que el
Vaticá II marcava una fita irreversible mena a una infravaloració de dos fets
significatius. D'una banda, hom atribuí generalment poca importancia a Fes-
calada fiilminant de la contraofensiva anticonciliar impulsada per alguns sectors
curiáis i de l'episcopat i pels sectors católics mes reaccionaris. Hom va ima-
ginar que només eren petites batalles de rereguarda. Pero des de la penom-
bra, massa gent bellugava els mateixos fils i hi abocava consistents mitjants
economics. Només cal pensar en els centenars de milers d'exemplars d'obres
pamfletáries, sovint anónimes, i de revistetes que inundaren Europa i les dues
Amériques. I alió que s'havia previst com una tamborinada d'estiu sense con-
seqüéncies reeixirá segurament a condicionar ja la primera etapa del post-
concili. D'altra banda, l'esdeveniment que provoca un clima de gran confu-
sió fou la ruptura creixent que es produüa en el front deis teólegs renovadors.
N'hi ha prou de citar tres noms: Joseph Ratzinger, Urs von Balthasar, Henri
de Lubac. Uns homes que, val a dir, ja havien comencat a expressar certes
critiques durant la darrera fase del Concili, pero de cop i volta interpretaven
les conseqüéncies traumatiques del Concili en clau apocalíptica, talment com
si l'Església fos a punt d'ensorrar-se. El retard del Vaticá II havia de fer es-
clatar per forca molts antics esquemes i d'alliberar les energies d'una expe-
riencia cristiana sovint reprimida. Aixó va constituir un repte massa fort per
a la seva seguretat intellectual i els provoca una reacció en la qual prevalgué
un estat emocional en comptes d'una reflexió teológica i sociológica rigorosa
i serena. D'aquesta manera esdevingueren els auténtics hereus d'aquells pro-
fetes de desventures desqualificats per Joan XXIQ. Aquests homes foren wojt-
ylians avant la lettre i, mes endavant, Joseph Ratzinger el teóric de la ideolo-
gia wojtyliana.

De 1965 enea, en cinc anys el panorama havia canviat forca. Hom prenia
consciéncia del fet que no ja l'esperit sino la mateixa lletra del Vaticá II es
comencava a mediatitzar i, sovint, a qüestionar. D'altra banda, es copsava
que el Vaticá II havia estat un Concili básicament europeu i de l'Atlántic Ñord,
fet potser massa a mida pels teólegs i els bisbes centreuropeus i francesos.
Per aixó el veritable Concili per a les esglésies llatino-americanes, africanes
i asiátiques foren potser les reunions deis episcopats a Medellín (1968), Kam-

64



LOPINIÓ SOCIALISTA

pala (1969) i Manila (1970). Així mateix, el problema per ais episcopats i
les esglésies del Tercer Monja no era tan sois el centralisme roma, sino tam-
bé la tutela de carácter colonialista que hi exercien, per mitjá de les seves
aportacions económiques, les esglésies de l'hemisferi Nord i, particularment,
les de la República Federal d'Alemanya i deis Estats Units.

Per tot aixó, l'interrogant que es va plantejar a la reunió de teólegs, orga-
nitzada per la revista Concilium, el 1970, a Brussel-les: ¿No estará ja superat
el Vaticá II? Va constituir un primer toe d'alerta i era, fins i tot, comprensi-
ble en aquell moment historie, encara que avui sota la perspectiva del ponti-
ficat del Papa Wojtyla pugui semblar agosarada i tal volta fins un error tác-
tic. Passaren set anys, i a desgrat d'algunes adquisicions positives, s'havia
arribat a un cul-de-sac, no es veia cap sortida a aquella situació d'estanca-
ment. Per consegüent, el títol simbólic: «Cap al Vaticá III, alió que resta per
fer a l'Església» de la trobada de setanta teólegs i sociólegs convocada per
Concilium a la Universitat de Nótre Dame, d'Indiana, el maig del 1977, sem-
blava plenament justificat.

Abreujant molt, recordem alguns esdeveniments remarcables que havien
ocorregut els anys setanta i d'una manera especial durant la darrera etapa
del pontificat de Pau VI.

1972. Després d'uns anys de picabaralles constants amb l'episcopat fran-
cés, l'arquebisbe tradicionalista Marcel Lefebvre fundava la Frateraitat sa-
cerdotal de Sant Pius X i tot seguit el semanari d'Econe (Suissa). En poc
temps va obrir una colla de priorats i de cases a Franca i d'altres paisos, en-
tre elles la d'Albano a les mateixes portes de Roma. Les seves finances sem-
blaven molt robustes. Hi ha qui pensa que tenia el carisma de multiplicar
els peixos, els peixos grossos naturalment, que el subvencionaven generosa-
ment amb monedes fortes: franes sulssos, mares alemanys i dólars. A mes,
tot porta a pensar que va comptar sempre amb alguns cardenals i curiáis com
a padrins. '

1975. 1 d'octubre: promulgació de la Constitució Apostólica Romano Pon-
tifici Eligendo sobre el conclave. L'opinió general i de molts experts era que
aquest nou model de conclave significaría un pas endavant. En realitat, una
serie de circumstáncies frenaren Pau VI en el darrer moment, i el document
representava un pas enrera, perqué el que reconeixia en teoría era negat a
la práctica. El vaticanóleg Zizola, sempra lucid, explotava aleshores amb el
seu llibre Quale Papa? (1977) contra les muralles electróniques que circum-
daven el castell electoral. Un conclave, escrívia, destinat a nedar en les aigües
de la Contrarreforma pero a naufragar en l'eclesiologia del Vaticá II. Un con-
clave, afegia, que esdevindrá fatalment una mena de tribunal que judiciará
l'obra del Papa difunt, i aixó va succeir en els dos conclaves de 1978.

1976. Pau VI suspén a divinis l'arquebisbe Lefebvre. Al cap d'uns mesos,
el 6 de juny de 1977, el desafiament de l'arquebisbe tradicionalista que ac-
cepta la invitado de celebrar l'eucaristia al palau Rospigliosi de Roma. Ex-
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pectació per veure quins membres de l'antiga noblesa negra i papalina res-
pondrien a la invitació de la princesa Elvina Pallavicini i quins la declina-
rien. En tot cas, no es tractava d'una anécdota mundana en qué la missa le-
febvriana servís per saldar velles diferencies entre la princesa Pallavicini i
la també princesa Isabelle Colonna que va usar tota la seva influencia per
boicotejar la provocado de Lefebvre10. En el fons la qüestió era que Lefebvre
no hauria trepitjat tan fort si no hagués tingut padrins ben situats a la Curia.
Els vaticanólegs mes documentats predirien amb rao que havien comencat
les grans maniobres del pre-conclave i que possiblement Lefebvre jugaria el
paper de gran elector, des de fora del proper conclave.

L'any següent, el 1978, moría Pau VI i en el primer conclave del mes d'agost
el cardenal Siri, el poderos arquebisbe de Genova, fou el candidat al Papat
de la dreta curial pura i dura. Després de la mort del Papa Luciani i en el
conclave del mes d'octubre, els dos cardenals papables en la darrera volta
son els cardenals Siri i Wojtyla, arquebisbe de Cracovia, ambdós pertanyents
a l'antiga minoría del Concili. El dia 16 d'Octubre de 1978 surt elegit Papa
el cardenal Wojtyla i s'inaugurava un pontificat que es caracteritzaria per la
seva línea involucionista i en pro de la Restauració.

1979. Tot just al cap de tres mesos del nou pontificat s'iniciaren una serie
de gestions prop de Lefebvre, a través sobretot del cardenal Siri, pero també
per mitjá deis cardenals Oddi, Palazzini i Ratzinger. Amb el corresponent
viatge a Roma de l'arquebisbe Lefebvre, audiencia amb el Papa, visita a la
Congregació per a la Doctrina de la Fe. Poc abans de l'estiu, es trencaven
les negociacions a causa d'unes declaracions explosives de Lefrebvre i de
la fermesa del cardenal Seper,,prefecte de la Congregació per a la Doctrina
de la Fe. Tanmateix, els contactes prosseguiren els anys següents.

1981. És un any crític per al Papa. El 13 de maig l'atemptat del misterios
ture Ali Agca a la Placa de Sant Pere. A la tardor, el somni de l'estiu polonés
es va cloure amb la intervenció militar de Jaruzelski. El dia 25 de novembre,
Ratzinger, l'anomenat teóleg per a la Restauració, era designat peí Papa pre-
fecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, l'ex-Sant Ofici. La forta-
lesa tradicional de l'ortodoxia es confiava a un teóleg professional. Ara no
es parlava només del clan polonés al Vaticá, es comencava a parlar-hi del
partit alemany, de la Deutsche Kirche. La palanca ideológica restava, dones,
a les mans de Ratzinger i, en certa mesura, la palanca económica a mans
del cardenal Hoeffner, arquebisbe de Colonia. L'operació era clara, un cone-
gut vaticanóleg escrivia «Ratzinger forneix dignitat teológica a la deslegiti-
mació del Concili, gestionada fins ara per una dreta tan indigent cultural-
ment com ben proveída financerament». I afegia: «per batre en bretxa els
continguts teologics conciliars el vell instrumental de la teologia escolástica
no servia. Ratzinger en disposava d'un de millor».

1984. Les declaracions de Ratzinger a la revista alemanya «Jesús», l'apari-
ció del seu explosiu «Informe sobre la Fe» i el primer document del Sant

'X'
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Ofici sobre la teología de l'alliberament provocaren una reacció fortíssima,
fins i tot en molts episcopats, i l'alarma en tota la geografía eclesial.

1985. Per capejar el temporal, el Papa anunciava el dia 25 de gener a la
basílica de Sant Pau Extramurs una assemblea extraordinaria del Sínode deis
bisbes en commemoració del XX aniversari de la cloenda del Vaticá II. Aquest
Sinode no será pas aquell concert de Cracovia, dirigit per Ratzinger, que molts
havien temut, inclosos bisbes i sinodals. Fixem-nos, pero, en unes ratlles
breus de la seva Relació Final. D'una banda, es critiquen «les noves concep-
cions sociológiques, deduüdes de la visió conciliar de poblé de Déu». Tema
típicament ratzingeriá. D'altra banda, «l'eclesiologia de comunió no pot reduir-
se purament a qüestions organitzatives o a problemes que es refereixin sim-
plement al poder». Una altra déria ratzingeriana. Fins i tot en aquest ús de
la teologia de comunió del Concili com a técnica de buidament del Concili
es reconeix l'estil refinat i actualitzat de la Restaurado11.

1987. 15 d'octubre. Viatge a Roma de l'arquebisbe Lefebvre i llarga entre-
vista amb Ratzinger. Malgrat 1'hermetisme oficial, els comentaristes donen
per feta la seva rehabilitado a curt termini12. En tot cas, es confirma que
el cardenal Gagnon, president de la Comissió de la Familia, és el visitador
apostólic que tractará de regular canónicament la Fraternitat sacerdotal de
Sant Pius X.

L'ESTRATÉGIA DE LA RESTAURACIÓ

Ens ha semblat que calia examinar a fons el cas Lefebvre, tot i tractant-se
d'un cas lúnit, perqué és revelador de l'actitud d'un grup de membres de 1'antiga
minoría conciliar conservadora i tradicionalista —i deis seus hereus mes
fidels— en el moviment de reflux anticonciliar que havia ja comen<?at amb
empenta en els darrers anys del pontificat paulí i que s'ha manifestat oberta-
ment i sense cap mena de complex tot al llarg del pontificat de Joan Pau II.

Durant els dos anys darrers la línia restauracionista del pontificat actual
no ha estat objecte de cap rectificado essencial, ben al contrari s'ha reforcat
notablement i, val a dir, que les tensions verticals i horitzontals han estat cada
vegada mes fortes. A tall d'exemple, si examinem el desenrotllament i les
propostes de les dues assemblees sinodals que s'han celebrat observarem una
mena de diáleg de sords entre la majoria deis sinodals i la minoría formada
especialment per aquells pares sinodals designats directament peí Papa i els
membres de la Curia. I la mateixa cosa s'esdevingué, a grans trets, durant
el viatge recent del Papa Wojtyla ais Estats Units.

Així, s'han desenrotllat amb una tónica semblant tant l'assemblea del Sí-
node extraordinaria per commemorar el vinté aniversari de la cloenda del
Concili Vaticá II com l'assemblea ordinaria recent dedicada ais laics ais vint
anys del Concili. De primer, un cor majoritari de veus conciliars convencu-
des que calia aprofundir les implicacions del Vaticá II. Tot seguit el treball
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i la discussió en els cercles menors (lingüístics) en els quals es trobaven re-
partits estratégicament els membres de la minoría conservadora. Tercer acte,
la presentació de les propostes que vés per on reflecteixen sempre en bona
mesura les posicions d'aquella minoria. Finalment, l'elecció per sufragi se-
cret deis 12 membres de la secretaria que correspon escollir a l'assemblea
—els 3 restants son designats directament peí Papa— amb el resultat signifi-
catiu que gairebé tots pertanyen al sector diguem-ne progressista, i no al sec-
tor conservador que comparteix les orientacions restauracionistes del Papa
i de la seva mini-cúria.

Aquest fet demostra que básicament la correlació de forces persisteix, a
desgrat de totes les pressions, i que bona part deis bisbes —i deis superiors
religiosos— van perdent el complex d'inferioritat enfront del Papa. És a dir,
que teñen una concepció mes evangélica i mes madura deis vineles de fideli-
tat i de collegialitat que els uneixen a Pere. Tanmateix no ens enganyem,
el temps juga a favor de la Restaurado. Només cal pensar en el signe deis
nomenaments episcopals —prácticament el 99% deis sectors conservadors
i, fins i tot, ultraconservadors—, en les actuacions enérgiques d'una colla
de nuncis de xoc, en el control ideológic sobre publicacions i edicions i, no
cal dir, en la creixent repressió exercida en els seminaris, les facultats de teo-
logia i les universitats católiques.

Tot aixó porta a pensar que la gran reforma del Sínode i de la Curia que
alguns vaticanólegs havien previst pels primers anys del pontificat wojtyliá,
será molt curta o no s'arribará a fer de debo per la senzilla rao que cada cop
és menys necessária a l'estratégia del Vaticá.

Perqué han estat ja prou rendibles els métodes que han prevalgut fins ara.
Una atenció especial en la selecció deis nous bisbes, sobretot deis de les grans
diócesis. Una acció de desestabilització de les conferencies episcopals menys
servils i mes independents —com ara les del Brasil i els Estats Units. Una gran
cura en les promocions cardenalícies queja arriben a seixanta durant el pontifi-
cat actual. I, last but no least, una estrategia ben planejada respecte a les pre-
fectures i secretaries de les grans Congregacions de la Curia, ocupades totes
elles per prelats «segurs» i en sintonía absoluta amb la ideología wqjtyliana.

Per acabar, una qüestió crucial que tal volta havia passat una mica desaper-
cebuda a molts especialistes. «L'análisi del poder roma permet d'observar una
elevada concentrado de carrees a les mans d'un grup reduit d'alts dirigents
de la Curia mitjancant el sistema de participacions creuades».13 Una concen-
trado de poder mai vista. Un grup de set cardenals (Ratzinger, Tomko, Gan-
tin, Angelo Rossi, Hamer, Opilio Rossi i Oddi) que es troben en el Consell
per ais afers públics de l'Església, on s'elabora l'estratégia vaticana de les rela-
cions amb els Estats, son membres d'altres sis, set o vuit Congregacions ro-
manes, a banda d'ocupar la prefectura deis dicasteris o altres alts carrees.

Josep M. Pinol
Expert en temes del Vaticá
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La por a la inseguretat
Raimon Ribera

Un títol acostuma a procurar, com a mínim, ser una referencia sintética del
text i atraure l'atenció del lector. M'he permés, dones, de fer referencia al fa-
mós títol de Fromm, per tal d'assolir els objectius esmentats i per una rao ad-
dicional: és un títol generalment comprensible. Perqué si hagués utilitzat com
a títol «La desconfianza en 1'Esperit», tot i voler dir gairebé el mateix, hauria
resultat forca mes críptic.

Aquest problema de llenguatge és molt freqüent actualment en parlar de te-
mes teológics o eclesiástics: la major part de la gent que en parla ho fa «des
de dins» i utilitzant uns termes que només son significatius per ais «de dins».
Procuraré evitar-ho en aqüestes reflexions, pero no será fácil: jo també parlo
«des de dins». Encara que ho feig amb moltes ganes de superar, en la mesura
del possible— una certa porció de llenguatge simbólic és probablement inevi-
table a l'hora de parlar de qüestions religioses— aquest problema de la signi-
ficativitat de les paraules.

Deia que el títol vol ser una referencia sintética del text. Per a mi, la «por
a la inseguretat» és un estat psicológic —personal i collectiu— que caracterit-
za l'evolució recent de l'Església i la seva situado actual. És una mena de re-
rafons continu que explica moltes de les situacions concretes que s'han viscut
i es viuen. Un estat potser comprensible i previsible en una estructura que
s'embarca en un procés de canvi. Vull dir ¿'entrada, pero, que jo em situó
en una posició fortament crítica envers aquesta situado, i cree imprescindible
la seva rápida superado si l'Església vol assumir algún paper amb sentit en
el món d'avui.

L'ESGLÉSIA I EL CONCILI VATICÁ II

Encara que moltes raons ho facin desitjable, no és fácil que una estructura
s'animi a iniciar voluntariament un procés de canvi renovador. El que és signi-
ficatiu i sorprenent —sobretot vist des d'avui— del Concili Vaticá II és que
va ser aixó: una enorme estructura que «s'animava» a iniciar un procés de trans-
formado que la convertís en quelcom de yálid en el context socio-cultural de
la segona meitat del segle XX.
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Tirar endavant el Concili va ser un enorme mérit per part de tots aquells
que abans de la seva celebrado van expressar una voluntat de renovado. I
per part de Joan XXIII, que va recollir des del vértex aquesta voluntat i la
va convertir en moviment real del conjunt. També per part de Pau VI, que
va mantenir la iniciativa conciliar. I mérit, finalment, per part de tots aquells
que durant i després del Concili van acollir amb entusiasme la iniciativa i
van mirar de traduir-la en canvi real a tots els nivells de l'estructura.

Personalment, per raons d'edat jo no vaig viure conscientment ni el pre-
Concili ni el Concili. Pero vaig prendre consciéncia de la meva pertinenca
cristiana enmig d'aquella onada d'entusiasme. A mi em van criar els entu-
siastes del Concili. I sé de la illusió amb qué ells varen viure aquells mo-
ments. No deixa de ser un privilegi historie viure un moment d'entusiasme
collectiu.

I el Concili en va ser un en el si d'una institució enorme i antiga.
Qué ha passat després? Qué está passant ara? Aquest será el centre de la

meva reflexió. Feta des de la situado personal abans ementada: algú «de dins»
i criat en el post Concili. Que, per tant, no va viure Fentusiasme conciliar
—i, en conseqüéncia, no ha patit cap xoc brusc de desencís. Que, en canvi,
va viure com a «normal» l'ambient heretat del Concili: un ambient de lliber-
tat on tot era revisable, repensable, actualitzable: la teologia, la liturgia, l'or-
ganització eclesiástica, la doctrina social de l'Església, la doctrina moral de
l'Església... Tot era obert: s'estava refent una identitat. Em sentó hereu d'aquest
context i sense ganes de renunciar-hi: continuo pensant que estem «refent
una identitat».

Tornem, pero, a la pregunta: qué ha passat després del Concili? Sembla
que el qué es constata és un gradual procés de refredament. L'Església va
perdent l'empenta, l'entusiasme. Comencen a sortir frens, través al procés
de canvi. Subtilment, com acostuma a passar a l'Església: des de la discre-
ció i el silenci. Pero surten. El Concili es va convertint en un record no ope-
ratiu: se'l tanca a l'armari de la venerada historia. El postConcili sembla ser
un procés de gradual pero ferma frenada, fins que el vehicle s'atura i s'inten-
ta fins i tot posar la marxa enrera. És el que normalment es descriu com
a «involució» eclesial, «neorestauracionisme» o com se'n vulgui dir. Refreda-
ment o frenada, imatges amb un cert matís diferencial pero que van a parar
al mateix: la desaparició de la dinámica conciliar. Aquest sembla ser el fet:
l'empenta del Concili ha deixat d'existir.

Em sembla que no cal aturar-se en la descripció d'aquest fet. Els exemples
significatius son múltiples i a l'abast de tothom. L'Església torna a estar in-
ternament encallada, i externament ha perdut aquella imatge d'«obertura i
apropament al món d'avui» que li va donar el Concili. El que val la pena
és preguntar-se per qué ha desaparegut la dinámica conciliar. Des de la res-
posta a aquesta qüestió será mes fácil entendre on está actualment l'Església
i quina és la seva perspectiva de futur.

71



DOSSIER: XXVé ANIVERSARI DEL CONCILI VATICA II

La meva hipótesi és la recollida en el títol: la por a la inseguretat. El post
Concili és la historia d'una estructura que ha iniciat un procés de canvi i s'es-
panta. Li agafa por i s'atura. Per qué s'espanta? Perqué pren consciéncia que
continuar peí camí de la transformació vol dir entrar en el terreny de la inse-
guretat. Les coses deixen de ser tan clares: tot esdevé qüestionable. Tot s'ha
de repensar, i aixo és difícil, cansat i perillos: pot portar al dubte, a la incer-
tesa, i per tant pot apropar-nos al neguit, o fins i tot a l'angoixa. No se sap
ben bé on s'és ni on es va, i aixo fa por. Navegar sense conéixer la ruta de-
mana un coratge molt especial, el coratge de l'explorador, que l'Esglesia del
post Concili sembla no teñir —tot i que l'hauria de teñir: ja hi tornarem, a aixo.

Davant del buit, la incertesa, la inseguretat, l'Esglesia s'espanta. I frena.
Cosa que, com bé saben els automobilistes, no sempre és un bon recurs: de
vegades el que cal és agafar fort el volant, fixar-s'hi bé i anar endavant fins
haver acabat el tros glacat, mullat o enfangat de la carretera. De vegades,
frenar pot ser fatal, siguí perqué pot acabar en accident, sigui perqué et pot
deixar clavat en un Uoc sense poder anar ni endavant ni endarrera. Jo cree
que l'Esglesia ha frenat i ha quedat encallada. Ha comes el greu error d'en-
trar en un procés de canvi i aturar-se a mig camí. Quan precisament un pro-
cés és anar d'un lloc a un altre, i entremig no hi ha res. Ni hi ha res sólid,
vertebrat, estructurat: no hi ha «sistema». L'Esglesia ha perdut el «sistema»
antic i no ha arribat a bastir-ne un de nou: s'ha aturat a mig camí, i s'ha que-
dat sense sistema. Cree que aquesta és, molt sintéticament, la dramática si-
tuació actual de l'Esglesia.

Sense sistema: encallada en un estadi de confusió i de buidor, que es pro-
cura dissimular com es pot, pero sense éxit. L'Esglesia no sap qué pensa.
No sap ben bé quina és la seva concepció teológica. No sap qué fer en el
terreny litúrgic. No té un model organitzatiu que funcioni. La seva doctrina
social és pura nebulositat. La seva doctrina moral és dogmática i inconnexa.
Els historiadors ens hauran d'explicar si l'Esglesia ha viscut ja situacions si-
milars, cosa probable. Nosaltres mirarém ara de repassar alguns aspectes
d'aquesta desastrosa situació actual de l'Esglesia.

LA DESORIENTACIÓ ACTUAL DE L'ESGLESIA

Teológicament, la incertesa és notable, com reflecteix bé la incapacitat de
l'Esglesia de portar a terme un diáleg serios amb el pensament contempora-
ni. Tancada en construccioñs teóriques incomunicables, encallada en la pre-
tensió de crear la seva propia cultura, l'Esglesia no aconsegueix pensar-se
a ella mateixa des del pensament actual, des d'un pensament queja hagi as-
sumit no tan sois la II-lustrado, no tan sois Marx, Freud i Nietzsche, sino
també el positivisme, l'existencialisme o altres corrents del pensament del
segle XX. Assumpció que no-vol dir identificació, sino haver-se plantejat
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les preguntes i respostes que ha anat i va generant el pensament contempora-
ni. La ciencia continua semblant a l'Església o bé un enemic terrible o bé
un món mágic i fascinant, posicions ambdues forca inútils. De l'evolució de
l'art contemporani fa temps que l'Església no en sap res: els recursos expres-
sius de l'abstracció, per exemple, prácticament no formen part del seu horit-
zó. Éticament, segueix donant mes importancia ais codis que no pas a les
actituds, el que la fa incapac d'adaptar-se ais canvis viscuts en les societats
actuáis. La seva espiritualitat segueix essent tancada i excloent, i el diáleg
amb les altres religions no esdevé mai un intercanvi de riqueses sino, com
a máxim, un pacte de no agressió.

De fet, l'Església viu certa confusió peí que fa al mateix estatut teóric de
la seva creenca: és el cristianisme una religió?, és «la religió», Túnica «veri-
table»?, quin és el paper d'una religió en el món d'avui? Fins i tot el debat
teóric central, el que fa referencia a Déu, és avui per a l'Església un greu
problema. Com pensar i viure a Déu en un context cultural on Déu no és
necessari ni per explicar l'univers, ni la marxa de la historia, ni l'organitza-
ció de la societat, ni el comportament personal deis individus? L'Església
fa normalment dues coses: o negar l'existéncia d'aquests context —amb una
variant, que és condemnar-lo com a maligne— o bé callar, no donar respos-
ta; ambdues son signes evidents de la seva actual confusió. Confusió que es
mostra de tant en tant de forma clara, com ara en la incapacitat d'adoptar
una postura coherent i continuada davant la teología de l'alliberament —temuda
peí que té de socialment avancat, valorada peí que té de teológicament
tradicional—, o bé en la condemna d'un pensament mesurat com el de Hans
Küng —que fa nosa perqué subratlla els punts febles de l'Església, en comp-
tes d'ajudar a dissimular-los. Confusió obvia en el recent i ridícul intent de
prohibir els concerts ais temples, donant mostres de no teñir ciar ni qué son
els temples —res no és temple, tot pot ser temple; no hi ha «edificis sagrats»
on només es puguin fer cert tipus de música o d'activitats— ni qué és la mú-
sica religiosa —l'Adagio del Quartet de corda de Barber no és religiós, i en
canvi ho és el Kyrie del Réquiem de Mozart? Defineix la intencionalitat de
l'autor alió qué és música religiosa, o mes aviat és una qüestió relativa a l'oient?
Probablement aquesta feblesa teórica postconciliar esta arribant ais seus punts
álgids, i potser aviat apareixeran noves actituds que permetin refer nous sis-
temes de pensament. Pero potser aixó és el que els anglosaxons anomenen
«wishful thinking».

És ciar que a nivell litúrgic les coses no son massa diferents. En aquest
camp es fa encara mes evident alió de la buidor del mig camí. Amb l'empen-
ta del Concili es canvien una serie de coses: es giren els altars, se simplifica
la vestimenta, s'utilitzen llengües vernácules —encara que amb llenguatges
de vegades tan incomprensibles com el llatí—, s'incorporen lectors laics, etc.
Amb Fempenta inicial fins i tot s'incorporen alguns elements nous a les cele-
bracions —les famoses guitarres, per exemple. Pero després ve la frenada.
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Els canvis s'aturen. Les innovacions «agosarades» —ben poques— desapa-
reixen. I s'oficialitza una liturgia avorrida, inexpressiva, incapac de comuni-
car sentiments ni a creients ni a no creients. S'arriba a una situació en la que
fa vergonya, per exemple, que els no creients assisteixin a un enterrament,
perqué la incomunicació i ravorriment son totals. I qué fa l'Església davant
d'aixó? Insistir que la liturgia ha de ser única i igual per l'univers sencer,
que només s'hi pot incorporar alio oficialment —i centralment— aprovat. Exac-
tament el contrari del que la situació demana: estimular la creativitat per tal
d'anar bastint de forma «natural» —per opció lliure, no per decret— uns es-
quemes litúrgics nous, significatius, que expressin al qui creu i arribin inter-
pelladorament al qui no creu. I per fer aixó no hi ha altre camí que repensar-ho
tot des de l'arrel, toraar-se a preguntar el perqué de cada cosa, de cada gest,
de cada paraula.

A nivell organitzatiu la situació és també esfereídora. Pensar que el con-
cepte de «democracia» a l'Església continua essent ignorat o rebutjat! Que
«participació» s'entén com «ajudar al clergat a fer la feina que aquest esta-
bleix»! Que es perpetua la distinció entre clergues i laics, bloquejant així la
possibilitat d'una nova dinámica fonamentada en les necessitats de les comu-
nitats i les capacitáis deis seus membres! Que es mantenen divisions territo-
rials totalment obsoletes, per no trencar «tradicions»! Que es manté la pre-
tensió de l'existéncia d'un «magisteri» que emet instruccions i un poblé que
les compleix per norma jurídica, oblidant que l'únic magisteri possible és
el del testimoniatge lliurement assumit! Que el darrer Sínode té com a punt
destacat el debat entre uns malmesos moviments d'acció católica que la ma-
teixa jerarquia s'ha encarregat de frenar i fins i tot d'escapcar quan ha calgut,
i uns «nous» moviments amb uns trets tan sospitosos de malfianca envers el
món actual que fan aparéixer ais d'acció católica com a desitjables! L'orga-
nització eclesiástica sembla teñir com a única prioritat el garantir a la pobla-
ció l'«atenció sagramental» —bateigos, comunions, misses i enterraments—
que aquesta requereixi, tasca que absorveix l'energia deis pocs professionals
de l'aparell que queden; la potenciació de petites comunitats, de xarxes de
comunicació reals, del diáleg entre els diferents sectors son, en canvi, tas-
ques oblidades o ignorades, sigui per falta de recursos sigui per no ser consi-
derades prioritáries.

La doctrina social de l'Església sembla haver-se anat diluint. Després de
posicions molt retundes —i normalment reaccionáries— el Concili féu pre-
veure un acostament cap a doctrines mes avancades. Al final, pero, el que
ha passat és que l'Església mes aviat ha tendit a la cómoda posició d'aparcar
el tema, sempre conflictiu, justificant-ho de vegades amb la posició que ella
no hi entén i no s'ha de ficar en aquests temes. Un signe mes del desconcert
actual. Dins de la identitat que l'Església ha de refer hi té un lloc primordial
el comentan que ella pugui fer sobre com veu que les societats funcionen
i quins punts ¿'injusticia, d'opressió, de miseria, de marginació hi aparei-
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xen. I aixó acompanyat d'una crida a l'acció —el treball, la lluita— per can-
viar aqüestes situacions. Aixó, l'Església, ho hauria de fer a tot nivell —son
els cristians del Brasil els qui han d'establir la doctrina social de l'Església
sobre el Brasil— i amb un llenguatge ciar, directe, punyent, sense ambigüi-
tats calculades per a protegir no se sap ben bé quins privilegis. I del diáleg
i el compartir entre les Esglésies n'haurien de sortir les preses de posició
sobre els temes mes generáis —la cursa d'armaments, el capitalisme, el des-
equilibri económic internacional, la droga...—, anant perfilant així de fet i
en cada moment, amb tota la provisionalitat de qualsevol posició, el que se-
ria realment la doctrina social de l'Església, que no necessitaria d'encícli-
ques ni altres documents oficiáis per fer-se real.

Finalment, la qüestió de la doctrina moral de l'Església, un altre deis camps
on dona clars signes de desorientado, d'abséncia de sistema coherent. Un
sistema coherent que només es pot establir a nivell de grans principis, d'acti-
tuds humanes, de manera d'entendre la vida i les persones, i que després cada
comunitat i cada individu haurá de saber utilitzar en la seva vida concreta
—sense perdre de vista la imperfecció consubstancial que caracteritza els hu-
mans, juntament amb la seva capacitat de grandesa—. La preocupació moral
de l'Església ha d'anar lligada a la fundó religiosa del «bon comportament»
—la práctica del bé com a condició per assolir la pau interior— i no a altres
interessos socials o culturáis, o bé a neurosis derivades d'experiéncies vitáis
mal assumides. Aquesta és Túnica perspectiva possible per a una «doctrina
moral» de l'Església: crides a un comportament corréete com a via cap a la
transformado personal vers un nivell de major harmonía amb un mateix i
amb el món. Crides fetes des d'una óptica que testimonii l'actitud de benvo-
lenca incondicional que ha de caracteritzar l'esperit religiós. Les crides fetes
des de la crispació i la condemna no son coherents amb el rerafons vital que
ha de caracteritzar una institució religiosa. Tampoc aquí val la pena posar-se
a fer llistats d'exemples que están a l'abast de tothom i que mostren la tensió
generada en l'Església per aquesta abséncia d'un sistema des del qual pensar
les diverses realitats.

PERSPECTIVA DE FUTUR

L'Església no sap on és, i aixó la posa nerviosa. S'ha parat a mig camí,
s'ha encallat en el buit, i ara no sap com sortir-ne. Aquest malestar s'escam-
pa per tots els seus nivells i es manifesta en terrenys molt diversos. Qué pot
fer? Qué ha de fer?

Pot semblar pretensiós respondre a una pregunta tan genérica d'una insti-
tució tan gran. Pero al menys els «de dins» ens veiem obligats per la nostra
propia consciéncia a donar una resposta. Una resposta que és compromís
d'actuació. I la meva resposta, des de l'análisi feta, és prou obvia: l'únic camí
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de sortida és perdre la por a la inseguretat. És gosar entrar en camins d'in-
certesa. És atrevir-se a crear. És arriscar-se a equivocar-se, a fer-ho mala-
ment. L'única cosa que pot fer l'Església és perdre la por i anar fins al final.
Recuperar l'esperit del Concili, tornar a engegar el motor i continuar la ruta
fins a assolir un nou sistema vertebrador del seu pensament i la seva actua-
do. No sabem quin será aquest sistema, pero tot i no saber-ho cal teñir l'energia
de cercar-lo.

I ara em permetreu una brevíssima excursió peí llenguatge simbólic. Al
comencament déiem que parlar de la por a la inseguretat era gairebé com
parlar de la desconfianza en l'Esperit. Gairebé. Perqué la por a la insegure-
tat pot ser mes comprensible, justificable. Pero la desconfianza en l'Esperit
—no comptar amb qué hi ha una forza dins nostre i en el món que ens ajuda
a avanzar, que bufa cap a la bona direcció— és mes greu. El creient no es
pot permetre la desconfianza en l'Esperit, perqué aixo el defineix com a creient.
I per tant l'Església, si vol ser testimoni de fe, no es pot permetre la descon-
fianza en l'Esperit. No es pot permetre teñir por. No es pot permetre aturar-
se a mig camí per sensació d'inseguretat, per fugir del buit o de l'angoixa,
per recuperar una comoditat iMícita i, a mes, irrecuperable. L'Església, si
confia en l'Esperit, ha d'anar fins al final. Ha d'avanzar cap a un nou estil
d'Església. Cap a un altre perfil capaz de ser significatiu en el món d'avui.
Capaz de ser una aportació real al millorament de les estructures socials i
de la vida de les persones. En assolir aquest nou perfil, haurá acabat l'obra
comenzada peí Concili Vaticá II.

Raimon Ribera
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Entrevista a Joan Reventós
«La llarga marxa vers la unificado
política del socialisme a Catalunya»
Enric Bastardes

ETAPA DE FORMACIO

—Joan Reventós, a la seva biografió., por-
ta sobre les esquenes una parí important del
socialisme a Catalunya, i seria interessant
remuntar-nos a les influencies de persona-
litats polítiques que ha tingut, les influen-
cies personáis, tant en el camp del socia-
lisme com en el camp del catalanisme. Veure
de qui se sent deixeble i quines influencies
pensa que ha rebut al llarg de la seva vida.

—Bé, no és fácil contestar una pregunta
d'aquesta magnitud i dir qui t'ha influit al
llarg de la vida i sobretot, en el meu cas,
políticament.

La primera de les influencies, no en tinc
cap dubte, és familiar. Jo sóc fill i nét d'uns
homes que, d'una manera o altra, mes o
menys significada, van participar en el gran
moment que va significar la República a Ca-
talunya. El meu avi Jaume va ser Ministre
d'Hisenda al segon govern Azaña, i el meu
pare va ser Director General de Comerc al
primer govern de la República, quan enca-
ra no existia el Ministeri de Comer?. Vull
dir que pertanyo a una tradició familiar de
polítics lliberals d'esquerres, catalana, ca-
talanista, Hígada al sentiment república. La
vaig viure a casa, tant peí record del meu
avi, com peí record mes immediat del meu
pare. Per la conservado d'aquests records
en la trajectória absolutament privada, dins
de casa, de la meva mare.

A partir d'aquests antecedents, la meva
trajectória política inicial és senzilla d'ex-

plicar. Com tantes i tantes persones de la
meva generado, jo estic sotmés a la doble
influencia del franquisme, i al que apareix
com a la primera clara contestado a la dic-
tadura, aknenys en el medi de la meva classe
social. És una resposta de carácter cátala i
católic que pren entitat, en el meu cas, en
l'etapa final deis estudis de batxillerat i el
comencament de la universitat, entorn del
que eren en aquells moments els grups ca-
talanistes cristians, que giraven entorn de
Montserrat, de l'escoltisme i l'acció católi-
ca universitaria.

En aquest context, no hi ha dubte que de
retruc apareix la figura de l'Abat de
Montserrat, Aureli Escarré. Haig de dir
que, a propósit de la tradició familiar de ca-
talanisme liberal d'esquerres i la pressió del
medi ambient de la universitat franquista,
la válvula de sortida inicial fou el catala-
nisme cristiá. Afegir també que entra en
confrontado interna en mi mateix a l'épo-
ca de la universitat.

En la vida universitaria, veure xicots com
jo, de la mateixa generació i provinents de
molts estaments socials, significa un xoc
molt gran que m'ajuda a comprendre que el
món cátala era i és molt mes plural del que
jo havia rebut. Molts deis meus companys
estaven contra la dictadura, partint de posi-
cions molt diferents a les que jo havia re-
but. Aqüestes constatacions marquen l'ini-
ci d'una evolució, tant personal com
política. És la universitat la que en fa pren-
dre consciéncia de tot aixó, amb una doble
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interferencia. D'una banda, per motius de
radicalitat juvenil, col-laboro amb amics que
intenten desvetllar l'opinió pública catala-
na, molt adormida, amb accions espectacu-
lars. Té una fonamentació teórica, a través
d'uns cursets molt reduits que ens donaren
Raimon Galí i Joan Sales. D'aquests cursets
sorgí la práctica d'accions d'activisme po-
lític amb Pere Figueres i Jordi Pujol, entre
altres companys. Era també, i en certa me-
sura, la necessitat de donar satisfacció a l'es-
perit d'aventura, de prendre el compromís
polític, a través d'assumir una capacitat per
l'acció. A la vegada, se'ns dona l'experién-
cia substancial de la confrontado amb el
pluralisme polític. Recordó que en aquest
període, membre encara del grup Torres i
Bages, alguns companys del grup demana-
ren teñir contactes amb la gent d'UDC. Per
causes anecdótiques i familiars, vaig ser jo
qui facilita el contacte de l'Anton Canyelles
i en Josep M. Pinol amb els demócrata-
cristians, a través d'una persona que vivia
al meu carrer. A la vegada, aixó, per ini-
ciativa meva, comporta també prendre con-
tactes amb estudiants de la nostra genera-
do que tenien perspectives mes progres-
sistes, mes obertes, mes socialistes.

El primer d'aquests contactes el faria amb
un company del meu curs, que ja era mili-
tant socialista en la clandestinitat. Em refe-
reixo a Edmond Valles, que fou el primer
que ens parla a mi i en Francesc Casares,
de la possibilitat de considerar les nostres
actituds enfront d'un projecte socialista, en
la doble perspectiva del combat per la Ui-
bertat i l'avenc progresssiu de la societat ca-
talana. Seria en els anys quaranta set i qua-
ranta nou que, a través d'un procés llarg i
reflexiu, que a la vegada no em priva mai
de col-laborar amb altres sectors, em decan-
taría per l'adscripció al socialisme. Fa d'aixo
38 anys.

UNITAT SENSE COMUNISTES

—Una etapa importantíssima del socia-
lisme a Catalunya és el procés d'unificació
que esprodueixja en el moment de la tran-

sido. Aixó és un procés que ha durat tots
aquests últims anys, portemja dotze o tret-
ze anys, i és fonamental per entendre la si-
tuació política actual a Catalunya. Després
parlarem del paper de l'esquerra dins
d aquest procés, pero seria interessant veure
quins sacrificis ha comportat i quin prota-
gonisme ha significat la teva presencia al
front d aquest procés, per entendre els avan-
tatges i els inconvenients que ha significat
per Catalunya aquest procés d'unificació.

—Per respondre't, se'm fa necessari fer
una reflexió histórica mes vella. Estic con-
vencut que, per entendre el procés d'unifi-
cació del socialisme cátala, que coincideix
amb l'etapa de la transido democrática, en-
tre els anys setanta-dos i setanta-vuit, cal
anar molt mes endarrera. L'Isidre Molas
sempre diu que tots dos tenim una preocu-
pado historicista. És veritat. Hi ha prece-
dents temptatives velles d'unificar el socia-
lisme cátala, que havia patit sempre la creu
de les divisions internes o de les unificacions
no assolides. El fet és que, per explicar qué
ha passat del setanta-quatre, setanta-vuit i
fins ara, s'havia de teñir molt en compte el
que havia passat abans, amb els intents
d'unificació de la Unió Socialista de Cata-
lunya amb la Federado Catalana del PSOE.
L'acord i posterior ruptura de l'acord d'uni-
ficació, per no acceptació de la unificado
per part de la direcció del PSOE de Madrid.
La trajectória del comité d'enllac de l'orga-
nització socialista, després del sis d'octubre,
amb el procés que porta a la unificado so-
cialista i comunista del PSUC, quatre dies
després del divuit de juliol del trenta-sis.
Mes tard, l'experiéncia d'aquesta unificació
socialista i comunista durant la guerra ci-
vil, amb totes les seves conseqüéncies i de-
rivacions.

Si no es té en compte tot aixó, no es pot
comprendre el que ha passat després. Jo,
com és lógic, el que conec millor és una cara
de les experiéncies d'unificació. Si vols, una
doble cara d'aquesta experiencia, que és el
vessant que expliquen els socialistes. Per a
mi és menys conegut el vessant que expli-
quen els comunistes que formaven part de
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la unificado. Vull dir que conec el que
m'han explicat els militants de la Unió So-
cialista de Catalunya o de la Federació Ca-
talana del PSOE, militants socialistes purs,
per entendre'ns, contrastada, a mes a mes
per la visió i, d'altra banda, l'experiéncia
que visqueren els antics militants POUM,
organització no inclosa en la unificació.

Que se'n desprén, de tot plegat? Una sen-
sibilitat que jo vise a partir del quaranta-
nou, en tots els afanys de projecció socia-
lista peí futur. És la voluntat de mantenir
una unitat socialista, pero sense els comu-
nistes. Aixó es manté al llarg deis quaranta
anys de dictadura. L'experiéncia d'unifica-
ció socialista catalana era considerada po-
sitiva, amb l'afegit de Terror d'haver-ho fet
amb els comunistes. No tant peí fet de
considerar-ho un error absolut, com pels
métodes que els estalinistes van utilitzar per
fer-se amb el control del PSUC.

En tota aquesta trajectória del socialisme
cátala, no sois deis que militaven en les or-
ganitzacions clandestines, sino de socialis-
tes no compromesos orgánicament, hi ha-
via sempre l'objectiu d'anar a la unitat del
socialisme cátala. Aixó es manté de mane-
ra permanent, els anys quaranta, els cin-
quanta, els seixanta i els setanta.

On hi havia una certa confusió, que pot
explicar una mica les divergéncies, era en
els ritmes i els procediments a seguir. Un
sector no volia, sense haver assolit la unitat
socialista, que considerava previa, establir
una renovació de les estacions amb els co-
munistes. Un altre sector eren partidaris, so-
bretot en les fases fináis, d'una plataforma
unitaria de lluita democrática que inclogués
els comunistes. La discrepancia fonamen-
tal va ésser aquesta. Hi havia una confusió
entre la voluntat de promoure i encapcalar
un gran front democrátic sense exclusions,
i l'altra perspectiva que es movia a un ni-
vell diferent: el procés d'unificació deis so-
cialistes. Aclarir aixó va ésser molt difícil
i no es va poder fer d'altra manera que a tra-
vés del procés de participar amb altra gent,
des deis moments iniciáis de convergencia
deis grups socialistes.

Dit aixó, t'explicaré una anécdota curio-
sa. Quan ja teníem en marxa el procés de
formar una convergencia socialista a Cata-
lunya, amb la voluntat de fer-ne una plata-
forma per avancar vers la unitat del socia-
lisme cátala, un bon dia salta la noticia que
un sector clandestí del moment, Bandera
Roja, s'havia incorporat al PSUC. Potser al-
guns de nosaltres vam badar, no vam estar
prou atents. Recordó bé un dia que em va
venir a veure a casa en Jordi Borja, al qual
li vaig explicar quin era el projecte de con-
vergencia socialista i del que després volíem
fos el patit socialista. Vaig dir-li que no es
podien definir, en aquell moment, quines
etapes passaria, perqué la nostra voluntat
anava a la unificació del socialisme cátala.
Jordi Borja es va lamentar de no haver-ho
sabut abans, perqué probablement, em deia
ell, i no cree que em desmenteixi mai, si
haguessin conegut el procés, alguns d'ells
haurien tractat de retardar l'entrada de Ban-
dera Roja en el PSUC. Aquest procés és el
que anys abans, en el MSC, havíem definit
amb la política de les tres unitats: unitat de-
mocrática, unitat socialista i unitat sindical.
Tot aixó és bastant ciar en la política poste-
rior nostra.

—Ens hem quedat parlant de la unifica-
ció, deis aspectes histories de la unificació
del socialisme, pero hi ha tota I'etapa de la
transido própiament dita i les relacions amb
el PSOE, que també ha estat una llarga tra-
jectória de concordancia. Seria interessant
analitzar aquesta etapa de la transido.

—Bé, si he de ser sincer, el moment
d'inércia deis quaranta anys de lluita abso-
lutament autónoma deis moviments popu-
lare o de les organitzacions clandestines, pe-
tites o grans, a Catalunya, configura una
situació diferent de la resta d'Espanya.
Aquesta configurado, des de la perspecti-
va socialista, ve marcada per la voluntat
d'unitat del socialisme a Catalunya. Proba-
blement, l'expressió mes clara del que po-
dia ser la potencialitat socialista a Catalu-
nya en la nova fase, es manifesta en un
primer acte. El míting de la Uibertat, al Pa-
lau Blaugrana. Per primera vegada, els so-
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cialistes omplim i hauríem pogut omplir
cinc vegades mes la capacitat del local, an-
ticipant l'expressió d'un socialisme en mar-
xa, endavant, amb vocació d'unitat. Estará
equivocat el qui cregui que era l'obra d'un
grup de persones que forcen o forgen aques-
ta unitat. Evidentment, hi ha qui en pren un
cert paper de protagonista. Pero la unitat és
una voluntat que ve de molt abaix, de tots
els arrels que el socialisme tenia a Catalu-
nya. Haig de dir-te que jo no he trobat mai
ningú que estigués en contra del procés uni-
tari del socialisme cátala. He trobat mati-
sos, he trobat reflexes d'excessiu patriotis-
me de les organitzacions pre-existents, pero
mai una forma oposada a aquest procés uni-
tari. No hi fou. I no solament no hi fou, a
Catalunya, sino que fou vist de manera po-
sitiva des deis organismes de direcció fede-
ral del PSOE. Des del primer moment fo-
ren conscients que era necessari donar uns
cañáis perqué la unitat es pogués assolir.
Aixó comporta que algunes persones fes-
sin crisi. Es cert. Alguns companys inicien
la marxa i després se'n separen, perqué con-
sideren que l'articulació del procés no és la
que ells volien. El resultat fou un model que
era síntesi de moltes posicions i fruit d'una
negociació. És comprensible que algú no en
quedes satisfet.

El primer pas práctic fou el pacte electo-
ral del setanta-set i el compromís de conti-
nuar el procés d'unificació socialista, im-
mediatament després de les eleccions. La
vertebrado articulada que s'establí amb l'or-
ganització federal, és la que tenim avui. El
protocol d'unitat estableix que el PSC és una
organització singularizada, independent i
sobirana, que té aspectes complexos de com
s'ha de desenvolupar l'articulació federal.
Fins a Tactual moment, amb les problema-
tiques que poden néixer del fet que és una
articulado que no es configura com part ni
dependencia, ha donat resultáis positius.
També hi ha hagut alguns moments de ten-
sió o dificultáis. El fet essencial és que s'ha
anat avancant, que portem deu anys d'exis-
téncia. Pensó que és un procés que, no sois
els socialistes sino la societat catalana, ha

assumit com un fet irreversible. El socia-
lisme cátala és una forca unificada, homo-
génia, que segueix el seu camí amb l'arti-
culació en el seu dia establerta.

EL RETORN DE TARRADELLAS

—Les eleccions del mil nou-cents setanta-
set van suposar una victoria a Catalunya de
les esquerres, en les eleccions generáis, en
lesposteriors també, pero aquelles eren les
primeres i eren les que marcaven elfutur
polític del procés democrátic. Sembla ser
que van teñir una importancia decisiva peí
plantejament, en aquells moments, que no
era precisament de victoria generalitzada de
les esquerres en altres comunitats, en la so-
lució del problema autonómic a Catalunya
que es va donar, aleshores, que va ser el
retorn del president Tarradellas. Cree que
en aquell moment, Joan Reventas va jugar
papers importants i quepotser seria el mo-
ment de recordar la influencia d"aquelles
eleccions, la influencia de l'acció deis so-
cialistes catalans en el retorn de Tarrade-
llas, que no era un retorn volgut per totes
les forces polítiques d aquell moment.

—Jo no voldria en aquest moment fer cap
inculpació, pero hi ha una cosa que és cer-
ta. A la campanya electoral del setanta-set,
només dues forces polítiques, a Catalunya,
es presenten al poblé cátala amb la clara vo-
luntat d'exigir dues coses, el restabliment de
la Generalitat i el retorn del president Tar-
radellas. Som els socialistes catalans i Es-
querra Republicana de Catalunya. Les al-
tres forces es presenten amb posicions molt
matisades. Els companys comunistes es pre-
senten amb la plataforma genérica del res-
tabliment de la Generalitat. Els convergents
es presenten amb la reivindicació d'un go-
vern a Catalunya. Nosaltres som inequívocs,
hi ha un objectiu definit i concret, clarament
recolzat per la direcció del PSOE.

Abans de les eleccions, es produeixen si-
tuacions una mica confuses. Recordó una
entrevista, a l'Hotel Diplomátic, en la qual
érem presents l'Andreu Bailó, Antoni Gu-
tiérrez, Antón Canyelles, Jordi Pujol, Josep
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Benet i jo mateix. Possiblement algú mes.
En ella, el que és Tactual Secretan General
de la UNESCO, Mayor Zaragoza, ens va
vendré la possibilitat, i va demanar acord,
per establir consens entorn d'un «Consejo
General de Cataluña». S'han de deixar les
coses clares, els únics representants que ens
vam oposar rotundament a aquell despro-
pósit, vam ser els comunistes i els socialis-
tes que, de manera taxativa, vam dir no.

Encara n'hi ha mes. Son altres dades pre-
cises que cal reflectir. Un cop elegits els di-
putats i senadors, el 15 de juny del 77, re-
cordó bé la celebració de la primera Assem-
blea de Parlamentaris. Nosaltres tractarem
d'incorporar elements rupturistes: ho eren
el que significava reunir els parlamentaris
catalans elegits peí poblé, i que aquests de-
manessin el retorn del president Tarradellas.

Abans de la celebració de la primera ses-
sió, que jo vaig preparar d'acord amb en So-
cias, per celebrar-la al vell Palau del Parla-
ment del Pare de la Ciutadella, alguns
polítics van pressionar molt, posant en dubte
que aquell fos el camí polític a emprendre.
Hi va haver una reunió forca tensa, a l'Ho-
tel Colon, no a l'Hotel Manila, en la que
finalment es va arribar a l'acord de consti-
tuir la Permanent de l'Assemblea de Parla-
mentaris i d'acceptar la proposta de recla-
mar el retorn del president Tarradellas, com
a una única posició unitaria.

Tot aixó anava acompanyat d'altres dues
iniciatives. Una va ser que en Suárez^em va
cridar, com feia amb els altres políticifcíF
talans. Durant l'entrevista vaig dir-li que el
retorn de Tarradellas era la nostra postura
i no declinaríem la nostra actitud. Després
vingué l'entrevista amb el Rei, en la que
d'una manera clara vam explicar-li quina era
la nostra actitud. En ambdues entrevistes
vaig veure una bona receptivitat, tant per
part de Suárez com del Rei. Tot aquest pro-
cés era molt positiu. A partir d'aquí, nosal-
tres sabíem, el mateix Tarradellas ens n'ha-
via informat, deis contactes que tenia amb
les autoritats de Madrid. Així, es va anar
endegant el procés que va portar el que co-
neixem tots.

REFLEXIONS ENTORN
D'UNA RENUNCIA

—Després de les eleccions de mil nou-
cents vuitanta, Joan Reventas renuncia a la
secretaria general deis socialistes de Cata-
lunya. Convindria recordar el per qué d'a-
questa renuncia, que no deixa de ser un sa-
crifici personal. En una trajectdria política
com la seva, el per qué d'aquesta renuncia
i quinpaper s'atribueix a si mateix, a partir
d'aquest moment, dins del socialisme cátala.

—Sí. Jo haig de fer alguns matisos. En
primer lloc, els resultáis electorals del vui-
tanta. T'haig de reiterar el que ja he dit al-
guna altra vegada. Per a mi no van ser cap
sorpresa. Possiblement vaig ser una de les
persones, de les poques persones, que vaig
percebre des d'abans de l'inici de la cam-
panya electoral, i en el seu transcurs, que
no guanyaríem les eleccions. Veia que el po-
blé s'orientava cap a una altra direcció. Per
tant, la nit que es van conéixer els resultats
al Parlament de Catalunya, malgrat que to-
tes les previsions iniciáis ens eren favora-
bles, per a mi no van ser cap sorpresa. Pro-
bablement aixó explica la meva serenitat en
aquells moments. El que va passar era exac-
tament el que pensava que passaria.

Les eleccions no van donar majoria ab-
soluta a ningú. Convergencia i Unió va ser
el partit mes votat a Catalunya, amb Pujol
com a candidat a la Presidencia de la Ge-
neralitat. Pero la dispersió del vot feia que
no hi hagués una majoria absoluta i que s'ha-
gués de fer una proposta d'un govern de coa-
lició o un govern minoritari. Recordaré, per-
qué pensó que és bo fer-ho, que Jordi Pujol,
i vull ser just amb ell, va oferir formar un
govern de coalició amb nosaltres, els socia-
listes. Recordó molt bé unes hores intenses
de debat fort a la direcció d'un partit que
acabava de ser constituít, portava a penes un
any i mig d'existéncia. No era fácil definir
quina era la millor opció a prendre. Des de
la meva perspectiva, i de la meva análisi po-
lítica, creia que, per resoldre els problemes
de Catalunya, el millor hauria estat accep-
tar l'oferta que ens feien. Pero també m'ado-
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nava que si ens pronunciávem obertament
per aquesta posició, podia significar el tren-
cament del partit. Nosaltres teníem una uni-
tat socialista tot just formada i encara molt
feble. Era el resultat d'un procés historie de
molts anys, culminat amb la unificado del
setanta-vuit. Si jo, com a primer secretan,
m'inclinava per una acceptació de l'oferta
que ens feia Pujol, el que es podia produir
era un trencament del partit. Inclús vaig
arribar a pensar que en els aspectes táctics
de l'oferta de Pujol, podia haver-hi la con-
siderado d'aquesta possibilitat.

Posats en l'alternativa d'acceptar o no ac-
ceptar l'oferta, en fundó deis interessos glo-
bals del país, o de trencar la unitat socialis:

ta que tant havia costat aconseguir, jo dic
avui, d'una manera clara, que a mi i a al-
tres companys ens va semblar que era mes
important estabílitzar i consolidar un gran
partit socialista a Catalunya, que acceptar
l'incorporar-nos a un govern de coalició,
com ens oferia Pujol. En definitiva, al fi-
nal vam prendre l'opció de no acceptar la
proposta.

Tot aixó em va conduir, a mi personal-
ment, a una reflexió sobre quin era el pa-
per que tenia el socialisme cátala al llarg
deis propers anys. Teníem dos fronts, un era
el de la fidelitat profunda de l'acord pactat
de base que vol teñir continuitat en el futur
i, d'altra banda, la necessitat d'atendre els
problemes concrets de cada dia en la recu-
perado de les institucions d'autogovern.

Des d'aquell moment vaig pensar que era
necessária l'aparició de cares noves en la di-
recció del partit. No he tingut mai voluntat
de poder personal. Sempre he anteposat l'es-
perit de servei. Vaig pensar que el millor
seria una fórmula que permetés un relleu
no traumátic en la direcció del partit, que
el consolides, consolidant també la unitat del
socialisme cátala. S'havia de fer relleu sense
traumes, amb Tambada d'un nou primer se-
cretari del Partit deis Socialistes de Ca-
talunya.

A la vegada, em sentia amb forces per
servir, des d'altres horitzons, al país, de la
manera mes eficac possible. Felipe Gonzá-

lez tenia, per mi, un coneixement molt pre-
cís de la situació política catalana i de qui-
na era la meva voluntat de cercar una reno-
vació en la direcció del partit. Guanyades
les eleccions, em va oferir la possibilitat de
ser ambaixador a Franca, per realitzar unes
tasques complicades i no gens facils de dur
a terme. Vaig aprontar aquesta oportunitat
per seguir la meva nova opció i les volun-
tats bastant clares del partit per fer la pro-
posta, a través d'un congrés extraordinari,
de cercar un nou primer secretari, que va
ser elegit amb el noranta-vuit per cent deis
vots.

Vull afegir ara, aquí, que no podré mai
agrair prou l'acceptació, contra la seva vo-
luntat inicial, de Raimon Obiols. A mi em
va ajudar d'una manera que, com a home,
no oblidaré mai. T'afegiré una altra refle-
xió. El procés d'unitat del socialisme a Ca-
talunya implicava que algú havia de ser ca-
pac d'assumir tots els cops, totes les
frustracions, totes les dificultáis que aquest
procés havia comportat. I fer-ho sense
contestar-Íes mai personalment. Aixó, bé o
malament, ho vaig fer jo, d'una manera o
altra. Cree que, avui, el conjunt deis com-
panys ho accepten així.

De tot aquest procés intern, en va resul-
tar una situació que no va ser pas satisfac-
toria per cap de nosaltres. A les eleccions
del vuitanta-quatre, vam anar-hi amb una
presencia una mica improvisada, ja que des
de la proclamació de Raimon Obiols com
a primer secretari fins a les eleccions al Par-
lament, va passar un any, que és un temps
curt per a donar a conéixer la personalitat
de Raimon Obiols, les qualitats, les virtuts
i positives condicions del nostre candidat a
la presidencia de la Generalitat. Aixó, d'al-
guna manera, ho vam pagar en les eleccions
del vuitanta-quatre. És evident que Conver-
gencia i Unió van ser capacos de crear una
contra-imatge del que és la realitat de la per-
sona de Raimon Obiols, que va prevaler en
l'esperit de l'electorat cátala. Cree que aque-
lla situació ha canviat radicalment. La ve-
ritat és molt tossuda i les qualitats perso-
náis i els atribuís polítics de la personalitat
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de Raimon Obiols, avui el país les comen-
9a a conéixer. L'elecció com a candidat a
la presidencia de la Generalitat, amb el
noranta-set per cent deis vots del Consell
Nacional del nostre partit, té algún sentit.
Mes ciar, divuit mil militants socialistes, no
s'equivoquen dues vegades. La nostra deci-
sió és el fruit d'una reflexió pensada i
profunda.

UN CÁTALA A PARÍS

—Abans de parlar del paper del socia-
lisme cátala en l'actualitat, existeix una eta-
pa intermedia, que és la seva contribució
a la política europea d'Espanya des de Pa-
rís, en el moment d'establir uns acords amb
Franga, importants de cara a erradicar el
terrorisme en el País Base i, daltra banda,
en un moment decisiu com és I entrada d'Es-
panya a la Comunitat Económica Europea.
Interessaria un balang daquestperíode, de
les seves relacions amb el govern Mitter-
rand, amb la cohabitado, amb tota aques-
ta situado francesa relativament complica-
da i que va ser també important de cara a
la incorporado espanyola a la Comunitat.

—Globalment, sé que es valora de ma-
nera positiva la meva estada de quasi qua-
tre anys a París. Va ser una época enriqui-
dora personalment en la que, a mes, els
objectius que se m'havien tracat es van anar
assolint.

En les entrevistes mantingudes amb Fe-
lipe González, abans de marxar a l'ambai-
xada de París, ell era dona les raons que te-
nia per creure que un socialista cátala podia
fer una tasca positiva. Els consells que em
va donar, units a les Uargues converses amb
el que era Ministre d'Afers Estrangers, Fer-
nando Moran, i no solament amb ell sino
també amb altres Ministres que tenien res-
ponsabilitats en les relacions franco-
espanyoles (Industria, Comerc o el d'Inte-
rior), van ésser un gran estímul per la tas-
ca a desenvolupar a París durant aquells
anys.

El fet mes important, per a mi, era veure
de quina manera podíem millorar l'actitud

global francesa envers nosaltres. Hi havia
una tradició política molt vella a Franca,
probablement conseqüéncia de l'enfronta-
ment amb el seu veí del nord frontaner, Ale-
manya, de situar la política francesa, en re-
lació a Espanya, en el sentit d'orientar-se
sempre a una política que afavorís l'afebli-
ment deis veins del sud. Quant mes febles
fóssim, millor. Com a conseqüéncia del pro-
cés d'integració a la CEE, i deis acords
franco-alemanys, els francesos, poc a poc,
es comencaven a plantejar que potser, en el
futur, les relacions amb el seu veí del sud
s'haurien de modificar. Diguem que la pos-
sibilitat de la integració d'Espanya a la Co-
munitat, canviava la situació i els obligava
a una revistó de l'actitud global de la polí-
tica francesa en relació a nosaltres.

Aprontar aquesta nova situació era la tasca
a fer. Tasca que tenia manifestacions múlti-
ples, des de les relacions económiques, la
negociació d'entrada a la Comunitat, nego-
ciació que tenia aspectes multilaterals a tota
la Comunitat, pero aspectes bilaterals amb
cadascun deis paísos, amb Franca en pri-
mer lloc. Significava un cabdal de proble-
mes grans. Fer conéixer quina era la nova
situació de la democracia espanyola, en un
país on tot l'horitzó de forces polítiques vi-
vien encara deis arquetipus que Espanya ha-
via estat una dictadura i que, en tot cas, es
trobava tan sois en un períóde de transició,
dificultaven l'actuació. Un sistema de rela-
cions nascut deis anys de lluita contra la dic-
tadura o de l'ajut solidan que els demócra-
tes francesos havien prestat ais exiliats
espanyols, entre ells també els exiliats bas-
cos, havia creat uns hábits, uns tics i uns
costums que s'havien d'analitzar.

Aquesta va ser, en bona part, la meva fei-
na. Vaig seguir el fil de la idea que em va
donar el president González, de fer una po-
lítica com ambaixador d'una extraordinaria
discreció, no fer declaracions, no anar dar-
rera de ningú, pero sí procurar que tothom
estigués assabentat quejo era un bon canal
per comunicar amb el govern espanyol. Es
va produir exactament com ell havia previst.
Un ambaixador que té plena disponibilitat
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i que, a mes, té la porta oberta a qualsevol
nivell de l'administració espanyola, per in-
tentar canalitzar i resoldre problemes, es va
anar coneixent. Poc a poc, tothom va anar
sabent que si volien alguna cosa envers no-
saltres, jo era un bon canal de comunica-
do . Així va ésser. Els primers mesos van
ser durs, perqué no venia ningú, ningú no
em deia res. Descobrir la meva disponibi-
litat es va produir quan alguns es van ado-
nar que era veritat, que si volien teñir una
comunicació directa, rápida, eficac, oberta
i negociadora en qualsevol nivell de l'admi-
nistració espanyola, jo era una bona porta.
Es van acostumar a utilitzar-la i aixó va fa-
cilitar molt les coses.

Hi ha un excellent llibre, «Los dientes de
la sierra», publicat per un company teu que
va ser molts anys corresponsal d'EFE a Pa-
rís. És un llibre sobre les relacions franco-
espanyoles deis últims cinquanta anys. Posa
de manifest el que acabo de dir-te. Els fran-
cesos s'adonen que han de canviar, veuen
que Espanya entra a la Comunitat, que el
millor és tenir-la com aliada. En el curs de
les negociacions bilaterals entre Franca i Es-
panya, es dona tot un plantejament del que
significa el terrorisme al País Base i de quina
manera ens poden ajudar a resoldre aquest
problema en les dimensions mes exactes.
Era una tasca del gota a gota cada dia. Son
importants les visites del Rei; les visites del
president del govern; del Ministre d'Exte-
riors. S'ha dit, i és veritat, que un acord en-
tre caps d'estat significa tres anys de treball
d'un ambaixador, un acord entre caps de go-
vern significa un any de treball d'ambaixa-
dors, i els acords entre dos ministres d'Ex-
teriors signifiquen sis mesos de negociació
a nivell d'Ambaixada. Fou tot un impuls que
va capgirar la situació.

T'explicaré una anécdota. En un moment
donat, no feia gaire temps que jo era a Pa-
rís, em truca el president González per dir-
me que fes una gestió. M'indica davant de
qui cal fer-la. Era una cosa relacionada amb
una qüestió delicada. Capto que el que bus-
cava, mes que una cosa concreta, era un
canvi d'actitud, una comprensió. Em diu

que vagi a veure un ministre. Demano l'en-
trevista. Passen deu dies i no en tinc res-
posta. El president en torna a trucar i em
pregunta si he parlat amb la persona. Li dic
que he demanat l'entrevista i no me la do-
nen. No ho entén i aixi m'ho diu. Insistei-
xo i, a la tercera, em dona hora. Vaig a veure
el ministre i em rep de la següent manera:
Arribo a l'hora acordada i en el moment
d'entrar, es posa dret, no em diu per seure,
es mira el rellotge i li diu al secretan: «Re-
cordi que d'aquí cinc minuts tinc aquella
conversa amb aquell senyor. Qué vol? No-
més tinc cinc minuts i els apronto». Li dic
que, per encárrec del president del meu go-
vern, li vine a plantejar el tema en qüestió.
Em talla i em diu, bruscament, que m'he
equivocat de Ministeri, que hauria d'anar a
veure un altre ministre. M'empasso saliva
i li dic «Miri, Sr. ministre, potser sí, sóc
un ambaixador inexpert, potser m'he equi-
vocat de Ministeri. Del que estic segur és
que no m'he equivocat de persona. Amb qui
vull parlar és amb vosté. Per tant, em per-
metrá que durant els dos minuts que em
queden, li digui dues coses...». Em mira fi-
xament i jo continuo: «Sóc una persona que
quan el consell de guerra de Burgos vaig te-
ñir les següents actituds... —segueixo—, que
quan van afusellar el Txiqui era al cementiri
de Cerdanyola en el seu enterrament. Sóc un
diputat que vaig votar ramnistia d'ETA, i mes
coses». Es queda parat, mirant-me fixament.
Agafa el teléfon i li diu al secretad que l'en-
trevista que tenia, queda suspesa. Vam se-
guir parlant durant mes d'una hora. Coses
d'aquestes, me'n vaig trobar moltes, i parla-
va amb ministres socialistes!

Aixó ha canviat. Franca, en aquest mo-
ment, té una concepció molt clara de l'eix
Bonn-París-Madrid. Tot ha evolucionat de
manera positiva. Naturalment, sempre se-
rán francesos. Nosaltres hem de ser el que
som, que no som altra cosa que el que vo-
lem ser, per tant, s'ha de teñir molt en comp-
te que negociem amb gent que saben fer-
ho i que teñen cinc-cents anys d'história
d'estat i de diplomacia. Pero la situació ha
canviat molt.
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ALGUNS ASPECTES ACTUALS

—Tornaríem a agafar elfil de la situado
del socialisme cátala avui. Hi ha diverses
qüestions que podríem resumir en aquest
darrer capítol, que seria la perspectiva del
socialisme a Catalunya, l'analitzar breument
elfenomenfonamental que té enfront el so-
cialisme, que és el pujolisme. I,finalment,
perfer una referencia a la tasca immediata
que assumeix, que és la de senador, veure
qué podría significar per l'Espanya de les
autonomies i peí futur, aquest futur que
plantegeu d'una Espanya amb un carácter
mes federal, el que podía ser la reforma del
Senat.

—En aquest moment, la perspectiva del
socialisme a Catalunya está, en part, con-
dicionada per la perspectiva electoral que
tenim davant.

Quant al futur del socialisme a Catalunya,
et diré una cosa que és absolutament veri-
tat. En les properes eleccions al Parlament
de Catalunya, els que ens hi juguem menys
som els socialistes. És una reflexió que cal
fer. Nosaltres podem retrocedir, quedar com
estem o prosperar. De les tres maneres, el
partit será el mateix que és. Sabem que aug-
mentar o disminuir parcelles de poder, no
ens és decisiu. Sabem ser capacos d'assu-
mir responsabilitats de govern si el poblé ens
dona la confianca, i acceptar el no assumir-
les si el poblé ens les nega. Per tant, ens
hi juguem menys, nosaltres. Per qué dic
aixó? Perqué a Convergencia i Unió, si
guanya i manté la majoria, per tant conti-
nua al govern, tot li anirá bé. Pero, si perd,
tindrá una situació radicalment diferent. Les
altres forces polítiques que apareixen en
l'horitzó de la confrontado electoral, s'hi
juguen la supervivencia, el ser o no ser, el
continuar o no continuar sent alguna cosa
en el panorama polític cátala. Des d'aques-
ta perspectiva, la nostra situació és, en cer-
ta manera, cómoda.

Tot aixb fará que la nostra campanya elec-
toral sigui una campanya pensant en el país,
pensant que qui s'hi juga mes és el país, i
no tant els socialistes. Nosaltres podem

perdre una mica, guanyar una mica o gua-
nyar molt, pero no ens passará res que no
sigui assumible peí conjunt del partit. Te-
nim una situació de serenitat, incorporem
elements de tranquillitat envers el conjunt
del poblé cátala, amb una visió centrada en
les coses que fan falta al país.

Avui som una forca tranquilla, que sap
on és, que sap on vol anar, que vol col-la-
borar en l'aventura d'afrontar els reptes del
futur. Quins son els reptes? Els tenim ben
definits. Els explicarem a la campanya elec-
toral. Pensó que mereixem una credibilitat.
Quan diem que cal afrontar problemes com
son, per exemple, preparar Catalunya peí
moment que s'apliqui l'Acta única Europea,
l'any noranta-dos, vol dir que hem de fer un
esforc enorme, moltes vegades de collabo-
ració i cooperado, per crear les millors con-
dicions possibles per quan arribi el mercat
únic europeu. Quan diem que hi ha políti-
ques que s'han de fer, volem dir que l'auto-
govern a Catalunya no es pot desentendre
deis problemes que té el país. Tingui o no
tingui totes o part de les competéncies (les
administracions son sempre complementá-
ries), el que ha de posar sempre un govern
és la voluntat d'afrontar els problemes i no
tractar d'endossar la responsabilitat deis pro-
blemes a una altra instancia. Tinc la impres-
sió que, a Catalunya, comenca a caure la
bena deis ulls. Els problemes hi son. Un go-
vern els ha d'afrontar. El que no pot fer és
endossar la lletra. No porta enlloc.

Els socialistes hem fet un procés que he
tractat d'explicar al Uarg d'aquesta entrevis-
ta. Procés que ha donat com a resultat la
formado d'un partit. Hem fet, a mes, una
política de cara al que és una societat mo-
derna. Hem coordinat un equip de molts ho-
mes i dones que teñen les seves especiali-
tats, i un alt nivell de capacitat, per resoldre,
amb una autonomía interna, els problemes
que té plantejats Catalunya. Tenim uns há-
bits de treballar en equip. Aixb no está ne-
gat amb l'exercici del poder i Fautoritat. No-
saltres tenim una práctica d'autoritat interna
absolutament democrática, que volem tras-
lladar al govern de Catalunya. És una forma

87



ENTREVISTA .

de consens, acostumada a treballar en equip.
La complexitat de la vida moderna exigeix
treballar en equip, delegant funcions, faci-
litant l'autonomia de decisió deis responsa-
bles en árees concretes. En la tasca del par-
tit, demá en la tasca del govern de la
Generalitat.

Un lideratge polític és necessari i és bo.
Pero, des del punt de vista de la funciona-
litat política, poden passar coses catastro-
fiques si s'exagera. Avui, el poblé de Cata-
lunya, ha de ser conscient que existeix
l'oferta d'un equip que té enfront el feno-
men d'una persona. Els fenómens uniper-
sonals a mi em desvetllen molts recéis. És
mes fácil una inestabilitat personal que la
inestabilitat d'un equip. En política, com tot
en la vida, els elements compensadors son
necessaris. Permeten sempre analitzar, des
de molts vessants i perspectives, qualsevol
problema concret. Potser sí és cert que, a
vegades, una mica, fan mes complex el tro-
bar la resposta justa o la solució exacta, pero
quan es dona, és molt mes sólida.

Tot aixó és conseqüéncia d'una cosa que
és mes profunda. Les formules organitzati-
ves d'un partit d'esquerres son sempre for-
mules d'equip. Les formules de dreta, ten-
deixen a la personalització que, inevita-
blement, condueix a envair fronteres del
poder polític. Si es transforma en poder
personal, a mi em desvetlla moltes in-
quietuds.

Davant d'aixó, cree que comenca a haver-
hi molts sectors de l'opinió catalana que
veuen que el camí que ha marcat Pujol ens
col-loca en una situació d'impás. Quan no-
saltres diem que fa deu anys que vam recu-
perar la Generalitat i fa vuit anys que apli-
quem l'Estatut, i que si s'examina el sentit
profund de l'obra de govern feta en aquests
vuit anys és difícil de copsar... No apareix
ciar el sentit del que ha fet el govern Pujol
en aquests vuit anys. Com a catalanista, me
n'adono i me'n dolc. No hi ha un fil con-
ductor de la política de Tactual govern de
CiU. Tot es redueix a certes actituds instin-
tives, poc reflexives, perqué les decideix una
sola persona que escolta superficialment els

collaboradors, sempre subordináis, perqué
no té al costat unes voluntats i unes veus ca-
paces de contraopinar i corregir els errors
que pugui cometre.

—Per últim, el projecte, aprovat per al-
tra banda a l'últim congrés deis socialistes
d'Espanya, deforgar un procés autondmic
cap a models federalistes. Des de la seva
activitat al Senat, quin és elpaper que po-
día jugar el Senat en aquest terreny?

—En aquest moment s'esta treballant en
el projecte de fer avancar Tevolució de Tes-
tat autonómic vers un estat federal. Es la po-
lítica del partit. També estem treballant en
termes de veure de quina manera el Senat
es pot anar configurant, no encara com la
cambra territorial que desitgem i que, en de-
finitiva, és el que proclama la Constitució,
pero sí en la modificació reglamentaria del
Senat. De quina manera es pot fer avancar,
sense modificar el que per avui és una po-
sició socialista, quejo comparteixo: No és
el moment de modificar la Constitució. En
aixó estem treballant. La Comissió de Re-
glament del Senat está intentant elaborar un
projecte en aquest sentit. Un projecte que
buscaría de quina manera, sense renovar cap
principi constitucional, el Senat pot esde-
venir la cambra en la que es produirien ini-
ciatives, debats i informado de tots els pro-
blemes que afecten, d'una manera o altra
Testat configurat com a conjunt de comu-
nitats autónomes. El que no pot ser és que
el Senat passés a teñir funcions que no li
pertoquen. Al Senat li pertoca fer liéis, ser
cambra de segona lectura o d'iniciativa le-
gislativa i controlar el govern de Madrid.
No li pertoca controlar els governs de co-
munitats autónomes. Aqüestes teñen els seus
propis Parlaments, per controlar els Execu-
tius. El que sí pot ésser el Senat és cambra
d'acolliment, d'iniciatives, d'informació, de
debat, de discussió de tots els problemes que
afectin al conjunt de les comunitats autóno-
mes o a una comunitat autónoma específica.

Per exemple, suggeriments que s'estan
considerant en aquest sentit. Reforcar, ara-
pliant una comissió per les comunitats autó-
nomes en la qual hi haguessin, no solament
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representante de tot Tare parlamentan del Se-
nat, sino de la pluralitat territorial represen-
tada en el Senat a través deis electes directa-
ment deis Parlamente autonómics. Que hi
hagués la possibilitat que els presidente de
les comunitats autónomes completessin el
deure que teñen d'informar a petició del Se-
nat, amb la capacitat d'iniciativa de propo-
sar a la segona cambra que volen intervenir
per explicar el problema o plantejar una
qüestió, de la qual es pot generar alio que
el Senat lliurament acordi. També s'estan
considerant les funcions deis senadors. Aquí
hi ha tota una serie de gammes que s'estan
considerant. Voldríem ser capacos de sinto-
nitzar una logitud d'ona que permetés avan-
car amb consens. En aquest sentit, s'han ce-
lebrat ja reunions de la Comissió d'Autono-
mies del Senat i la Comissió de Reglament

del Senat, en les quals s'han avancat posi-
cions. Si no se n'han avancat mes és perqué
esperem conéixer l'actitud deis altres grups.
La meva impressió és que hi ha una comu-
na voluntat positiva. No vol dir que cregui
que tot será bufar i fer ampolles. Encara hi
ha massa interessos partidaris que prevalen
per afinar una iniciativa consensuada.

Els nostres projectes, que hem debatut in-
ternament, poden avancar, pero volem sa-
ber les actituds del Partit Nacionalista Base,
de Convergencia i Unió, que en principi ens
semblen favorables a un avene per la via de
la modificado del reglament del Senat que
atribueixi, no diré competéncies perqué no
és la paraula, pero sí majors funcions de
cambra territorial. Si ho fem possible, i po-
dría ser, si els diálegs van bé, será qüestió
d'adoptar resolucions concretes.
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Renovar objectius, renovar propostes
Isidre Molas

ELS OBJECTIUS DELS ANYS SETANTA

Les esquerres van anar augmentant la seva incidencia a mesura que avan-
caven els anys setanta. És cert. Pero existeix també la idea errónia que ales-
hores eren molt poderoses, i mes aviat caldria reconéixer que aquest aug-
ment d'incidéncia consistia a sortir de l'aillament. Varem sortir-ne a partir
d'una práctica que, amb independencia de les tesis que aleshores podien ex-
plicitar els diversos partits, es concretava en la creació, mobilització i conso-
lidació de zones on es practicava la llibertat, encara que fos mediatitzada.
I per una activitat básicament centrada a guanyar un pols per la democracia
política, que es convertí en el tema fonamental de l'actuació real del conjunt
de les esquerres.

Al mateix temps, ais anys setanta, es va produir el desplegament d'un pro-
jecte global, que només a vegades concretárem en papers, i que intuíem mes
que coneixíem vers on apuntava . Situat mes aviat en les definicions de prin-
cipis, es trobava al marge de la problemática de govern real. No només del
seu coneixement subjectiu, sino també de la seva perspectiva mateixa. En
tot cas, provoca una enorme renovado dels plantejaments de les esquerres,
un gran enriquiment en temática, en enfocs i en propostes. Aquest esbós d'un
projecte de to molt avancat, poc mesurat económicament i sobretot construi't
al marge de la relació de forces reals i de les possibilitats pausibles de la
seva alteració immediata, expressá alio que de positiu té fixar unes fites i
assumir unes idees operatives; era tota una concepció del país possible o so-
miat, a partir del qual es desplega la iniciativa i s'aglutinaren les forces pro-
gressistes.

De tota manera existia una prioritat táctica que, des del punt de vista de
la lluita política real, situava tots els altres temes en segon lloc. La democra-
cia i les Uibertats, l'amnistia, l'autonomia per a Catalunya foren els motors
que estiraren de la resta del projecte, pero que l'acabaren marginant. Per a
les esquerres la iniciativa en la lluita democrática i catalanista esdevingué
el tema fonamental, molt lligat a la consecució de les Uibertats i la democra-
cia. En resum, els objectius polítics mes urgents i que constitui'en el ñus del
problema que tenia plantejat el país, amb independencia fins i tot de la nos-
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tra voluntat, s'avantposaren ais objectius socials, económics i culturáis que
formulávem, i que várem haver d'anar corregint prpgressivament, per tal d'adaptar-
nos i connectar tant amb les esperances immediates i racionáis de la majoria
de la població, com també amb les possibilitats immediates previsibles.

La dreta es batia a la defensiva, pero sense perdre la primacia en la con-
ducció del procés. Li calia moure's en el marc impulsat per l'esquerra que,
sense ésser majoritária, tenia la iniciativa i un apunt de quin era el lloc on
calia anar. Várem adaptar (i corregir) fins i tot la nostra concepció de demo-
cracia en favor de la que després s'ha estabilitzat, com una democracia que
no capgira l'Estat franquista sino que és una conseqüéncia de la seva trans-
formado; várem aconseguir l'autonomia, sota el régim provisional de la Ge-
neralitat (l'únic element rupturista que es va produir durant la transició), pero
la va portar el Govern. Aquesta moderació i correcció de plantejaments es
va expressar també en l'acceptació deis pactes de la Moncloa, fins i tot per
aquells sectors importants que es van negar a subscriure'ls.

El fet és que les esquerres portárem una iniciativa sobre el procés demo-
crátic, que es va anar realitzant en la mesura en qué s'aplicá jurídicament
de forma progressiva, i en la mesura en qué sitúavem en segon pía alio que
era projecte social alternatiu, i en qué comencárem de corregir-lo de forma
accelerada fins a la seva concreció en etapes posteriors en programes de go-
vern i de gestió. Així es produí una sintonía amb les exigéncies de la proble-
mática política que aixeca la contradicció fonamental, i amb la consciéncia
subjectiva de les persones. Pero aquest procés mena que, al voltant deis ini-
cis deis vuitanta, el nucli del discurs polític de l'esquerra queda jurídicament
realitzat; des d'aleshores les formulacions comencen a entaforar-se en el ter-
reny d'execució de les liéis, de manteniment del marc democrátic o de reto-
rica situada entre la mentalitat legislativa i l'obra d'execució.

El projecte deis anys setanta s'ha esgotat. En part s'ha realitzat i en part
queda situat en un segon terme i no fou actualitzat. La democracia passá de
ser un objectiu a assolir a ésser un pressupósit deis objectius que hom pro-
posi. La construcció de l'Estat democrátic a partir de l'Estat franquista n'hauria
pogut ser un, encara que potser mes de tasca de govern, que de factor opera-
tiu central d'un projecte polític de llarg alé. En tot cas en comencar a adqui-
rir experiencia de govern, formalitzem el discurs i adoptem una especialitza-
ció semántica estereotipada, que en alguns moments ha estat fins i tot irritant
per a les orelles deis mateixos actors. L'únic discurs recollit com a real, cons-
truít i creíble, és els discurs realitzat des del govern, que sobretot es manifes-
ta com un discurs práctic. Aquell qui no está situat en la simbolització de
l'obra de govern té les dificultáis inherente a fer un discurs alternatiu, almenys
dins la lógica d'alló que ha funcionat fins al moment.

En tot cas, i peí que m'interessa, el discurs deis anys setanta s'ha acabat.
A mes a mes des del 1975 al 1985 han passat moltes coses a Europa, i s'han
produít novetats a Catalunya, i a Espanya, englobades en el nom genéric de
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la crisi económica. S'esta produint una mutació del capitalisme a nivell mun-
dial, que afecta decisivament Europa i que capgira molts deis problemes exis-
tents i en crea d'altres. Els vells programes s'esberlen. La majoria d'ells es-
devenen absolutament inaplicables i tothom n'és conscient. Els de dreta i els
d'esquerra. Es creen prioritats noves, captem problemes que cal abordar i
notem la manca de propostes sobre els nous temes. En tot cas hi ha alternati-
ves que s'esgoten i els discursos tradicionals esdevenen buits, si els contem-
plem des de l'óptica de la racionalitat i de la seva aplicació. Només es man-
tenen plens quan toquen sentiments primaris.

OBJECTIUS PER A UN NOU PERÍODE

Voldria explicitar quins son, des del meu punt de vista i malgrat els riscos
de la concreció, els grans temes que té plantejats Catalunya en els propers
vint anys. L'Ordre en qué els esmenti no és significatiu. Vol teñir una lógica,
pero és convencional, no implica jerarquía d'importáncia.

Concretem-los: Primer, la unificado social-cultural, i per tant idiomática,
de Catalunya com un sol poblé.

Segon. La participació activa deis catalans i de les institucions catalanes
en la lenta prossecució de la reforma democrática d'Espanya i també del seu
Estat, basada en un projecte propi i en la coMaboració explícita, definida
i responsable amb els sectors polítics espanyols que no reben l'heréncia di-
recta de la ideologia somersa del franquisme. Per tant, construir una societat
democrática i un Estat democrátic a Espanya.

Tercer. La presencia de Catalunya com a tal en la vida europea. No només
com un acte ¿'afirmado, sino també perqué s'esta obrint una conjuntura que
exigeix la reordenació de poders a Europa i que, si fracassa, pot afectar deci-
sivament tot tipus de plantejament de la política interna de cadascun deis paisos.
Aquesta conjuntura de reordenació de poders dista de ser definida i decidi-
da, i cree que cal enfocar-la en la via de la creado de poders europeus no
solament, política-económica, industrial, d'investigació, de medi ambient,
etc., i en l'enfortiment deis municipis i deis paisos o regions, com una de
les vies de la reestructurado de la política europea. No és cosa fácil. Cal
una orientado que afavoreixi el desplegament de les energies socials tingu-
des existents en el nostre país. D'altres ho intenten en d'altres latituds. Sigui
quina sigui la resituació de l'área europea en la recomposició del capitalisme
mundial, en l'interior d'aquesta área, depén també de nosaltres el lloc que
hi tinguem i, per tant, la possibilitat que puguem o no realitzar passes im-
portants en l'acompliment deis nostres projectes i ideáis.

Quart. Impedir la consolidació d'una societat, que podem anomenar ja deis
dos tercos, basada en l'estructuració estable de la marginació d'una tercera
part aproximadament de la societat. I per tant, la construcció d'una societat
dividida en aquells qui teñen una activitat estable, que defineix llur propia
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personalitat, i aquells qui viuen al marge d'aquesta societat. Alguns diuen
que cal lluitar contra la crisi, d'altres diuen que cal lliutar contra l'atur. Jo
prefereixo simbolitzar la qüestió en aquest tema que, per a mi, és el mes glo-
bal. La creació de la societat deis dos tercos no és un aspecte de la crisi,
sino sobretot és la forma com ens sortim de la crisi si no existeix una inicia-
tiva que orienti l'evolució social en un sentit socialista. Em sembla que la
sensibilitat per aquest tema no és excessiva. Existeix el reconeixement teóric
del problema, pero en canvi no existeix ni el desplegament de polítiques pu-
bliques, ni tampoc la demanda suficient de les persones perqué es faci, mes
aviat es demanen polítiques publiques per tal que resolguin els propis pro-
blemes. Estic parlant d'un tema greu: l'estabilització d'una societat basada
en dos tercos d'una banda i un tere de persones al marge de l'altra; el muntat-
ge d'una societat (la deis dos tercos i l'altre, és a dir el conjunt), atacada per
vicis d'insolidaritat, de combat interior i, sobretot, d'incapacitat d'acarar con-
juntament els problemes. No m'explaiaré en alio que pot significar des del
punt de vista de l'existéncia individual. Cree que implicaría fer una política
de major dinamisme económic i social i plantejar-nos els servéis personáis,
com a temes fonamentals de la política. Sobretot evitar també (dic sobretot
i també), la hipoteca de la destrucció económica a mig termini. És un qües-
tió d'equilibri de la distribució de la forca económica i social disponibles
per acarar totes les necessitats. Cal acarar la no consolidació de la societat
deis dos tercos, pero cal evitar també que el conjunt de la societat no quedi
tan marginal respecte al total, que no esdevinguem una societat dependent
o colonial.

Cinqué. La incorporació deis joves a la vida social existent. Podeu dir si
voleu que és una derivació de l'apartat anterior, pero des del punt de vista
de la gravetat del tema molt superior, cal singularitzar-lo. El sacrifici d'una
generado ja ha comencat, pero darrera d'una generado en ve una altra, i
no portem perspectives d'enfocar l'eixida. No és una prioritat ni entre els
polítics, ni tampoc entre els ciutadans. És tant un problema sol, com subjec-
tiu, personal. Socialment és imprescindible evitar la pérdua global d'ener-
gies d'una generado, tot evitant de minar els qui hauran de portar la societat
d'aquí uns anys. Aquest futur ningú els el creará, hauran de lluitar-hi i fer-
se'l ells mateixos, possiblement posant-hi mes esforc individual d'aquell que
fou necessari a comencaments deis seixantes. Vet ací un problema crucial;
com s'incardina la joventut i s'evita, per tant, que només s'incardinin aquells
que ara denominem «yuppies».

Sisé. La reducció de les desigualtats no es produirá com fins ara, com a
conseqüéncia de l'ampliació deis servéis públics generáis, que assegurin uns
mínims indispensables, sino que cree que anirá per l'ampliació asimétrica
del marc de les llibertats personáis, i es concretaran, mes aviat, en petites
unitats territorials. La despesa, el muntatge i l'eficiéncia del gran servei pú-
blic no cree que permetin l'opció entre fer-los o no fer-los. Em sembla que
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no hi haurá prou excedent per obrir árees noves a nivell general. En canvi,
si la despesa és mes selectiva i adaptada al terreny, pot teñir una rendibilitat
mes gran quan s'apliqui a un marc d'ampliació de llibertats personáis estruc-
turades de forma diversa segons els llocs, d'acord amb les iniciatives, la de-
manda existent i la concertado.

Cree que tot plegat fará créixer amb mes forca la vessant del socialisme
de la llibertat, enfront de la vessant del socialisme de l'organització unifica-
da i homogénia sota direcció estatal. I exigirá també, per tots els qui s'han
format sota les concepcions del comunisme i de la socialdemocrácia, que
en aquest aspecte cree que no teñen cap distinció essencial, a incorporar a
llur perspectiva una visió mes amplia del socialisme que tingui en compte,
a mes a mes deis aspectes organitzatius uniformes, l'autoorganització social
a partir de petites unitats, sense partir com a condició essencial d'uns mí-
nims generáis, sino orientada mes aviat vers la satisfacció de demandes en
funció deis nivells d'exigéncia expressats i les disponibilitats económiques.
És a dir, caldrá desenrotllar mes la idea del socialisme llibertari o liberal,
que des de Bakunin a Rosselli, travessa també tota la historia del moviment
progressista. En qualsevol cas, em sembla essencial tant en un cas com en
l'altre, la reordenació de l'Estat intervencionista basat en un sistema públie
de seguretat social. Caldrá adequar-lo a les demandes i a les disponibilitats
económiques, pero exigirá també un esforc de defensa davant del projecte
de la dreta actual que a tots els paisos d'Europa predica la reducció del vo-
lum de la despesa pública destinada ais servéis. Aixó significaría alterar els
nivells d'equilibri social aconseguits, les llibertats reals aconseguides fins ara,
i significaría alterar també un deis elements básics pels quals aquesta socie-
tat occidental europea pot resistir la situació actual.

Seté i darrer tema. La renovació de l'estructura deis partits i potser de la
concepció mateixa deis partits. La vinculació de l'elector fidel o de l'adherit
s'ha d'estructurar per camins diferents a la de la vella organització deis par-
tits de massa. Allá on existeixen i están formats es produiran potser transfor-
macions, pero que en canvi cree que allá on ara existeixen débilment no s'ar-
ticularan si no troben per endavant el camí de connexió amb i entre grups
socials, (no tant de grups socials que s'organitzen per reivindicar, sino de
grups socials que s'organitzen per resoldre les demandes; aspiren a guanyar
ara, per avancar). Aixó significa modificar, possiblement, tant la idea de mo-
viment social com la idea de partit. Si no es fa conjuntament, mes aviat ten-
direm a consolidar un moviment social pobre; i uns partits també pobres,
perqué tampoc no sorgiran uns partits mes militants, perspectiva que a curt
termini, si no hi ha canvis importants en les condicions externes, no sembla
probable. Mes aviat poder articular-se partits d'afiliats, dirigits per gover-
nants o representants, i animat per persones que actuin en algún moviment
social especialitzat, si és que els moviments socials existeixen en aquesta lógica.

Aixó significa replantejar el tema d'accés a l'activitat política per part deis
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ciutadans, i hauria de teñir incidéncies en el sistema electoral i en Forganit-
zació interna deis partits. És una temática oberta, i present en els grans par-
tits de massa que ja teñen les seves organitzacions fetes al llarg del temps
i queja s'han acostumat a l'existéncia del soci que paga (poc) i a qui no Tata-
balen amb reunions i rituals, que no pretén d'imposar candidats, ni de can-
viar el programa, que es limita a expressar la vinculació a un partit. Alguns
deis afiliáis mes militants ja teñen una activitat en organitzacions socials.

Naturalment, tot aixó no significa que hem d'aturar-nos i reflexionar. Nor-
malment les renovacions venen quan es perd. En aquest país, l'esquerra no
ha perdut, sino que guanya i segueix guanyant en molts ámbits. Per tant el
procés de renovació s'haurá de fer atenent el seu carácter de majoria que executa
els programes de govern i d'administració. Cal mantenir la majoria per go-
vernar i administrar.

LA INICIATIVA EN LA PROPOSTA

Com a conclusió, voldria retornar a alguna cosa que he dit al comenca-
ment. Tot projecte implica iniciativa. No sempre exigeix una definició preci-
sa, pero implica sempre iniciativa en el desplegament del projecte. Aquell
que no la té va a remóle. Els nous temes que es plantegen avui en totes les
societats, hi son, volguem o no; qui prengui iniciatives globals, i encara mes
si son encertades, imposará els problemes centráis del debat polític imme-
diat. Així dirigirá el procés.

La construcció de l'anomenat Welfare State o Estat del Benestar, passa per
ser una obra socialista. Va ser-ho realment a Suécia, va ser-ho a Gran Bre-
tanya, pero no ho fou ni a Alemanya, ni a Franca, ni a Italia. I ¿qui gosaria
contradir que el Welfare State és una conquesta del moviment socialista? Era
Túnica proposta realitzable i possible, s'acarava amb alguns deis problemes
situats en primer terme. Si un delimita els problemes, pot ser que les solu-
cions les apliqui un altre, pero manté la iniciativa i dirigeix el procés. Aquests
problemes hi son, tothom admet que hi son, pero la societat no ha assumit
del tot que aquests siguin els problemes prioritaris. Cal aconseguir que els
problemes centráis de la societat siguin assumits per la societat; tothom és
obligat a donar-hi una resposta temptativa. Del convenciment nostre sobre
quins siguin els grans problemes de la societat, i per tant a qué hem de donar
resposta, depén qui tindrá la iniciativa. La forma de combatre els falsos pro-
blemes que els altres poden imposar no consisteixen a batre's a la defensiva,
sino a situar els problemes que consideres prioritaris sobre la taula. I donar-
hi un esbós de resposta.

En aquest sentit cree que moltes persones d'esquerres es mouen mes a partir
deis problemes tal com venen plantejats per la dreta, sense gosar de formu-
lar els plantejaments propis sobre els problemes centráis. Cedeixen així al
comencament. Qui porta la iniciativa és qui sitúa el problema que considera
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mes important com a problema número u de la societat. És a dir, no com
un problema de l'esquerra, sino como un problema del país. No com un pro-
blema de la dreta, sino com un problema del país.

CATALANISME: VERTEBRACIÓ SOCIAL I CULTURAL DE CATALUNYA

Permeteu-me que em refereixi ara a alguns deis temes apuntats (i per tant
que no en tracti d'altres, perqué el temps s'estira només fins a un cert límit).
Comencem peí primer. He fet una afirmació que algú considerará polémica:
L'objectiu de les esquerres per ais propers vint anys és la unificació social
i cultural, i per tant lingüística de Catalunya com un sol poblé.

Fins l'any 1980, els objectius del catalanisme eren básicament: a) l'afirma-
ció deis ciutadans de Catalunya com a catalans, i deis catalans com un sol
poblé, b) l'autogovern de Catalunya per impulsar un projecte progressista de
vertebració del país, i c) la normalització del cátala com a llengua propia
de Catalunya, per tal que esdevingués algún dia llengua propia deis ciuta-
dans de Catalunya, de cadascun deis catalans.

Per tant, el catalanisme era un objectiu genéric de l'esquerra, amb matisa-
cions sobre el ritme i la forma de fer-ho, no era un objectiu regionalista, com
tampoc la formulado d'un nacionalisme a la basca, o a la irlandesa.

Els dos primers objectius, tal com els formulávem fa deu anys, están asso-
lits, de forma válida per un període historie, i la historia mateixa ens dirá
si ha de ser molt o poc llarg. Vam assolir-los jurídicament en uns graus sufi-
cients. Cal desplegar-los i vetllar perqué es mantinguin.

Pero el tercer objectiu no era ni és institucional, ni jurídic, no es concreta-
va, ni es podia concretar en una llei. Només es podia acomplir a través d'una
activitat continuada al llarg del temps, que vol ritmes i metes parcials, etapes
temporals. Exigeix iniciatives definides i explícitament articulades en alguna
orientado, encara que siguin diversificades, tal como ho és la realitat.

Deis tres objectius generáis, dos els tenim dones apuntalats en el terrreny
jurídic. El tercer, en canvi, és el problema central del catalanisme actual.
En la meva opinió el problema central no és la discussió sobre el marc poli-
tic, mes ampli o mes reduit, l'existent o un de nou. L'actual autonomía és
ampliable per la via del 150.2, si la relació de forces ho permet. Per a mi,
el problema real és la realització práctica, prudent i progressiva d'una políti-
ca sobre l'ús social del cátala, feta per les institucions, pero sobretot feta pels
catalans i en especial pels ciutadans d'esquerra.

Els partits polítics catalans teñen un gran mérit historie, que a vegades es
reconeix poc: han evitat l'aparició d'alló que era el gran perill per ais pocs
catalanistes que hi havia fa uns anys: l'existéncia com a forca política del ler-
rouxisme a Catalunya amb algún cost personal, per uns i altres. Els uns per-
qué han reciclat, o son en vies de reciclar, els franquistes sociológics, on
hi ha un potencial recreador del lerrouxisme i un pósit i una práctica de lli-
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gam amb la situació deis quaranta anys. Comencen de tornar a pensar com
els seus avis, han passat novament d'una nació a una altra. Uns altres, per-
qué han aconseguit la incorporado d'uns catalans nous a una realitat catala-
na. En tot cas cree que les iniciatives d'uns i altres en aquest terreny han
estat encertades, des d'un punt de vista catalanista. Pero aixó no vol dir, na-
turalment, que la proporció entre catalanistes i indiferents sigui la desitjable.
El que passa és que fins ara la iniciativa la porten els catalanistes. Cal que
la segueixin portant en cadascun deis dos blocs (parlo de blocs, no de par-
tits). En tot cas, a mi em sembla que des del punt de vista nacional, cal fer
una política dirigida a resoldre un problema amb qué es pot trobar el país
(i per tant l'esquerra): la consolidado d'una lógica social, imposada per la
dreta, de tall lingüístic, o de consciéncia, que travessi per la meitat el bloc
social que pot portar una política de progrés: l'alianca entre els treballadors
i les classes mitjanes. Aquest espai és molt ampli i divers, és contradictori.
Hi ha moltes diferencies en el seu interior, pero si s'esquinca en dos trossos,
hi ha una cosa clara: les possibilitats de quallar com a majoria queden molt
dificultades. Amb les conseqüéncies nocives que tindria per a Catalunya. Des
de l'objectiu catalanista cal ésser un factor animador del procés de configu-
rado d'una unitat social-cultural i lingüística, desplegar una política decidi-
da i realitzada des de les institucions, sempre un pas endavant. Tot estirant,
del ritme que va adquirint el conjunt de la societat. Aquesta política global
hi ha de ser, precisament per evitar l'existéncia d'una profunda clivella po-
tencial, en el país i en l'esquerra, que es pot actualitzar si la dreta aconse-
gueix imposar la consciéncia que hi ha dues parts diferents. Tant si hom pro-
voca l'abstenció conscient d'una part o bé el tancament d'actitud de l'altra,
el país anirá coix.

Parteixo del supósit, em podeu dir que apriorístic, que la dreta no té inte-
rés a catalanitzar tot Catalunya. Del pressupósit que la política que s'está fent
no porta a la catalanització deis catalans, sino a la catalanització d'una part
deis catalans, que son els que utilitzaven el cátala anteriorment. La política
que s'ha portat a terme básicament va dirigida en aquesta orientado, per tal
de cohesionar una minoria de centre-dreta, incorporant sectors que havien
estat sota orientacions polítiques diferents (democrátiques i franquistes), per
anar-les homogeneitzant al voltant d'un mateix discurs.

Cree, pero, que la línia de solució no pot venir a través d'una llei. Si voleu
que us digui la meva opinió, cree que la Llei de normalització lingüística
no ha estat un gran salt endavant en la normalització, encara que n'hagi estat
un pas. Varem desaprofitar un moment historie, per tal de fer un pacte poli-
tic profund, per a bastir una política lingüística profunda sense necessitat de
fer liéis. Les liéis solen consolidar situacions. La present situació és molt
mes avancada que l'anterior. Pero tendeix a consolidar una posició que per
a mi no és la posició a consolidar históricament. Hauria preferit un pacte
amb profunditat, per a portar una política lingüística comuna, des de totes
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les opcions polítiques, o de tot el ventall social possible. En un altre temps
era possible i encara que no sé si en el futur ho tornará a ésser, caldria
intentar-ho.

En tot cas, per a mi hi ha una prioritat de l'ús social del cátala sobre Fes-
tructuració de drets públics subjectius. Hi ha també una prioritat de l'exten-
sió de l'ús sobre la intensitat i la perfecció. Des del punt de vista polític aqüestes
dues prioritats cree que poden impulsar una via de solució de la normalitza-
ció lingüística. L'ús social hauria de ser el nord del nostre discurs, de la nos-
tra acció, mes que el tema deis drets d'uns i d'altres.

Dono per suposat que el procés será lent, i basat en el respecte democrá-
tic, que hi haurá resisténcies i incomprensions, que hi hauran alguns que do-
naran altaveus perqué ens cridin per la reraguarda, i ens frenin, que pactaran
amb ells perqué ataquin. Passa i ha passat, pero aixó ja ho sabem. El proble-
ma no és aquest. El problema és quin és l'objectiu que ens proposem, i si
som capacos d'anar endavant. Avui no hi ha resisténcies importants. Alio que
no hi ha potser son impulsos suficients. La mesura de la resistencia és un
element fonamental per a controlar l'impuls, pero em sembla que només que
sigui, des d'un punt de vista pragmátic, per la possibilitat de trencament del
grup social popular, i des d'un punt de vista general cátala, per no fer per-
manent en el temps l'existéncia de subagrupacions lingüístiques, doblades
d'habitatges estables, aquest és un objectiu de primer ordre. Cal avancar en
l'assumpció de la catalanització subjectiva, i lingüística, com un objectiu central
de la nostra política nacional.

EUROPA COM A PROJECTE POLÍTIC
A vegades parlar deis grans temes centráis no fa guanyar eleccions, pero

sempre ajuda a situar-te en una orientado global convenient. I dona un sentit
a les accions petites i diáries, que al capdavall son aquelles que cadascun
de nosaltres pot fer. Tot sabent la importancia bastant relativa que té el tema
en la mentalitat deis ciutadans deis paísos europeus, he de fer una afirmado
tallant, si vull expressar alió que pensó: cal crear Europa com una unitat po-
lítica, sense dilacions. No dic que s'estigui fent, dic que cal fer-ho. I que
cal fer-ho a partir deis paisos que tinguin unes fronteres económiques con-
juntes. Per aixó 1992 será un any important, molt important. Avui no exis-
teix encara una demanda ciutadana suficient per a vencer les resisténcies de
les mentalitats casolanes i de les lógiques conservadores de les maquináries
polítiques. Pero, en tot cas, em sembla que, des del punt de vista d'una es-
querra que es projecta vers el futur, la unitat política d'Europa és un objectiu
de primer ordre, si no volem quedar redults a ésser un gran mercat en una
zona marginal i, per tant, amb reduides possibilitats de conservar i d'ampliar
els graus de llibertat fins ara assolits. Es a dir, si no volem ésser només la
llar de la cultura clássica i deis grans pensadors del passat, si no volem arri-
bar a ésser una nova Grecia.
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Cal un projecte europeu, possible i creíble. És indispensable un procés
de renovado, de reconversió i de modernització (també económica) feta des
d'Europa i no sois des de cadascun deis paisos europeus. És necessari un
poder polític europeu amb legitimitat democrática directa i amb competén-
cies propies. Aixó naturalment fa arronsar el melic a mes d'un, i a mes de
dos. Penseu en la quantitat i la importancia deis problemes que aixecaria arreu
el procés i la complexitat de la discussió que comporta. Pero hi ha un camp
considerable de temes que, si hom els vol tractar, exigeixen un poder euro-
peu (des del medi ambient a la investigado, per exemple). Si hom vol acarar-
los, amb possibilitat d'éxit, les fronteres polítiques actuáis son estretes. Les
grans decisions exigeixen mares superiors. I les petites deriven de les grans.
Recordeu les paraules de Schmidt en la seva época de canceller, quan deia
que el seu govern només podia resoldre sol el trenta per cent de les coses
importants que afectaven Alemanya. No us dic res si parléssim des de la so-
cietat catalana.

Si acarar els grans temes polítics i socials exigeix ámbits de decisió mes
amplis que les fronteres estatals actuáis em sembla evident que cal abordar
el tema ¿'alguna manera, perqué els governants venen obligats a prendre de-
cisions cada dia en les condicions existents, sigui quin sigui el marc que pu-
guin considerar óptim. La simfonia desafinada que avui interpreten els go-
verns europeus és una bona aportado perqué Europa sigui cada vegada menys
important en el món. Ningú no nega la importancia del tema, pero costa
d'ássumir-ne la prioritat. L'activitat, els problemes immediats i les mentali-
tats ho ajornen per a demá passat.

Necessitem una unitat de veu política i una unitat de decisió sobre algunes
matéries per poder realitzar avui una política eficac. de lluita contra les desi-
gualtats en l'interior de cadascun deis paisos. Les repercussions que tot ple-
gat crea sobre el món sindical, que hauria de situar-se en l'avantguarda de
les propostes, son básiques. Fa anys que la connexió internacional de les grans
empreses que dominen els sectors és un fet. Pero a mes a mes un deis temes
essencials perqué Europa pugui generar la necessária reconversió económi-
ca, incorporar les noves tecnologies al procés productiu i no perdre peu en
la reorganització del capitalisme mundial és l'establiment d'una política eco-
nómica conjunta o coherent, és el desplegament d'un esforc peí manteniment
de la pau i del desarmament. Ja sé que aquests darrers objectius comporten
majors dificultáis encara que els económics. I que les diferencies entre els
Estats son de moment poc salvables. Per exemple, les diferencies entre Fran-
ca i Alemanya son mes importants sobre el desarmament que sobre una polí-
tica de medi ambient o de drassanes. No es fácil l'acord i és molt possible
que a la curta no n'hi hagi; per tant no parlo de la creació d'un super-Estat
(d'un poder federal europeu) com a objectiu immediat, perqué em sembla
que no existeixen condicions favorables en el camp de la forca nua.

Pero en canvi resulten possibles i necessáries polítiques conjuntes o co-

101



COLLABORACIONS

muñes, mes enllá de les majories qualificades, encara que siguí saludable
acceptar un esglaó intermedi abans de la majoria simple. En tot cas necessi-
tem un poder europeu capac de decidir de forma suprema sobre un ámbit
competencial definit, i que es basi en una legitimado democrática directa.
Cal crear un poder europeu democrátic perqué les societats europees el ne-
cessiten, encara que les mentalitats i les desconfiances polítiques expressin
recéis i resisténcies.

CATALUNYA DINS EUROPA

Des d'una nació sense Estat, com aquesta, ¿qué podem pentinar-hi? En
primer lloc afirmar la nostra presencia, i la nostra cultura, la nostra persona-
litat a l'exterior. Pero hi ha també un altre aspecte important: la promoció
d'interessos. En un i altre camp hi ha opcions a fer, que algú haurá de fer.
Pero no hi ha institució legitimada jurídicament per a fer-ho (un Estat sobi-
rá), que no hi és, ni tampoc que hagi assumit de fer una política peí país
pensant en i comptant amb el país per sobre de tot. Aquest és un tema en
qué els dies i els anys corren, i mentrestant les coses es consoliden i s'estruc-
turen. Hi ha interrelacions culturáis, iniciatives, idees, a Europa hi ha uns
grups de base territorial o sectorial que funcionen. Existeixen aliánces eco-
nómiques per sectors, existeixen aliánces de ciutats i existeixen aliánces sin-
dicáis i polítiques. Aquí és on s'ha d'actuar per definir quina és l'opció de
Catalunya, a Europa i fora d'Europa. Qué ens interessa? Una connexió estre-
ta amb Milá o ens interessa una connexió estreta amb Torí. Naturalment,
com mes millón D'acord. Pero hi ha un moment en qué un ha de triar: la
important és Milá o la important és Torí. No pots anar jugant sobre moltes
prioritats internacionals dins de cada país. I qué passa? que hom tria mes
aviat en fundó de les iniciatives deis altres, que et seleccionen, et treuen a
bailar.

És possible teñir una presencia exterior coherent i dotada de sentit polític,
és a dir no capriciosa. I cal dir que l'activitat, durant anys, de la Unió Demo-
crática de Catalunya, que com sabeu, no és un partit d'esquerres, ha tingut
una activitat conscient i coherent en el terreny de la presencia exterior. Ja
sé que n'hi ha hagut d'altres. Cadascú pot dir-hi la seva. Pero aquesta ha estat
una política coherent i mantinguda, feta des d'un grup d'oposició, i després
ha mantingut el mateix estil com a partit. Hi ha també connexions sindicáis
molt importants a nivell internacional, els socialistes han generat relacions
exteriors també significatives. La Generalitat i els ajuntaments de Catalunya
teñen una presencia exterior. Ara, si aixó fos un garbuix, si aixó fos l'exércit
de Pancho Villa, no tindríem presencia exterior de Catalunya. Hi hauria viatges;
pero a mes de viatjar s'ha de fer una política, has de saber per qué cal con-
nectar en un lloc i no en un altre, has de mantenir unes línies generáis esta-
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bles, que generen també compromisos i has d'inserir-te en els llocs en qué
cal. I aixó vol dir elegir partenaires. Dins la política europea les ciutats te-
ñen una forca d'atracció molt important, cultural, económica, política. I Bar-
celona té una situado geográfica i un dinamisme polític, económic i cultural
de primer ordre a Europa. Barcelona és una gran capital d'Europa, i aquesta
és la forca de Catalunya. Quan vas per qualsevol lloc de l'estranger has de
parlar de Barcelona, i després afegir: «Barcelona és la capital d'una nació
que es diu Catalunya, que existeix a Espanya». I responen: «Que interessant!
no ho sabia». Coneixen Barcelona. Des de Barcelona és possible irradiar no
només una gran influencia en una área que va de Toulouse a Alacant. És
possible que Barcelona sigui un pol d'un deis eixos deis interessos ja conso-
lidats. No creguem que els desmuntaran perqué ara nosaltres arribem. Ells
ja teñen des de fa anys les xarxes i les relacions fetes. Tu t'apuntes a una,
o busques una relació multipolar, pero en tot cas ha de ser una opció cons-
cient i consensual (perdoneu la paraula perqué no la utilitzo gaire), ha de
ser una política assumida, que puguin realitzar tant els partits com els sindi-
cats, la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona. En un període de poten-
cial reestructurado europea em sembla necessari i possible la creació a Ca-
talunya d'un projecte comú, en relació amb el desplegat per l'Estat espanyol
avui. Naturalment aixó no té gaire a véure amb l'estil utilitzat en la presencia
exterior de Catalunya realitzada fins ara.

Tot el que he dit no és només política de cara enfora. Vol dir política inte-
rior. Quan parlo de la presencia de Catalunya a Europa, o de la participado
de Catalunya i de l'esquerra catalana en la construcció d'una Espanya demo-
crática i d'un Estat democrátic, estic parlant de política interior, encara que
no siguin els temes sobre els quals habitualment se centra un projecte de de-
mocracia social.

PER UNA SOCIETAT AMB MENYS DESIGUALTATS I MES LLIBERTAT.
PER UNA SOCIETAT NO AMPUTADA I MES SOLIDARIA

He dit abans que un deis objectius centráis en els propers anys será evitar
que es consolidi una societat de dos tercos, que sitúa una tercera part d'ella
al marge, sigui per decisió deis qui manen mes, sigui per inhibició deis qui
manen menys o no manen. En aquesta marginalitat hi figuren personatges
tan diversos com el pinxo, l'aturat o Fempresari submergit. Sempre ha existit
l'economia submergida, segons diuen. Pero ara senyors respectables opinen
que ha d'existir, que cal que hi hagi gent que visqui al marge de la llei i de
la societat estructurada, fins i tot que és bo peí país; «Jo m'emociono quan
vaig pels carrers de Manresa a la nit i veig darrera una finestra el llum enees,
perqué sé que allá dins hi ha un teler que está treballant i una persona...».
Dones jo no m'emociono, mes aviat m'indigna que hi hagi algú que hagi de
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fer aixó per viure i m'indigna que hi hagi personalitats que puguin dir que
s'emocionen. Hi ha gent que ho defensa i a mi em sembla cjue té tanta inten-
sitat de perillositat social com de marginació individual. Es viure al marge
de la societat estructurada.

També al nostre país el primer problema és evitar que es consolidi una
societat amputada, amb un sector que en viu després, sigui submergida o
marginada. Aquest tere no sembla homogeneitzable i articulable al voltant
d'una lluita a mig termini per millorar les seves própies posicions. Certa-
ment la formació de la societat capitalista margina la inicial classe obrera,
que també era bastant atomitzada (molt mes del que després la historia ha
explicat) en l'hábitat, en els oficis, en els costums. La situació que ara es
crea té major importancia numérica, amb una gran diversificado de situa-
cions i amb la transmissió d'un sentiment que només és possible de sortir-
se'n individualment o de trampejar la situació, pero en tot cas a canvi de
l'aillament social i de la no-agremiació per a la defensa deis interessos co-
muns, simplement perqué aixó seria entrar dins la societat. Aquest és un ob-
jectiu polític global que se sitúa mes enllá deis purament defensius o reivin-
dicatius.

Aquest sector és suficientment desagregat com perqué Túnica agregació
pugui ser una persona, i la seva única forma d'expressió hagi de ser de tipus
explosiu. Des del punt de vista de la coherencia d'una societat, acceptar com
un fet natural o beneficios el tancar els ulls em sembla que seria un suicidi.
En aquest sentit l'esquerra no sois hauria de defensar els interessos deis tre-
balladors i deis ex-treballadors, sino que per fer-ho estaña defensant els inte-
ressos del conjunt de la societat. Qui no els defensa és qui consolida que
pugui existir una part de la societat que viu al marge deis rols d'una comuni-
tat organitzada. Aixó vol dir que ha d'haver-hi mesures polítiques, no una
concreta, sino en batería. Cal una major preocupació per servéis socials, una
major sensibilització política i personal sobre la situació d'una tercera part
en vies d'exclusió de la societat.

M'he cansat de trobar gent, de dreta i d'esquerra, que no s'imaginen que
existeixi San Joan Despí, que creuen que Sant Joan Despí és només TY3.
O que el Prat és l'aeroport, pero no el coneixen. Que no ha vist Viladecans
o el nou Sant Boi. I entre aquesta gent hi ha la majoria deis nostres quadres
socials dirigents: inteMectuals, económics, polítics, eta No ho saben. No
ho han vist. De vegades no és mala fe. És pura ceguesa. És que no han mirat
els números, ni ho han vist. És que no ho coneixen. És un problema de vi-
sualització, i de sensibilitat.

En qualsevol cas, no podem admetre el desenganxament de la vida collec-
tiva de parts importants de la ciutat de Barcelona, de la Barcelona real; la
que té tres milions d'habitants, com deia el President Pujol abans de les ulti-
mes atzagaiades legislatives de les Ueis de desorganització territorial. La Bar-
celona deis tres milions d'habitants és una Barcelona que existeix i dins d'aques-
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ta Barcelona hi ha ja una part desagregada. Em sembla que en bona part de-
pén que l'esquerra porti una política sobre aquest tema, una política amb po-
lítiques, que dibuixi un camí per al país. Pero sobretot depén que la gent
assumeixi que aquest és un problema clau, que li interessa personalment i
al mateix temps que assumeix que cal portar una política contra la consoli-
dado de la nova divisió de la societat.

El sentiment de justicia i de revolta moral fins ara ha estat un percutor de
les actituds individuáis en favor de reformes socials i de la lluita contra les
desigualtats. Si no fos un element assumit perdríem no sois la motivado dia-
ria, sino també un element de la lluita per una societat millor. Sabeu que
he parlat bastant de la llibertat com a component essencial del pensament
socialista. Pero hi ha també una altra component essencial: la justicia social.
No resulta estrany dones que quan comencen a sortir documents, reflexions
o propostes en qué batega només l'eficiéncia, la modernització, etc., hagi
de recordar: és que jo sóc aquí per assolir mes igualtat i mes llibertat. Hi
ha qui vol mes liberalisme económic, pero no mes llibertat. Nosaltres creiem
que la llibertat vol dir també justicia social, és a dir repartiment mes igual
de la llibertat, de les condicions de llibertat.

Deixeu-me acabar dient que si l'esquerra vol teñir hegemonía social a mes
a mes de governs, ha d'assumir un programa a realitzar per la societat, des
de les institucions i des deis ciutadans. I aixó significa possiblement replantejar-
nos el tema de la renovado de les estructures partidistes, en especial, d'aque-
lles que poden governar i, per tant, del Partit Socialista. Cal un procés de re-
novado del Partit Socialista, per tal que siguí mes capac d'incorporar aquests
temes, entre d'altres raons perqué cree que si no es renova, aquests temes no
tindran opcions practicables i, per tant, seguirem uns quants anys mes parlant-ne
com a grup de persones mogudes per motivacions etiques o intellectuals. És
possible que els espais polítics dins de l'esquerra es replantegin d'aquí un temps;
pero en les circumstancies actuáis em sembla molt difícil que passi.

Hi ha mes d'un espai ideológic dins de l'esquerra, pero cree que ja no te-
ñen sentit les divergéncies históriques creades en els darrers seixanta anys.
Pero és possible que se n'obrin d'altres sobre els problemes actuáis, per exemple
entre els mes partidaris de l'Estat i els mes partidaris de la societat o de l'in-
dividu (comunitat local o nació). Aquesta divisió no sé si es plantejará mai,
pero en tot cas cree que pot ésser una de les divisions latents dins de l'esquer-
ra, si aquesta pren alguna iniciativa important en el terreny de la lluita contra
les desigualtats avui. Cal una renovado, una renovació per seguir governant,
perqué les renovacions que es fan de veritat son les que es fan governant.
Aqüestes son les que costen, pero son també les que ofereixen resultáis.

Intervenció oral en la II Conferencia d'Homes i Dones d'Esquerra
Barcelona, 9 de maig de 1987

Isidre Molas
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Les raons de la tolerancia
Norberto Bobbio

De la tolerancia com a cálcul a la tolerancia com a métode de convivencia
cívica a la tolerancia com a principi étic: el respecte ais altres. Pero l'autén-
tic, l'únic criteri raonable és la tolerancia que s'ha d'estendre a tothom, tret
deis que neguen el principi de la tolerancia És a dir: cal tolerar tothom, tret
deis intolerants.

APROXIMACIÓ HISTÓRICA DEL SIGNIFICA! DE TOLERANCIA

Voldria comencar amb una consideració general sobre el mateix concepte
de tolerancia i sobre l'ús diferent que se'n pot fer en contextos diferents. És
una premisa necessária perqué la tolerancia de qué pensó analitzar les «raons»,
només correspon a un deis significats, que no és ben bé el significat historie
que predomina. Quan parlem del significat historie de tolerancia, ens refe-
rim al problema de la convivencia de creences —abans només eren religio-
ses, ara també son polítiques— diferents. Avui en dia, i també en aquest collo-
qui, el concepte de la tolerancia es fa extensiu al problema de la convivencia
de les miñones étniques, lingüístiques, racials, en fi, de tots aquells que ano-
menem «diferents», com per exemple els homosexuals, els dements o els mi-
nusválids. Els problemes a qué es refereixen aqüestes dues maneres d'enten-
dre, de practicar i de justificar la tolerancia no son els mateixos. És diferent
el problema de la tolerancia de creences o opinions diverses que implica un
diáleg sobre la veritat i la compatibilitat teórica o práctica de veritats contra-
posades; és diferent el problema de la tolerancia d'aquell que és diferent per
motius físics o socials, un problema que posa en primer terme el tema deis
prejudicis i la conseqüent discriminado. Les raons que es poden allegar i
que s'han aMegat durant els segles en qué bullia la controversia religiosa,
en defensa de la tolerancia en el seu primer significat, no son les mateixes
que s'al-leguen per defensar la tolerancia en el segon. Per qué son diferents
les raons de les dues formes d'intoleráncia? La primera deriva de la convic-
ció de posseir la veritat; la segona deriva d'un prejudici, entes com a una
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opinió o un conjunt d'opinions que la tradició accepta passivament, sense
criticar-Íes, per costum o per una autoritat de qué s'accepten els dictámens
sense discutir-los. Per descomptat, la convicció de posseir la veritat pot ser
falsa i prendre la forma d'un prejudici. Pero és un prejudici que es combat
d'una manera ben diferent: no es poden posar al mateix pía els arguments
que una església allega per convencer un fidel o el partidari d'un partit polí-
tic perqué admeti la presencia d'altres confessions o d'altres partits, amb els
arguments que s'han d'aMegar per convencer un blanc que convisqui pacífi-
cament amb un negre, un torinés amb un meridional, a no discriminar legal-
ment ni socialment un homosexual, etc. La pregunta fonamental que s'han
formulat sempre els partidaris de la tolerancia religiosa o política, és aques-
ta: ¿Com es poden fer compatibles, en la teoría i en la práctica, dues veritats
oposades? La pregunta fonamental que s'ha de pantejar el partidari de la to-
lerancia amb els qui son diferents és una altra: ¿Com es pot demostrar que
determinades intransigéncies envers el que és irregular, anormal, és a dir,
el que és «diferent», deriven de prejudicis arrelats, de maneres irracionals
i purament emotives de jutjar els homes i els esdeveniments? La millor prova
d'aquesta diferencia rau en el fet que en el segon cas l'expressió habitual amb
qué es designa alio que s'ha de combatre, fins i tot en els documents oficiáis,
no és la intolerancia sino la discriminado, sigui racial, sexual, étnica, etc.

El motiu peí qual m'ocupo de les raons de la tolerancia en el primer signi-
ficat rau en el fet que el problema historie de la tolerancia tal com el van
plantejar a Europa durant el període de les guerres religioses, despfes els
moviments deis heretges i mes tard els filósofs, com Locke i Voltaire, el pro-
blema que tracten les histories de la intolerancia com la mes famosa, la de
Joseph Lecler (en dos volums, 1954), és un problema que només té a veure
amb la possibilitat de convivencia de confessions religioses diferents, un pro-
blema que va néixer en l'época en qué va teñir lloc la ruptura de l'univers
religiós cristiá.

De l'acusació que el tolerant fa a l'intolerant de ser un fanátic, l'intolerant
es defensa acusant-lo de ser un escéptic o, si mes no, un indiferent, un home
que no té conviccions fortes i que considera que no hi ha cap veritat per la
qual valgui la pena escarrassar-se.

És evident la controversia que va esclatar a comencaments de segle entre
Luigi Luzzatti, autor d'un llibre en qué s'alabava la tolerancia (La llibertat
de consciéncia i de ciencia, 1909), com a principi inspirador de l'estat libe-
ral i Benedetto Croce, el qual, després d'haver afirmat que la tolerancia és
«fórmula práctica i contingent i no un principi universal i no és possible fer-
ia servir com a criteri per jutjar la historia, la qual nécessita criteris que li
siguin intrínsecs», va replicar que entre els tolerants «no sempre s'hi han tro-
bat els esperits mes nobles i heroics. Sovint han estat xarlatans i indiferents.
Els esperits vigorosos maten i es fan matar», i concloia: «La historia és així
i no la pot canviar ningú». L'acusació de Croce era molt precisa: els tolerants
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poden ser, a mes de «xarlatans» (pero l'expressió és genérica i probablement
dirigida al seu adversari d'aquell moment), també poden ser «indiferents».
Ais qui li van fer veure que en dir alio mostrava la seva intolerancia, va res-
pondre seráficament que era tan poc intolerant qui era, en base histórica,
tolerant amb els intolerants.

És a dir, de part de l'intolerant o de qui es posa per damunt de l'antítesi
tolerancia-intolerancia i ja jutja en base histórica i no en base práctico-política,
el tolerant ho seria tot sovint no per unes raons bones sino dolentes. No seria
tolerant perqué estigués seriosament compromés a defensar el dret de cadas-
cú a professar la seva propia veritat, si és que en té alguna, sino perqué tant
se li'n dona la veritat.

Pero al costat de les raons dolentes, també n'hi ha de bones i jo les voldria
exposar en aquesta intervenció, procurant no distorsionar l'acusació i no sos-
tenir que no es pot ser intolerant sense ser fanátic. Considero que l'antítesi
indiferéncia-fanatisme no es reflecteix fidelment en l'antítesi, essencialment
práctica, tolerancia-intolerancia.

TOLERANCIA-INTOLERANCIA, ¿INDIFERÉNCIA-FANATISME?

Comenco per la rao mes vil, merament práctica i de prudencia política,
i que també és la que ha acabat per fer acceptar sobre el terreny de la prácti-
ca política el respecte a les diverses creences religioses, fins i tot per part
deis qui tendirien a ser intolerants (perqué están convencuts que posseeixen
la veritat i consideren que els qui pensen d'una altra manera s'equivoquen):
la tolerancia com a mal menor o com a mal necessari. Entesa així, la tole-
rancia no implica la renuncia a les fermes conviccions própies, sino que im-
plica simplement i purament l'opinió, que s'ha de revisar de tant en tant, se-
gons les circumstáncies i les situacions, que la veritat té totes les de guayar
si se suporten els errors deis altres perqué la persecució, tal com tot sovint
ha demostrat l'experiéncia histórica, enlloc d'estroncar-los, els reforca. La
intolerancia no aconsegueix els resultats que es proposa. També en aquest
nivell elemental es nota la diferencia entre el tolerant i l'escéptic: l'escéptic
és aquell a qui no importa quina fe triomfi, el tolerant per raons practiques
és aquell a qui importa molt que triomfi una veritat, la seva, pero considera
que mitjancant la tolerancia aconseguirá mes fácilment que amb la into-
lerancia el seu objectiu, és combatre Terror o si mes no, impedir que faci
mal.

Aquesta rao, que és essencialment práctica, assumeix aspectes diferents
segons la naturalesa de les relacions de forca entre la meva doctrina, i jo,
la meva escola, que detenta la veritat i els altres, que están immersos en Terror.
Si jo sóc el mes fort, acceptar Terror deis altres pot ser un acte d'astúcia:
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la persecució genera escándol, l'escándol eixampla la taca que convé teñir
ben amagada. Es mes fácil, que es propagui Terror amb una persecució que
amb una tolerancia benévola, indulgent i permissiva (permissiva pero sem-
pre cautelosa). Si sóc mes débil, suportar els errors deis altres és una neces-
sitat: si em rebellés em destrossarien i perdria tota esperanca que la meva
perita llavor fructifiques en un futur. Si estem igualats entra en joc el principi
de la reciprocitat, sobre el qual es fonamenten totes les transaccions, tots els
compromisos, tots els acords que hi ha a la base de tota convivencia pacífica
(tota convivencia es basa en un compromís o en una imposició): aleshores
la convivencia és fruit d'un intercanvi, d'un modus vivendi, d'un do ut des,
sota el lema del «si tu em toleres, jo et tolero». És massa evident que si jo
m'atribueixo el dret de perseguir els altres, atribueixo ais altres el dret de
perseguir-me a mi. Avui per tu, demá per mi. En tots aquests casos la tole-
rancia és manifestament, conscientment i utilitáriament, el resultat d'un cál-
cul i com a tal no té res a veure amb el problema de la veritat.

Pujant una mica mes amunt en l'escala de les bones raons, passem de la
mera prudencia política a l'elecció d'un auténtic métode universal o que hau-
ria de teñir una validesa universal, de convivencia cívica: la tolerancia pot
representar l'elecció del métode de la persuassió enlloc del de la forca o la
coacció. Darrera la tolerancia entesa d'aquesta manera no solament s'admet
el fet de suportar amb paciencia i resignació Terror, sino també una actitud
activa de confianza en la rao i en la racionalitat deis altres, una concessió
de Thome que no solament és capac de vetllar pels seus interessos, sino tam-
bé de considerar el propi interés a la llum deis interessos deis altres, el re-
buig conscient de la violencia com a únic mitjá per aconseguir el triomf de
les propies idees.

Mentre la tolerancia com a mera enduranca del mal i de Terror és una doc-
trina teológica, la tolerancia que implica un métode de persuasió va ser un
deis grans temes deis assaigs mes brillants que van contribuir a fer triomfar
a Europa el principi de la tolerancia com a conclusió de les sagnants guerres
religioses. A Tilla d'Utopia es practica la tolerancia religiosa i Utopo n'ex-
plica els motius d'aquesta manera: «Seria temerari i estúpid (insolens et inep-
tum) pretendre que amb violencia i amenaces tothom accepti com a ver aixó
que tu creus que ho és. Sobretot si de religió auténtica només n'hi ha una
i les altres son falses; (Utopo) va preveure que en un futur, només que es
procedís racionalment i moderadament, la veritat destacaría per si sola i s'im-
posaria per mérit propi. En canvi, si les disputes es resolen amb armes i llui-
tes, com que justament els pitjors son els mes obstináis, la religió mes bona
i mes santa estará destinada a ser derrotada en la batalla per les supersticions
mes vanes, com el blat entremig d'argelagues i bardisses». El teóric mes gran
de la tolerancia, John Locke, va escriure: «Seria desitjable que un dia per-
metessin a la llibertat defensar-se de si mateixa. Ben poca ajuda li ha conferit
la forga deis poderosos que no sempre la coneixen ni hi están a favor(...).
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A la veritat no li fa falta la violencia per trobar ressó en l'esperit deis homes
i no la podem ensenyar per boca de la llei. Regnen els errors grácies a la
ajuda extrínseca manllevada fora. Pero si la veritat no l'enteniment amb la
seva llum, no se'n sortirá amb la forca d'altres».

He volgut reproduir aquests dos parágrafs, encara que son prou coneguts,
perqué la idea que expressen, si la traslladem de l'esfera religiosa a l'esfera
política, representa un deis motius que inspiren ais governs democrátics i
una de les característiques que distingeixen els régims democrátics de qual-
sevol forma de despotisme.

Una de les possibles definicions de democrácies és la que evidencia mes
clarament la substitució de les técniques de la forca per les de la persuassió
com a manera de solucionar conflictes. No és aquest el lloc adequat per ex-
tendre's sobre les característiques del discurs persuassiu ni sobre la «nouve-
lle rhétorique». Pero és prou evident que l'escola de la nova retórica ha con-
tribuüt molt a illustrar la relació entre l'argumentació retórica en el discurs
i el métode democrátic en la praxis.

RESPECTE A LES ALTRES IDEES

Ara faren un altre pas endavant. A partir de les motivacions de métode,
encara podem al-legar una rao moral a favor de la tolerancia: el respecte ais
altres. En aquest cas, la tolerancia no es basa tampoc en la renuncia a la pro-
pia veritat. Jo cree fermament en la meva veritat pero considero que he d'obeir
un principi moral absolut: el respecte ais altres. Aparentment es tracta d'un
cas de conflicte entre rao teórica i rao práctica, entre alió que he de creure
i alió que he de fer. En realitat es tracta d'un conflicte entre dos principis
moráis: la moral de la coherencia que m'induiria a posar la meva veritat per
sobre de tot i la del respecte i la benevolencia envers els altres.

Així com el métode de la persuassió está estretament relacionat amb la
fórmula de govern democrátic, així el reconeixement del dret de tot home
a creure alió que li dicti la seva consciencia, está estretament relacionat amb
1'afirmació deis drets de la llibertat i el primer de tots és la llibertat religiosa
i després el de llibertat d'opinió, els drets anomenats naturals o inviolables
que fonamenten l'estat liberal. Peí que fa a la resta, encara que históricament
no sempre ha estat així, almenys teóricament l'estat liberal i l'estat democrá-
tic son interdependents, pero el segon és la perllongació necessária del pri-
mer i allá on s'han imposat, es mantenen o cauen junts.

Si els altres han d'assolir la veritat ho han de fer per íntima convicció, no
per imposició. Des d'aquest punt de vista, la tolerancia no és solament un
mal menor, no és solament l'adopció d'un métode de convivencia millor que
un altre, sino que és Túnica resposta possible a la imperiosa afirmado que
la llibertat interior és un bé massa important perqué no el reconeguin, mes
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ben dit: el reclamin. En aquest cas no demanen la tolerancia perqué sigui
socialment útil o políticament eficac sino perqué és un deure étic. En aquest
cas, el tolerant no és tampoc un escéptic perqué creu en la seva veritat. No
és tampoc un indiferent perqué la seva acció s'inspira en un deure tan absolut
com és el respecte a la llibertat deis altres. Pero la intolerancia també té rao
de ser si l'entonem com a fermesa en els principis. L'excés de tolerancia (el
permissivisme, la incapacitat d'escandalitzar-se i d'indignar-se) també és equi-
vocat sobre el pía moral.

LA VERITAT A TRAVÉS DE LA SÍNTESI DE LES VERITATS

Al costat d'aquestes doctrines que contemplen la tolerancia des del punt
de vista de la rao práctica, n'hi ha d'altres que la contemplen des del punt
de vista teóric, o bé des del punt de vista de la veritat. Segons aqüestes doc-
trines, es pot arribar a la veritat a través de la confrontació o de la síntesi
de veritats parcials. Segons aqüestes doctrines la veritat no és unívoca. La
veritat té moltes cares. No vivim en un univers sino en un multivers. En un
multivers, la tolerancia no és solament un mal menor, no és solament un mé-
tode de convivencia, no és solament un deure moral, sino també una neces-
sitat inherent a la mateixa naturalesa de la veritat.

Almenys hi ha tres tendéncies filosófiques que representen aquesta exigencia:
el sincretisme, del qual en va ser expressió a l'época deis grans conflictes
ideológics, rhumanisme cristiá, les diverses temptatives de conjugació de cris-
tianisme i marxisme; l'eclecticisme o filosofía de la «justa mida», que va te-
ñir el seu moment de celebritat com a filosofía de la restauració i que per
tant també estava en una perspectiva irénica, després del període del xoc vio-
lent entre revolució i reacció, i que avui en dia s'ha reviscolat entre les diver-
ses propostes de «tercera via», entre liberalisme i socialisme, entre el món
occidental i el món oriental, entre capitalisme i collectivismé; l'historicis-
me relativista, segons el qual, per reprendre la famosa afirmado de Max Weber,
en una época de politeisme de valors, l'únic temple obert hauria de ser el
Pantheon, un temple en qué cadascú pugui adorar el seu déu.

Les bones raons de la tolerancia no ens han de fer oblidar que la intoleran-
cia també pot teñir les seves bones raons. Qualsevol de nosaltres, qualsevol
dia, pot esclatar i fer exclamacions com: «És intolerable!», «Com podem to-
lerar que...?», «Ja va bé la tolerancia, pero dins d'uns límits», etc.

ASPECTES POSITIUS DE LA INTOLERANCIA

A aquesta aleada, cal aclarir que el mateix mot «tolerancia» té dos signifi-
cats, un de positiu i un de negatiu i, per tant, el mot contrari també té dos
significats, un de positiu i un de negatiu. En el sentit positiu, tolerancia s'oposa
a intolerancia en sentit negatiu i viceversa, al sentit negatiu de tolerancia s'hi
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oposa en sentit positiu d'intoleráncia. Intolerancia en sentit positiu és sinó-
nim de severitat, rigor, fermesa, unes qualitats que pertanyen al camp de la
virtut; tolerancia en sentit negatiu, en canvi, és sinónim d'indulgéncia culpa-
ble, de condescendencia envers el mal, d'error per falta de principis o per
amor a la vida tranquilla o per ceguesa davant els valors. Es evident que
quan elogiem la tolerancia, l'hi reconeixem un deis principis fonamentals de
la vida lliure i tranquilla, ens referim a la tolerancia en sentit positiu. Pero
no oblidem que els defensors de la intolerancia es valen del sentit negatiu
per denigrar-la: si no hi ha Déu, tot está permés. Justament aquesta, evident-
ment, era la rao per la qual Locke no admetia que es toleressin els ateus,
els quals, segons una doctrina corrent en aquella época, no haurien tingut
cap motiu per mantenir una promesa ni complir un jurament i per tant hau-
rien estat uns ciutadans deis quals no s'haurien pogut fiar. Textualment: «Per
a un ateu, ni la paraula donada ni els pactes ni els juraments, que son els
vineles de la societat humana, poden ser estables ni sagrats: si eliminen Déu,
ni que només sigui amb el pensament, totes aqüestes coses desapareixen».

Tolerancia en sentit positiu s'oposa a intolerancia religiosa, política o ra-
cial, és a dir, a la injusta exclusió del que és diferent. Tolerancia en sentit
negatiu s'oposa a la fermesa en els principis, és a dir, a la justa i convenient
exclusió de tot el que pot perjudicar l'individu o la societat. Si les societats
despótiques de tots els temps i del nostre temps pateixen d'una falta de tole-
rancia en sentit positiu, les societats democrátiques i permissives pateixen
d'un excés de tolerancia en sentit negatiu, de tolerancia en el sentit de deixar
correr, de deixar fer, de no escandalitzar-se ni indignar-se per res (fa poc
vaig rebre un qüestionari en qué es demanava suport a la demanda de «dret
a la pornografía».

ZONA INTERMEDIA ENTRE TOLERANCIA I INTOLERANCIA

Pero la tolerancia positiva no és absoluta, tampoc. La tolerancia absoluta
és una pura abstracció. La tolerancia histórica, real, concreta, és sempre re-
lativa. Amb aixó no vull dir que la diferencia entre tolerancia i intolerancia
estigui abocada a disminuir. Pero és un fet que entre conceptes extrems, deis
quals l'un és el contrari de l'altre, hi ha una zona intermedia, una zona grisa
que no és ni deixa de ser, d'una ampiaría variable i a partir d'aquesta variabi-
litat es pot valorar si la societat és mes o menys intolerant.

No és fácil establir els límits d'aquesta zona intermedia, mes enllá deis
quals una societat tolerant es transforma en una societat intolerant. Jo ex-
clouria la solució que proposa Marcuse en el seu notable assaig sobre la to-
lerancia repressiva que considera repressiva la tolerancia que es practica ais
Estats Units on no admeten les idees de l'esquerra radical i en canvi admeten
i afavoreixen les de la dreta reaccionaria. L'expressió «tolerancia repressiva»
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és una auténtica contradicció de termes. La tolerancia positiva consisteix en
eliminar les formes tradicionals de repressió; la tolerancia negativa és Texal-
tació d'una societat antirepressiva, excessivament permissiva. Marcuse es pot
permetre aquesta expressió contradictoria perqué distingeix les idees en bo-
nes (les progressistes) i dolentes (les reaccionáries), i sosté que la tolerancia
bona és la que només tolera les idees bones. Per tant, en lloc de distingir
entre tolerancia i intolerancia, distingeix la tolerancia d'unes idees de la to-
lerancia i d'unes altres no, i diu que l'una és bona i l'altra és dolenta. Partint
d'aquesta distinció afirma que una societat tolerant en qué la tolerancia torni
a teñir el sentit primitiu de práctica alliberadora i no repressiva, com va ser
el cas de la societat burgesa en un principi, hauria d'invertir completament
el rumb: tolerar només les idees progressistes i rebutjar les reaccionáries:
«La retirada de la tolerancia cap a moviments regressius abans que es puguin
tornar actius; la intolerancia, també contra el pensament, les opinions, les
paraules i també la intolerancia contra la postura contraria, és a dir, contra
els conservadors que es proclamen com a tais, contra la dreta política Aqües-
tes idees potser son antidemocrátiques pero corresponen al desenvolupament
actual de la societat democrática que ha destruit les bases de la tolerancia
univesal».

Una postura d'aquesta mena és inacceptable. Qui distingeix les idees bo-
nes de les dolentes? Només podem parlar de tolerancia quan s'accepten fins
i tot les idees dolentes. Contraposar una tolerancia repressiva que es rebutja
a una tolerancia emancipadora que s'alaba, significa passar d'una forma d'in-
toleráncia a una altra.

No és que la tolerancia sigui o hagi de ser iMimitada. No hi ha cap tole-
rancia tan amplia que abasti totes les idees possibles. La tolerancia tolera
sempre una cosa i n'exclou una altra. El que no convenc de la idea marcusia-
na és el criteri d'exclusió, perqué és un criteri massa vague, ,sota un altre
aspecte. Vague perqué l'apreciació del que és progressista i el que és reaccio-
nan té relació amb situacions históriques mutables; restrictiu perqué, si la
tolerancia només es dirigeix al reconeixement d'unes doctrines sí i d'altres
no, la seva funció perd completament la rao de ser. La forca de la idea de
tolerancia rau en el reconeixement del dret a conviure que es reconeix a doc-
trines oposades i el reconeixement, per part de qui es considera dipositari
de la veritat, del dret a Terror, almenys a Terror de bona fe. L'exigéncia de
la tolerancia neix en el moment en qué es té consciéncia de la irreductibilitat
de les opinions i de la necessitat de trobar un modus vivendi (una regla pura-
ment formal, una regla del joc) que permeti Texpressió de totes les opinions.
O la tolerancia o la persecució: tertium no datur. Si la tolerancia que Marcu-
se condemna i anomena repressiva és persecutoria, no s'entén per qué no
és persecutoria, pels mateixos motius, la tolerancia que aprova. Tant se val-
dría que consideréssim la tolerancia, nascuda en un context historie deter-
minat, com a una idea que ja ha passat de moda i que en una situado de
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conflicte antagonic entre concepcions del món oposades, irreductibles i in-
compatibles, ja no sabem qué fer-ne.

Una altra cosa és sostenir que la tolerancia no és mai il-limitada (només
la tolerancia negativa és illimitada, pero per aixó mateix acaba per desacre-
ditar la mateixa idea de tolerancia), i una altra cosa és suposar que, si és
que ha de teñir límits, els criteris per fixar-los no poden ser els que proposa
Marcuse.

L'únic criteri raonable és el que deriva de la mateixa idea de tolerancia
i que es pot formular d'aquesta manera: la tolerancia s'ha d'estendre a tot-
hom tret deis que neguen el principi de tolerancia, o per abreujar cal tolerar
tothom tret deis intolerants. Aquesta era la rao per la qual Locke pensava
que no s'havia d'estendre la práctica de la tolerancia ais católics, i avui en
dia, en l'esfera política, alguns paisos neguen el dret de ciutadania ais comu-
nistes i ais feixistes. Es tracta de la resta del mateix principi que sosté que
la norma per a la majoria no val per a les minories opressores, és a dir, els
qui, si fossin majoria, suprimirien el principi de majoria.

Naturalment, també aquest criteri de distinció que en abstráete sembla cla-
ríssim, a la práctica no és tan fácil de portar a bon port com sembla i no
es pot acceptar sense reserves.

INTERDEPENDENCIA ENTRE TEORÍA I PRÁCTICA

La rao per la qual no és tan ciar com sembla quan renuncies, rau en el
fet que hi ha diverses gradacions d'intoleráncia i hi ha diversos ámbits en
qué la intolerancia és explicable. No es pot acceptar sense reserves per una
rao que no es pot deixar de banda: qui creu que la tolerancia és positiva no
solament hi creu perqué constata la irreductibilitat de les fes i de les opinions
i la conseqüent necessitat de no empobrir amb prohibicions la veritat de les
manifestacions del pensament huma, sino que també creu en la seva fecundi-
tat i suposa que Túnica manera de convencer els intolerants perqué acceptin
la tolerancia no és la persecució sino el reconeixement del seu dret a Tex-
pressió. Respondre a l'intolerant amb intolerancia pot ser formalment indis-
cutible pero éticament és ben pobre i potser també inoportú políticament.
No és segur que l'intolerant, acollit en el recinte de la llibertat, comprengui
el valor étic del respecte a les idees deis altres. Pero sí que és segur que l'in-
tolerant perseguit i exclós no es tornará mai liberal. Podría pagar la pena
arriscar la llibertat fent que se'n beneficies un enemic seu, si Túnica alterna-
tiva possible és restringir-la fins a correr el perill d'ofegar-la o, si mes no,
no permetre-li que doni tots els seus fruits. Val mes una llibertat en perill
continu pero expansiva que una llibertat protegida pero incapag de
desenvolupar-se. Només una llibertat en perill és capac de renovar-se. Una
llibertat incapac de renovar-se es transforma mes tard o mes d'hora en una
nova esclavitud.
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L'elecció entre totes dues postures és una elecció definitiva i com totes les
decisions definitives, no és fácil de sostenir amb arguments racionáis. A mes
hi ha situacions históriques que afavoreixen l'una o l'altra. Avui en dia no
pensaría ningún a renovar la prohibició ais católics, tal com volia Locke, perqué
les guerres religioses s'han acabat, almenys a Europa i no se'n preveu la tor-
nada. En canvi en molts paisos está prohibit el partit comunista perqué la
gran divisió entre paisos democrátics i paisos dominats per régims dictato-
rials guiats peí moviment comunista internacional encara és present i funcio-
na al món i a la societat europea dividida entre l'occident capitalista i demo-
crátic i l'orient comunista i no democrátic.

CONCEPCIÓ RESTRICTIVA O EXTENSIVA DE LA TOLERANCIA

Ens hem d'acontentar amb dir que l'elecció d'una solució o de l'altra ens
permet distingir entre una concepció restrictiva de la tolerancia, que és pro-
pia del liberalisme conservador, d'una concepció extensiva, que és propia
del liberalisme radical i progressista, o com vulgueu dir-li.

Al-lego dos exemples aclaridors. El conservador Gaetano Mosca, rebutja-
va per ingenua i beneita la doctrina segons la qual la violencia no podia res
contra la veritat i la llibertat, allegant que per desgracia la historia havia
donat mes la rao ais intolerants que ais tolerants; per tant era illús pensar
que la veritat acabaria per triomfar contra la persecució i la llibertat fos el
remei per a si mateixa, com la llanca d'AquiMes, que curava les ferides que
produia. Deia que aquesta doctrina deis liberáis progressistes faria riure els
homes del futur a les nostres costelles. Luigi Einaudi, al contrari, en un fa-
mós parágraf que he esmentat altres vegades, escrit el 1945, en el moment
en qué el nostre país es disposava a restaurar les institucions de la llibertat,
va afirmar: «Els qui creuen en la idea de llibertat (...) afirmen que un partit
té dret a participar plenament en la vida política encara que sigui declarada-
ment lliberticida. Amb la finalitat de sobreviure, els homes lliures no han
de renegar de les própies raons de vida, la mateixa llibertat de la qual es
professen partidaris».

Com sempre, la llicó de la historia és ambigua (per aixó és difícil acceptar
la tesi que la historia sigui mestra de vida). Peí que fa a la historia del nostre
país, si pensem en el feixisme, tindrem la temptació de donar la rao a Mos-
ca; pero si pensem en el procés de gradual democratització del partit comu-
nista (i al que queda del feixisme, permanentment minoritari) tindrem la temp-
tació de donar la rao a Einaudi.

On no sembla ambigua la historia deis últims segles és quan demostra la
interdependencia entre la teoría i la práctica de la tolerancia, entesa com la
formació de la mentalitat que confia els destins del regnum hominis mes a
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les raons de la rao que mancomuna tots els homes que no ais rampells de
la fe i que ha donat origen, per una banda, ais estats no confessionals, és
a dir, neutrals en materia religiosa, i alhora liberáis, és a dir, neutrals en ma-
teria política, per l'altra, a l'anomenada societat oberta en la qual la supera-
do deis contrastos de fe, de creences, de doctrines i d'opinions es deu al do-
mini de la norma daurada segons la qual la meva llibertat acaba on comenca
la llibertat deis altres, o, per dir-ho amb paraules de Kant, «la llibertat de
l'arbitri d'un home pot coexistir amb la llibertat d'un altre segons una llei
universal» (que és la llei de la rao).

Traduit de Mondoperario
Novembre 1987

Norberto Bobbio
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Record de Cirici
Albert Ráfols-Casamada

Una personalitat tan complexa com la de Cirici pot ser observada des de
diferents angles, i així tindríem el crític, el tractadista d'art, el professor, 1'home
d'empresa, l'escriptor, el conferenciant, el polític, i encara ens en quederien
uns quants mes. Sobre cada un d'aquests aspectes podrien fer-se extensos
comentaris— i alguns ja s'han fet i molts se'n faran encara. Jo, senzillament,
voldria parlar de Cirici des de l'angle del record personal. Presentar uns quants
flash de la impressió que sobre meu, a la llum de vegades fugissera del re-
cord, va produir la relació amb ell.

La primera impressió personal de Cirici va ser, curiosament, a través d'una
altra persona. Una noia, germana d'un poeta cátala que amb els anys arriba-
ría a ser molt important, va venir a casa la María Girona, —on en aquell
moment, en una cambra alta, vora el terrat, compartíem un petit estudi—,
per alguna qüestió que ara no recordó bé —potser per a comprar-nos un di-
buix? El fet és que, gairebé de cop i volta, va dir-me: «no t'han dit mai que
t'assembles molt a en Cirici?». Vaig quedar sorprés i encuriosit. Per a mi,
Cirici, aleshores, era només un nom a la portada d'un llibre que acabava de
sortir: el célebre Picasso antes de Picasso i alguns comentaris sobre el seu
retorn de l'exili i com era una de les persones mes preparades en el camp
de la crítica i la historia de l'art. L'apreciació d'aquella noia va donar-me,
inconscientment, una vaga idea sobre l'aspecte físic del personatge, sense perdre
de vista, pero, que aqüestes apreciacions solen ser molt personáis i sovint
poc de fiar.

Van passar uns mesos i, un dia, al Cercle Maillol de l'Institut Francés,
que freqüentavem regularment, van anunciar una conferencia de Cirici. No
recordó exactament la data, pero devia ser cap a fináis deis anys 40. Vam
teñir molt interés en anar-hi, no tant per veure'l personalment com per sentir
les idees que portava, ja que mentrestant el seu prestigi de crític amb idees
personáis havia anat creixent al si deis grups de joves artistes. Tot i que dic
que alió que ens interessava mes eren les idees que podia exposar-nos ve-
nint, com feia poc, de Franca i amb la vertadera fam que teníem de rebre
aires de fora, aixó, el tema de la conferencia, és el que ara no recordó. Se
m'ha esborrat. Recordó, aixó sí, la brillantor enlluernadora de la seva diser-
tado. La gran serietat i seguretat amb qué va exposar les seves idees. I un
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detall que em va cridar molt l'atenció i que mes tard el veuria repetit tantes
vegades: portava la conferencia anotada en petits paperets del tamany d'una
targeta de visita que anava girant al llarg de la conferencia. Quant a la possi-
ble semblanca amb mi, no sé ni si tant sois, en aquell moment, vaig recordar
el que un temps abans m'havien dit. Aquesta va ser la primera impressió per-
sonal: només de lluny. En acabar la conferencia, els directius de l'Institut
i del Cercle van aconduir-lo cap a un despatx sense presentar-nos-el.

Al cap de poc vaig teñir la beca per anar a París i vaig restar-hi fins el
54. Va passar temps abans no tornes a trobar-me amb Cirici i tractar-lo pe.r-
sonalment. No recordó exactament quan va ser. Em pensó que devia ser amb
motiu de la fundado de l'Associació dArtistes Actuáis o del Saló de Maig.
El que si recordó és que Cirici deseguida va ser algú amb qui vaig veure
que podia comptar-hi. Algú d'idees tan clares que t'ajudava a aclarir les própies.

El recordó quan va organitzar l'escola dArt del FAD a la Cúpula del Coli-
seum. Aleshores, no vaig intervenir-hi directament, pero vaig visitar alguna
vegada les seves aules de noms tan suggestius i mítics com «Aula Klee» i
«Aula Gropius». Pero, d'aquell moment, en conservo una imatge poc clara.
És quan la seva extraordinaria iniciativa de crear un museu d'art contempo-
rani, inspirat en el de Nova York, ja estava en marxa. El veig al peu de Fes-
cala que conduia a la Cúpula própiament dita on estaven installant-se les
obres, pie de vitalitat, parlant amb algú, amb l'ombra d'un somriure ais lia-
vis i un toe d'ironia ais ulls, després d'haver fet alguna observado especial-
ment aguda i que jo, que en aquell momenc entrava, no vaig captar del tot,
pero que va fer riure ais altres que estaven amb ell. Cirici, que tenia un as-
pecte molt serios vist de lluny, tenia en realitat un gran sentit de l'humor que
en el tráete normal deixava aflorar al llarg de la conversa. Un sentit de l'hu-
mor molt personal, proper de la paradoxa o el fals silogisme. En recordó
un que deia, «l'arengada fa passar la set, perqué quan en menges una, des-
prés beus i beus aigua i com que l'aigua fa passar la set, ergo l'arengada fa
passar la set». Li agradava molt de jugar amb les idees i les raons i si podia
trobar arguments per demostrar que alió que tothom creia blanc era negre,
es divertía moltíssim. Ho feia no per desorientar, sino com un pur exercici
mental i per estimular ais altres a trobar arguments per defensar el seu punt
de vista. Voldria abans de seguir endavant amb altres records, aturar-me un
moment a comentar l'aventura del Museu d'Art Contemporani. Cirici partía
de la idea que era una vergonya que una ciutat com Barcelona no tingues
un museu d'art contemporani. A partir de l'exemple del Museu d'Art Mo-
dern de Nova \brk, que havia comencat com una empresa privada, veia la
possibilitat d'amparar-se en el Foment de les Arts Decoratives per tirar en-
davant el projecte de creació d'un museu d'aquest tipus. Per aixó comptava,
peí cantó deis artistes, d'una part amb el seu prestigi personal i per una altra
amb el suport de l'Associació d'Artistes Actuáis, agrupado degudament le-
galitzada i dintre la qual es trobaven tots els artistes mes representatius de
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les noves tendéncies. Es va crear un patronat, els artistes van col-laborar amb
el préstec d'obres i el Museu va inaugurar-se. Era el germen d'un museu,
pero tenia ja la seva importancia: reunia obres deis principáis artistes de les
darreres promocions i també d'alguns deis mes representatius de les genera-
cions anteriors. A mes, el museu era concebut com un centre viu on es rea-
litzarien exposicions individuáis, conferencies, presentacions, etc. i, on les
obres exposades, si l'artista estava d'acord, podien ser venudes i substituides
per altres —cosa que a mes contribuiría al manteniment del Museu. Aixó
era a principis deis anys 60. La idea era molt bonica i durant un parell d'anys
semblava funcionar bastant bé. Pero potser perqué era massa bonica, la ciu-
tat no estava preparada per a fer-la seva. I, aviat, les intrigues i les enveges
van socavar aquell frágil projecte. El museu va tancar les portes i les obres
van quedar, durant anys, amagatzemades a Monteada. Mes tard, les que no
havien retirat els artistes, van anar a parar al Museu de Vilanova i la Geltrú,
on encara poden veure's.

Barcelona havia perdut la possibilitat de teñir un Museu d'Art Contempo-
nari, i, com una maledicció que pesa sobre seu, al cap de vint-i-cinc anys
segueix sense tenir-ne.

Cirici va lamentar que aquest projecte fracases, pero el seu temperament
naturalment optimista i emprenedor, el feia mirar sempre endavant. I si era
possible, llencar-se a noves aventures.

I la nova aventura va venir peí cantó pedagógic. Si l'escola del FAD va ha-
ver de tancar-se per manca de possibilitats i problemes interns i de relació
amb l'institució que l'acollia, una nova possibilitat s'oferia: La institució cul-
tural del CICF el va cridar per oferir-li la possibilitat de crear uns estudis
d'art o decorado, o arts aplicades. La idea inicial era vaga, pero Cirici va
veure tot seguit la possibilitat de donar una continuitat, amb mes mitjans,
a l'intent del FAD. En una serie de reunions prévies va desenvolupar tota
mena d'arguments per aconseguir que l'escola fos de disseny. I, dintre les
possibilitats del moment, ho va aconseguir. Va néixer l'escola Elisava.

Seria llarg, i fora de lloc, tracar l'evolució d'aquesta escola i el naixement
de l'escola Eina, l'any 1967 de la qual Cirici va ser també fundador i en molts
aspectes, orientador. Des de l'angle de la meva relació personal amb Cirici,
aquests van ser anys molt importants. Va ser quan de veritat el vaig conéixer.
Em meravellava la seva capacitat de treball. A part d'assistir a totes les reu-
nions a qué era convocat —i en aquests anys fundacionals de les escoles eren
múltiples i sovintejades—, de vegades, per algunes qüestions que ens calia
consultar-li, ens cridava al seu despatx del carrer Tusset —en aquell moment
dirigia una empresa de publicitat— i entre consultes deis dibuixants i telefo-
nades, ens aclaria el problema en qüestió o bé planejávem el programa d'un
curs. I sempre sense nervis i de bon humor.

Hi ha un parell de coses que vull destacar d'aquell moment. La primera,
la gran seriositat amb qué portava les classes. La seva puntualitat en comen-
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car i en acabar era proverbial. I en tots els anys que va donar classes a Elisa-
va, primer, i després a Eina, ni un sol dia no va faltar. Una altra cosa a desta-
car, i que molta gent desconeix, és l'interés i el respecte que tenia per les
idees deis altres encara que no hi estigués totalment d'acord. Defensava les
seves idees amb tots els arguments que podia, que eren molts, peró> si havia
d'acabar cedint ho feia amb elegancia, esportivament. No era mai dictatorial
ni conflictiu.

Tenia un gran interés per tot alió que fos nou. I estava a l'aguait de tot.
Era un ágil lector i el seu nivell d'informació era sorprenent. La seva capaci-
tat de síntesi era molt gran; tant et podia relacionar l'art amb la ciencia com
amb la g'astronomia o alguna teoría filosófica nova, sempre, aixó sí, amb
originalitat i un punt d'ironia. Recordó, en aquest sentit, com a especialment
interessants, les reunions que tenien lloc periódicament a casa l'arquitecte
Óscar Tusquets, a la nit, per a preparar una publicació anomenada La Mosca
i que va néixer a reí del Seminan d'estética que havíem organitzat a Eina.
Aqüestes reunions sovint acabaven com una agradable conversa dins la qual
Cirici, en general, tenia un paper preponderant, explicant divertides anécdo-
tes o exposant idees plenes d'humor. Aqüestes reunions de vegades s'allarga-
ven fins ben tard, pero Cirici no acabava mai la corda encara que hagués
tingut un dia intens de treball, com eren sempre els seus.

Aquesta vitalitat de Cirici era una de les seves característiques mes sorpre-
nents. Era vertaderament extraordinaria la seva capacitat de treball. Tenia,
sens dubte, una gran facilitat: la seva ment nc parava mai i possela una gran
agilitat en encadenar les idees i desenvolupar-les. Durant molts anys va do-
nar la conferencia inaugural de curs a Eina. Un dia comentant el desenvolu-
pament del tema que havia tocat, va explicar-me el seu métode de fer confe-
rencies. Va dir-me que una conferencia consistía en 30 idees —que eren les
anotades en aquells paperets petits— i cada una d'aquestes idees la desen-
rotllava durant, aproximadament, un minut i mig. El desenvolupament total
eren els quaranta-cinc minuts de la conferencia. Cree que era grácies ais di-
ferents métodes que tenia per a cada cosa que podia fer-ne tantes. Recordó,
per exemple, que quan mirava pintures, en un estudi o una exposició, prenia
alguna nota amb la seva lletra diminuta i clara, pero sobretot, grácies a la
seva facilitat peí dibuix, feia un petit esquema de la pintura que li permetia
recordar després el quadre. Una mostra d'aquests petits esquemes son els
que iMustren el seu llibre L'art cátala de Raixa. Cirici, que sempre va seguir
una clara línia catalanista i socialista, cosa que li va costar nombrosos pro-
blemes amb el régim anterior, va esdevenir mes tard un personatge públie,
dedicant gairebé íntegrament, els darrers anys de la seva vida, a l'activitat
política. Dic gairebé íntegrament i no és cert, ja que va seguir amb la Uni-
versitat, escrivint textos sobre art i no perdent-se cap de les coses d'ordre
cultural o artístic que tant l'interessaven.

No recordó exactament quina va ser l'última vegada que ens vam veure.
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El que si recordó és que quan vaig saber que havia mort tan Ínesperadament,
vaig teñir la clara consciéncia de qué, a part d'haver perdut personalment
un admirat i estimat amic, Catalunya perdía un deis seus homes mes grans
de la nostra época.

Albert Ráfols-Casamada
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El poder del terror o fobocrácia
Felip Lorda i Aláiz

El pitjor de tot, encara, és que els terroristes de l'Hipercor —els execu-
tants o els qui ordenaren l'execució— deuen reputar-se exemplars prominents
de l'espécie humana, en gaudir, a mes, d'una mena de sobirania absoluta,
a la manera deis senyors medievals aquells que tan bé caracteritza la frase
castellana «de horca y cuchillo», és a dir, els amos incontestats de vides i
hisendes. Amb la circumstáncia agravant, en el cas de l'escamot etarra, que
aquest no va seleccionar préviament les victimes, com no deixaven de fer,
mal que fos amb els pretexts mes futils, aquells bárbars de «l'edat tenebro-
sa». Sense aquesta arrogada sobirania, només contrastada perla propia in-
venció ideológica, no hi ha consciéncia humana, jasia balbotejant, que pu-
gui suportar la cárrega d'haver truncat, a l'atzar pero també a gratcient, dinou
vides innocents, no parlem ja deis estralls materials.

És una característica del poder en general: ouan assoleix el grau máxim
d'aberráncia ablega en ell mateix l'apellació suprema i la facultat d'exécució
sumaríssima. Ésjutgeinapellableialhorabotxíinexorable: uncerclevicios
hermétic.

Tot poder, que legitima fins a cert punt l'afirmació de la personalitat que
tots els éssers humans experimentem com a necessitat, quan ultrapassa aquest
punt i cau en la transgressió, que és l'inici del sotmetiment, cada cop mes
opressiu, del subjecte pacient fins a anihilar-lo o exasperar-lo, opera de la
mateixa manera: es constitueix en arbitre absolut, autosuficient, terminant.

El terrorisme és una variant morfológica del poder. Per fer-ne una apre-
ciació justa, cal situar-lo entre les manifestacions d'un mateix fenomen: l'afany
de dominació que desficia al ser huma i que, si s'ho pot permetre i li és per-
mes, el porta ineluctablement a l'exercici d'un imperi cada vegada mes ex-
tens i opressiu. És un únic i el mateix fenomen amb diverses fisonomies:
autocracia, aristocracia, oligocrácia, plutocracia, burocracia, teocracia, etc.
i, per tant, metodológicament, cal introduir el neologisme: fobocrácia (de
«fobos»=terror i «kratos»=forca, dominació).

En tots els casos —trets básics comuns, dones, del poder com a fenomen
antropológico-social— s'han d'acomplir unes condicions prévies. Aqüestes
son: un considerable marge de llibertat, la qual cosa vol dir, entre altres, aques-
ta, pero, indefugible, manumissió de la servitud que imposen les necessitats
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primáries, en definitiva, suficiencia económica; possessió d'un régim de forca
coactiu —l'aparell de FEstat, el diner, les armes, la violencia extrema, en
el cas de la fobocrácia—; una organització transmissora i executant d'ordres
sotmesa o submisa i la impotencia resignada o imposada del subjecte pacient.
El poder sense impotents és impotent. Intervenen en el fenomen tota una al-
tra serie d'elements1, pero el poder, en qualsevol de les seves formes, no pot
prescindir de cap d'aquestes quatre condicions. Tampoc la fobocrácia.

La forma de poder mes afí a la fobocrácia és la militar. N'és una modalitat
extremada i convulsa. El régim de forca d'ambdues és el mateix: la violen-
cia, l'ús d'armes i d'explosius. La fobocrácia l'aplica en l'atemptat, el segres-
tament i l'obtenció de recursos económics mitjancant l'extorsió o l'atracament
a má armada, la seva manera característica de «fer la guerra». Com es veu,
li és indispensable a la fobocrácia la suficiencia económica, que aconsegueix
amb la violencia afegida de fer-ne objecte de depredació. Hom calcula que
el pressupost anual d'ETA-Militar és de 240 milions de pessetes i que des
del 1970 al 1986 l'organització terrorista s'ha apropiat, «en concepte» d'im-
post revolucionan o de rescat de segrestaments, d'uns 9.000 milions de pessetes.

Cal fer, ja ara, un advertiment: el nostre tema específic és la fobocrácia
política o revolucionaria. Deixem de banda ací el terror amb qué es vol diri-
mir la lluita peí domini personal o económic en qué s'embardissen individus
0 associacions d'individus —gangsterisme, mafia, camorra, etc.2 —, enca-
ra que no sempre en son descartables les interconnexions. Nogensmenys, el
carácter de l'un i l'altre terror és clarament distint.

Ha estat freqüent —i encara persisteix en l'actualitat— la imbricació mu-
tua entre els poders polític, militar i del terror. Les dictadures pretorianes
1 els régims d'ocupació militar d'un país per part d'un invasor en son bons
exemples. En aqüestes situacions s'accentuen els régims de forca deis poders
militar i del terror, recíprocament potenciáis, i s'insereixen en el poder polí-
tic. Quan aixó s'esdevé, el poder polític, l'índole del qual implica, després
de tot, l'aspiració i l'esforc de legitimar-se mitjancant, peí cap baix, la pro-
mulgado de liéis préviament convingudes i la implantado de llur imperi,
queda totalment desvirtuat: concentrada la combinació d'aquests poders en
les mans d'un autócrata o d'una oligarquia, s'imposa l'arbitri deis usurpa-
dors i deixa de funcionar l'Estat democrátic de Dret.

Mes estreta i consubstancial, en llur esséncia, és l'afinitat entre poder mi-
litar i fobocrácia, com ens revela, per comencar, el fet, ja assenyalat, que
en ambdós casos el régim de forca rau en l'ús d'armes i explosius. Ens con-
firmen l'asserció les mateixes organitzacions terroristes en atribuir-se deno-
minacions própies del poder militar: «Fracció de VExércit Roig», «Brigades
Roges», «Exércit República Irlandés», «ETA-Militar», etc. A mes, tothom sap
que aquesta darrera, quan parla de negociacions, pretén, ávida d'homologa-
ció, que el seu interlocutor sigui el poder militar, no el polític. Recordi's que
un membre notori d'Herri Batasuna, tocat sens dubte de megalomanía, va
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dir no fa gaire que s'havia procedit a «l'execució» de Yoyes, destacada ex-
membre d'ETA-Militar, perqué «un exércit no pot permetre la deserció deis
seus generáis».

Efectivament, una altra coincidencia entre el poder militar i la fobocrácia,
derivada així mateix de la naturalesa intrínseca de l'un i l'altra, és que amb-
dues formes de poder impliquen la imposició d'una disciplina interna inexo-
rable i el manteniment de la unitat d'acció externa, sota pena de desintegra-
do, la qual cosa exigeix, al seu torn, l'estructuració jerárquica del
comandament i l'execució a cegues —«obediencia deguda»— de les ordres-
fibló3 emanades de la cúspide. Ben eloqüent és, en aquest context, que amb-
dues modalitats de poder considerin com a crims de la máxima gravetat, que
cal castigar, implacablement, amb la máxima pena, la deserció, la traició
i la insubordinació. Apliqui's també ací el cas de Yoyes.

Per tota altra cosa, hi ha una diferencia forca substancial entre el poder
militar, tal com l'ha quallat la historia, i la fobocrácia. Aquesta diferencia
rau en F«status» de l'un i l'altra: legal el primer, clandestí la segona. En cor-
relació amb aixó, el poder militar, instituit d'una manera permanent, regular
i pública, es troba, d'ordinari, en estat de disponibilitat, subjecte, almenys
en la república ben ordenada i estable, al poder polític o civil, mentre que
la fobocrácia és ocasional (mal que l'ocasió es dilati, sovint, interminable-
ment), activa, secreta i autónoma.

La clandestinitat i l'actuació secreta son l'ámbit de la llibertat, necessária
a tot poder, en qué es mou la fobocrucia. És un ámbit mes folgat que el que
pot semblar a primera vista, puix que, després d'ésser adoptades unes pre-
caucions molt ben determinades per la propia situació de cladestinitat, ofe-
reix ais agents de l'arbitri l'avantatge d'organtizar-se adequadament i minu-
ciosa, de muntar una infrastructura idónia i d'actuar en les condicions mes
favorables. Amb vista a la realització de l'acte terrorista son els seus autors
els qui elegeixen, tot i assegurant-se la máxima impunitat, el lloc, el moment
i el métode. La fobocrácia, és ben conegut, actúa sempre per sorpresa. En
aixo consisteix, per tota altra cosa, el doble efecte que persegueix: sembrar
el terror que es deriva de l'esglaiant impacte material de l'acció —terrabastall,
destrosses, cadávers horriblement mutilats, sang, mobilitzacions urgents deis
servéis de socors, reaccions sensacionals deis mitjans de comunicació i de
l'opinió pública— i crear en la societat un estat d'ánim, d'inseguretat i in-
quietud. Després d'un acte terrorista plana en l'atmosfera, efectivament, la
múltiple pregunta: ¿quan, on, com, contra qué o contra qui es colpejará la
próxima vegada? La capacitat d'iniciativa pertany exclusivament a l'arbitri
fobocrátic, el qual decideix, prepara l'acció amb tot el temps que calgui i
amb tots els mitjans que ha pogut agenciar-se, calcula, preveu, rectifica, si
convé, i assesta, per fi, el cop, amb totes les probabilitats d'un éxit imme-
diat. La moderna tecnología, sobretot el comanament a distancia, facilita enor-
mement l'efectuació del sinistre designi. En canvi, l'enemic que el terrorista
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pretén de combatre es veu obligat a improvitzar o a practicar perquisicions
molt posteriors al moment de l'acció, la qual gairebé sempre, a ran de l'esde-
veniment, resta impune.

L'enemic real o teóric que necessita el poder militar, la fobocrácia el de-
signa, d'una manera prou abstracta, tot i assenyalant la societat o sistema po-
lític establerts, suposadament abominables, i el concreta en els no menys pres-
sumptes representants, en el millor deis casos, de Fesmentada societat o
sistema, ais quals fa victimes de la seva «redemptora» crueltat: un general
0 un polític destacats. També, pero, un soldat ras que fa el servei militar obli-
gatori o un simple número de les forces d'ordre públic o el conserge d'una
empresa declarada «non grata» per l'arbitri terrorista. O un innocent que va
teñir la dissort de trepitjar l'indret en l'instant de Fexplosió i fins i tot algú
d'identitat equivocada. Quan la fobocrácia s'ha endurit en la seva porfídia,
tant se val. De fet, en el cas hipotétic que un dia triomfessin els designis
terroristes, s'haurien de retre els honors propis del cas, no ais executants del
sanguinari ritus, sino a aqüestes victimes sacrificades en l'ara de la utopia.

Un símptoma ciar de la degeneració de la fobocrácia, el grau extrem de
la qual és, segons fins i tot la propia estimativa deis qui l'exerceixen, caure
en la depravado del terror peí terror, consisteix, justament, en prescindir cada
cop mes de la selecció de les victimes i ocupar-se ensems, cada cop mes,
de la immunitat propia. Mai no hi ha hagut terroristes mes conscients d'aquesta
degradació i de la manera d'evitar-la com els russos de comencaments d'aquest
segle: «La nit del 2 de febrer del 1905 regnava a Moscou un fred intensíssim.
Kaljajew s'ocultava a l'ombra del portal de l'Ajuntament, davant la placa os-
cura i solitaria. Cap a les nou, aparegué, procedent de la Porta Nikolski,
el cotxe del Gran Duc. En l'obscuritat Kaljajew cregué reconéixer el cotxer
Rudinkin, que solia conduir el carruatge de l'aristócrata. Kaljajew s'atansá
al vehicle. Aixecava ja la má per Henear la bomba, quan va veure, al costat
del Gran Duc, Elisabeth, la seva esposa, i els dos filis de la parella, Maria
1 Dimitri. Baixá la bomba i se n'aná. Després explica ais seus companys de
conspirado: "Cree que he obrat correctament, ¿era lícit matar els dos in-
fants?" Els conspiradors aprovaren unánimement la conducta de Koljajew.»4

Aquests russos eren de la mena de terroristes, com va deixar dit Albert Ca-
mus («L'homme revolté»), que mata i ho paga amb la seva vida. Terroristes
amb problemes de consciéncia, sempre disposats a donar mes que no pas
a prendre.

En canvi, la fobocrácia que ara ens flagel-la s'escamoteja ella mateixa com
a enemic, s'esmuny, prevista a la bestreta la rápida retirada, una vegada des-
carregat el cop, ais «santuaris» de la clandestinitat. El seu no és un combat
cara a cara, eos a eos, sino que defuig, en el moment de donar la batalla,
la cara i el eos. És una acció de guerra, com la defineixen els mateixos que
l'executen, amb un sol enemic, l'atacat, al qual, tot infringint les própies liéis
del decorum militar, s'arrebassa la possibilitat de la defensa o del contraatac,

125



COLLABORACIONS

en situació de total dissimetria. Només peí fet de ser una acció de guerra
és ja aquesta actuació fonamentalment injusta (la guerra fa injustes totes les
causes, les armes anullen automáticament tots els drets humans) i encara
la fa mes injusta el procediment traidorenc i esquitlladís que hom adopta per
a portar-la a terme.

Com en el cas del poder militar que, davant la impossibilitat de justificar
éticament la seva atroc comesa potencial o actual —guerra, destrucció i mort—
recorre a subterfugis ideológics —heroisme, honor, patria, gloria, etc.—, la
fobocrácia intenta de fer-ho mitjancant una doble apellació, táctica i pres-
sumptament moral, no menys ideologitzada: soscavar els fonaments del sis-
tema polític o societat establerts, trasbalsar-los fins a provocar un buit de
poder —l'anomenada situació pre-revolucionária— i substituir-los per altres
que es reputen ideáis. És fácil adonar-se que es tracta d'una composició de
lloc molt simplista i, a mes a mes, eminentment subjectiva, unilateral, in-
contrastada, amarada de dogmes i de fanatisme, closa sobre ella mateixa,
condemnada a una inercia difícilment reversible, antipluralista, no cal dir-
ho, i antidemocrática, que no té explicació si no és atribuint-la a un illumi-
nisme psicopatológic. Per la mateixa naturalesa de les coses, no triga a sorgir-ne
el terrorista professional, el qual, habituat a un régim de vida de molt espe-
ciáis característiques, aíllat del món i de la vida normáis, aillament del qual
no només és difícil, sino fins i tot perillos esmunyir-se'n, es fa progressiva-
ment insensible a qualsevulla altra incitació o estímul fora deis del propi «ofici»,
amb oblit o distanciament deis «ideds». L'exercici continuat de la fobocrá-
cia, company inseparable de la brutalitat i de l'obcecació, embruta i insensi-
bilitza indefectiblement. Símptoma de tot aixó és el llenguatge estereotipat,
invariable i reiteratiu fins a anullar-ne tota significació amb qué els terroris-
tes pretenen d'enunciar llurs posicions táctiques i doctrináis. I no ho és tant
aquest llenguatge entere i estantís com l'eixorquia i rigidesa deis esquemes
mentáis que el produeixen.

Tot i referint-se a un Comité Central de la Revolució que el 1862 Henea
a Sant Petersburg un manifest a favor deis drets humans, que calia conquerir
0 defensar amb una onada de terror, «que fes vessar torrents de sang», H.M.
Enzensberger5 diu deis seus promotors: «És aquesta una historia que res no
té a veure amb la lluita de classes ni amb nivells de productivitat, sino amb
somniadors i fanátics, amb esperitats i erudits "a la violeta", amb estafadors
1 il lusos, missioners i suicides, amb sants sanguinaris.» Aquells, en suma,
a qui Marx qualificá de «somniadors de l'absolut».

Aquest somni delirant presideix i aglutina una barreja monstruosa d'ele-
ments diabólics i angélics —d'«ángel exterminador», és ciar—, trets contra-
dictoris que han induít els espectadors benevolents de la barbarie terrorista
a encunyar frases com ara «les belles animes del terror» o «la bona terroris-
ta», títol de la darrera novella de 1'escriptora anglófona Doris Lessing. Para-
doxes aqüestes que, com totes les paradoxes, esmicolen la realitat. En el cas
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que ens ocupa, la conculcació flagrant i actual deis drets humans mes ele-
mentáis, la crueltat, la sang freda o l'asépsia técnica amb qué s'efectua l'ac-
ció terrorista pretenen arrecerar-se sota una hipotética «bellesa de l'ánima»,
projecció, se suposa, de l'utópic projecte d'un món just i fratern en nom del
qual el terrorista sembra, ací i ara, la mort, la destrucció i l'esglai. Així,
dones, l'entrellucada bellesa, preservada, segons sembla, peí bany de l'aigua
lustral del redemptorisme, és remesa a un futur incert, per no dir impossi-
ble, mentre s'installa en la realitat, ben palpable, trágica i inesborrable, la
lletgesa diabólica i «terrorífica» de Tacció. Es, en resum, la proposició d'un
bescanvi que, ultra la seva insuportable insolencia i sumaríssima imposició,
permuta una salvatjada per un miratge.

Deixem, en efecte, al bon judici del lector dictaminar fins a quin punt les
revolucions fobocrátiques han menat a la realització de l'ideal que induí a
desencadenar-Íes. La historia ens ensenya, en tot cas, que aquesta realitza-
ció, si s'ha produit en certa mesura, ha estat contraproduent o malaguanya-
da. També les revolucions, per tal d'atényer llurs objectius d'una manera efectiva
i positiva, per tal que redundin en progrés cert de la Humanitat, requereixen
un plantejament racional, intelligent, assenyat i oportú, en el qual el fi no
justifiqui tots els mitjans. Bakunin que, per una banda, va descriure el mes
furibund profil del revolucionan —«Cal que dia i nit tingui només un pensa-
ment, un objectiu: la inexorable destrucció; mentre persegueix aquest objec-
tiu incansablement i amb sang freda, cal que estigui disposat fins i tot a mo-
rir i igualment a matar amb les seves própies mans a tot aquell que destorbi
la consecució de l'objectiu»— apellava, per una altra, al cálcul gairebé cien-
tífic de l'acció revolucionaria: «Per a nosaltres només hi pot haver una veu
i un cap de fila: sentit comú i intelligéncia. Si els menystenim, ens converti-
rem en apostates de la civilització.»

Els fobócrates de la segona meitat del segle XX son apostates de la civilit-
zació empedreits irreductiblement en llur apostasia. Altrament^ hom no s'ex-
plica l'obstinada persistencia de terrorismes que, malgrat la interminable rei-
teració de llurs accions i la desoladora consternació que produeixen, no només
s'allunyen cada cop mes d'atényer llurs objectius, sino que ni tan sois acon-
segueixen obrir-se les mes remotes perspectives de fer-ho. Ádhuc hi ha mo-
tius per a sospitar que algunes accions terroristes no teñen altra finalitat que
la de «donar fe de vida», certificar que l'organització agent continua existint,
la qual cosa no deixa de trinxolar la rao de la seva existencia.

A la llum d'aquestes consideracions, hom pot ben bé afirmar que el poder
del terror, quant a les seves finalitats ultimes, és condemnat a l'avortament,
a no completar el cicle de tot poder, que consisteix en la culminació del pro-
cés que s'inicia amb la decisió de l'arbitri i acaba en Facompliment integre
d'aquesta decisió. El designi només s'acompleix en la seva fase instrumental.
Els éxits de la fobocrácia son momentanis i no menen a la realització de Van-
gélic ideal que els seus agents afirmen perseguir. Només la dimensió diabó-
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lica del propósit es tradueix en realitat, amb tot el seu impacte d'hórrida tra-
gedia, la qual, per tota altra cosa, sol ésser el germen de grans errors histo-
ries. El poder del terror és, en suma, un poder malaguanyat, que fa pagar
el seu fracás a un preu immens, sense possible justificació.

Només en un cas es justifica el poder del terror: en la lluita contra ell ma-
teix, terror contra terror. Es justifica només, si no es perd de vista en cap
moment la finalitat antiterrorista d'eliminar l'adversari tot i autoeliminant-se
ell mateix. L'autor holandés Harry Mulisch, en la seva novel-la De Aanslag
—LAtemptat6—, posa en boca d'un deis seus personatges, membre d'una or-
ganització terrorista de la resistencia contra el terror nazi, l'explicació de la
complexitat psico-moral i l'enorme dificultat de l'empresa: «L'odi és obscu-
ritat, i aixó no és bo. Ais nazis, pero, cal odiar-los, i aixó sí que és bo. ¿Com
és possible aquesta contradicció? És possible perqué nosaltres els odiem en
nom de la llum, mentre que ells odien en nom de les tenebres. Nosaltres
odiem l'odi i per aixó el nostre odi és millor que el llur. Ara bé, justament
per aixó, a nosaltres odiar ens és mes difícil que a ells. Per a ells, tot és
sumament senzill, per a nosaltres, en canvi, sumament complicat. Nosaltres
ens hem de transformar una mica en ells per tal de combatre'ls, deixar d'és-
ser una mica nosaltres mateixos, mentre que a ells tot aixó no els amoi'na
gens ni mica; son capacos de destruir-nos sense que aixó els produeixi la
mes mínima inquietud. Nosaltres ens hem de destruir una mica nosaltres ma-
teixos per tal de destruir-los a ells. Ells no, ells poden continuar essent ells
mateixos com si res, per aixó son tan forts. Ates, pero, que no hi ha cap
llum en ells, acabaran perdent. L'única cosa que a nosaltres ens cal fer sens
falta és teñir la precaució constañt de no convertir-nos en ells massa, perqué,
en aquest cas, serán ells els qui obtindran, en definitiva, la victoria...»

D'aquesta reflexió subtil, intrincada, gairebé metafórica —llum, tene-
bres...—, es desprén, nogensmenys, amb tota claredat, que «el bon terroris-
ta» és aquell que mes odia el terrorisme i que per a lliurar-se a la seva tasca
justificadament cal que estigui dotat d'un tremp moral molt superior i molt
mes vulnerable que el de l'home comú. De nou els conspiradors russos con-
tra la «medieval» dinastía deis Romanov atenyeren una altura mai no iguala-
da posteriorment. Projectaven i preparaven llurs accions terroristes amb tota
consciéncia i minuciositat per tal d'evitar que afectessin a persones innocents.
Ho hem vist en recordar a Koljajew. S'ha dit d'ells que «no només portaren
a una perfecció extrema la técnica de l'atemptat, sino que també llur cons-
ciéncia era tot un instrument de precisió. Mai no els fou fácil llur ofici de
botxins». El manifest que van adrecar al poblé nord-americá amb motiu de
l'assassinat del president deis EEUU, Garfiel, a l'octubre de 1881, ens dona
testimoni de llur bon sentit i elevades normes: «En nom del Partit Revolucio-
nan Rus protestem contra aquest atemptat. En un país on la llibertat que gau-
deixen els seus ciutadans els permet sustentar lliurement llurs idees, on la
voluntat del poblé no només fa les liéis, sino que també nomena les persones

128



L'OPINIÓ SOCIALISTA

que han de fer-les acomplir, l'assassinat polític és manifestado d'una ten-
dencia despótica com la que nosaltres volem veure suprimida a Rússia. El
despotisme és sempre execrable i la violencia és justificada quan s'oposa a
la violencia.»7

Només individus d'aquest tremp moral i quocient inteMectual mereixen
1'apeMatiu de «bons terroristes». No en trobaríem cap —per les obres que
els donen a conéixer— entre els fobócrates que ens esborronen i afligeixen
en l'actualitat amb llurs indiscriminades accions sagnants, macabres i inú-
tils, entre estúpides i perverses.

Com en qualsevol altra modalitat de poder, les peculiaritats de la fobocrá-
cia deriven del régim de forca que utilitza: la violencia mes extremada, fre-
nética i cega, la mes primitiva també, la que, tot i desmentint millenaris es-
forcos de civilització, recau en l'elementalitat zoológica de l'home, de la qual
aquest, en obediencia ais seus mes nobles impulsos, ha maldat sempre i malda
per allunyar-se. Com a tot poder, tant mes com mes arbitrari i brutal, com
ara el del terror, hem de mirar-lo fit a fit i, tot seguint la recomanació d'Elías
Canetti, «trobar els mitjans de desposseir-lo del seu fibló».

Felip Lorda i Aláiz
Diputat al Parlament de Catalunya

1. Elias Canetti en fa un catáleg exhaustiu. Vegi's Masa y Poder, Munchnic Ediciones, Barcelona,
3a. ed., 1981, especialment a partir del capítol «Las entrañas del poder».

2. Vegi's H.M. Enzensberger, Política y delito, Anagrama, Barcelona, 1987, especialment pág. 80
i ss.: «La balada de Chicago. Modelo de una sociedad terrorista», i pág. 115 i ss.: «Pupetta o el
final de la nueva camorra».

3. Elias Canetti (o.c.) diu que tota ordre és un fibló que, si per una banda esperona al subjecte recep-
tor a acomplir la comanda rebuda, per una altra, hi román clavat i li fa segregar ressentiment,
que només es neutralitza en accedir el manat al comandament. Qui és manat vol manar tant mes
com mes ordres-fibló hagi hagut d'encaixar.

4. H.M. Enzensberger, op.cit., págs. 278-279.

5. Op.cit., pág. 232.

6. El Atentado, TVisquets Editores, Barcelona, 1986, pág. 57.

7. H.M. Enzensberger, op.cit.
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A voltes amb la classe médica
Pere Camprubí i García

He llegit amb atenció «La protesta deis metges» d'en Jacint Reventós al
darrer número de «L'Opinió Socialista»; en mig d'un mar de dubtes em poso
a escriure amb la sensació que l'autor no ho explica tot i que, a partir deis
conflictes que, des de fa anys, enfronten la classe médica amb el Govern So-
cialista, intenta construir un discurs, al final del qual només queda compadir-la.

La tesi del senyor Jacint Reventós és que el conflicte medie es produeix
a causa de (1) la reducció del poder adquisitiu de la classe médica, així com
(2) la pérdua de la seva hegemonia en el sector sanitari, alhora que (3) pre-
senta una síndrome de frustració professional. En aquest escrit intentaré ex-
posar els meus punts de vista al respecte, tot matitzant alguns punts de l'es-
crit de referencia, ja que estant d'acord en bona part del que escriu el senyor
Jacint Reventós, pensó que les conclusions a les que arriba no son valides;
en la meva opinió, el quid de la qüestió está en el que el senyor Reventós
deixa de dir.

(1) Potser sigui cert que la classe médica ha perdut poder adquisitiu; aixó
ens ha passat a la immensa majoria de ciutadans; pero, cal teñir en compte
que la classe médica esta conformada, en bona part, per professionals libe-
ráis; hom sap que la transparencia fiscal deis professionals liberáis no és com
la deis treballadors assalariats. Molts metges treballen a l'Institut Cátala de
la Salut i teñen consulta privada. Quants d'aquests entreguen un rebut en tota
regla quan hom ha d'anar a casa seva a fer la visita? A mes, ía classe médica
que treballa ais hospitals públics ha obtingut uns increments salaríais molt
mes importants que els de la resta del personal sanitari, sota l'argument (pot
ser l'excusa) de promoure la seva dedicació exclusiva a la sanitat pública.

(2) Respecte de la pérdua d'hegemonia de la classe médica, hi ha molt que
parlar; está ciar que el desenvolupament social, la creixent exigencia de mi-
Uor qualitat en els servéis sanitaris i la cada cop major complexitat de les
técniques emprades en la sanitat han obligat a qué els poders públics vagin
incorporant poc a poc altres professionals en el complex sanitari del país,
pero la classe médica segueix dominant-ho tot. L'últim exemple que hem viscut
els biólegs encara l'estem passant. Mentre en data 26 de setembre de 1987,
i després de varíes gestions, el Director General de Planificación Sanitaria
(economista) del Ministerio de Sanidad y Consumo ens va comunicar que
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el Director de la Escuela Nacional de Salud (metge) estava estudiant la fór-
mula adequada per tal que els biólegs poguéssim accedir ais cursos organit-
zats per tal Escola, en data 19 de novembre de 1987 va aparéixer la correspo-
nent convocatoria, en la qual, com sempre, se'ns hi exclou sense mes
explicacions. O sigui, un any mes mantenint una situació no tan sois injusta,
sino també en oposició a la Llei de Sanitat de 1986; és ciar, qui any passa,
década empeny. De casos en podría adduir mes, pero, no és aquest l'objecte
del meu escrit.

Fins l'any 1986, l'argument (de nou, pot ser l'excusa) per barrar el pas ais
professionals no metges dedicats a l'ámbit de la salut era que la Llei de Sani-
tat aleshores vigent no possibilitava a altres professionals que no fossin met-
ges, farmacéutics o veterinaris, l'accés a determinades activitats professio-
nals relacionades amb la Sanitat; els interlocutors amb plantejaments
professionals tendents cap a la interdisciplinarietat, tant de l'administració
com de fora d'ella, salvaven la seva mala consciéncia recordant que la llei
era de 1944; d'una llei de tal época no era possible, dones, esperar res de
bo. Pero des de l'aprovació de la Llei de Sanitat de 1986, queda ciar que hi
ha nous criteris que possibiliten l'accés real deis professionals no metges a
tasques rellevants i de responsabilitat en la sanitat espanyola, encara que des-
prés aquests criteris moderns no s'apliquin.

No ha estat així peí que fa ais economistes. Aquest grup de professionals
s'ha introduit en el camp sanitari, per tal de posar ordre en la despesa d'aquest
sector. Fins i tot, els economistes han arribat a ser ministres de Sanitat (i Con-
sum) i a regir els tortuosos destins de l'Insalud. Els metges no han tingut mes
remei que admetre-ho així; pero com que el camp en competencia no els hi
és del tot propi, ja els hi ha anat bé cedir-lo, sobretot els d'ideologia conserva-
dora, per tal d'exculpar-se de l'estat en qué es troba la sanitat espanyola.

Nogensmenys, les análisis clíniques (o la immunologia, o la genética, o
la bioquímica clínica, o...) no son l'economia; com ja he explicat abans, per
tot el que fa ais aspectes sanitaris no organitzatius, en la meva opinió la clas-
se médica segueix mantenint posicions excloents respecte altres professio-
nals amb els que coincideixen en algunes árees d'activitat professional.

Pero el rol hegemonic de la classe médica no está circumscrit a les activi-
tats sanitáries própiament dites. També en l'ámbit universitari la classe mé-
dica té la paella peí manee; només cal recordar que mentre a les facultats
de medicina hi havia numerus clausus, a la resta de centres universitaris no
es donava tal circumstáncia. A mes, els excedents d'alumnat anaven a les fa-
cultats de Biologia. Així es compren que Espanya sigui el país d'Europa amb
mes biólegs per milió d'habitants (875, per 577 que en té la Gran Bretanya,
en segon lloc) a l'hora que Espanya també és el país d'Europa amb mes bió-
legs aturats (39%, mentre Holanda, en segon lloc, en té el 20%)*

Per tant, des de la meva perspectiva no és cert que la classe médica hagi
perdut poder hegemonic de forma significativa. En realitat el que ha succeit
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és que el poder medie está en mans de metges amb una ideología diferent
deis metges que l'havien representat fins ara.

Amb una perspectiva de cinc anys de governs socialistes, el que s'ha fet
des deis poders públics espanyols ha estat l'intent de racionalitzar el sistema
sanitari espanyol, o almenys jo els hi reconec aquesta voluntat. Al principi,
es tractava d'una lluita entre la «Vieja Guardia», expulsada deis hospitals pú-
blics per fer-hi medicina privada, i els professionals d'ideologia no retrógra-
da (economistes i metges) recent arribats a l'Administració sanitaria.

Cree que aquest és un deis punts que el senyor Jacint Reventós tracta mes.
superficialment en l'article que comento. Pensó que, com a resultat d'aques-
tes Uuites, s'han generat unes noves relacions de poder que han provocat una
adequació de la propia classe médica devant la resistencia que els hi ha mos-
trat l'Administració del «canvi». En definitiva, la classe médica ha passat d'estar
representada per la fracció de la dreta franquista a estar-ho per la fracció de
la dreta democrática.

Pero, a efectes d'enfocament de l'activitat professional deis metges, res ha
canviat: ambdós sectors son radicalment contraris a la interdisciplinarietat
entesa com la collaboració, entre iguals, de professionals de formado aca-
démica diversa. És trist dir-ho, pero aquest comportament negador de l'en-
focament integrat de l'activitat professional també s'observa en metges d'ideo-
logies progressistes o clarament d'esquerres. Semblantment podem parlar de
metges que hom pot enquadrar en posicions nacionalistes. En definitiva, la
classe médica, en el seu exercici professional, té uns comportaments excloents
de la resta de professionals sanitaris; respecte d'aixó, qualsevol diferencia
ideológica que, en altres camps, pogués fer-se patent i evident queda supera-
da per un corporativisme d'alló mes elássie i aferrissat.

Lamentablement, el segment corresponent ais metges amb mentalitat real-
ment interdisciplinar és molt minoritari i no és representatiu de la professió
médica.

(3) L'altre aspecte de l'article del senyor Jacint Reventós que mereix un
comentan és el relatiu a la frustració professional deis metges. Aquí, en prin-
cipi, i per no allargar-me, només afegiré que mes frustració professional te-
ñen els altres professionals que, desenvolupant tasques diverses en el camp
de la sanitat, saben que, en les circumstancies actuáis, mai arribaran a teñir,
allí on sigui técnicament possible, responsabilitats com les deis metges,
reservant-els-hi, en tot cas, un paper subaltern.

La frustració d'aquests professionals encara és mes gran al veure que les
barreres i entrebanes venen de la classe médica, amb la complicitat per omissió
de les administracions publiques (central i autonómica), les quals es neguen
a aplicar els criteris que estableix la Llei de Sanitat de 1986, mes oberts a
la interdisciplinarietat.

Com molt bé saben els metges, tota funció té una estructura que la supor-
ta. En el meu parer, la funció de fre del progrés social provocada per la forta
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hegemonia de le classe médica en el sistema sanitari i en la societat en gene-
ral, va lligada a les estructures que li son própies (Organització Médica Colle-
gial) i a la pervivéncia, per a la majoria de ciutadans, del carácter «mágic»
del metge quan s'expressa com a tal.

Cree que aquesta reflexió ha de ser mes explicada. En primer lloc, quan
indico que la classe médica tendeix a frenar el progrés social, estic pensant
en el seu paper en els debats sobre l'avortament i la SIDA, per posar dos
exemples de darrera actualitat. En ambdós casos, la classe médica ha donat
suport a les tesis d'ideologia conservadora, tot reconeixent que metges con-
crets han defensat altres opcions amb valentia, energía i rises personal i pro-
fessional. En segon lloc, quan em refereixo a les estructures própies de la
classe médica, no sois sóc crític amb les estructures corporatives deis met-
ges sino també amb el concepte de coMegi professional, tal com esta recollit
a l'ordenament jurídic espanyol. (Pensó que seria de molt interés que, en el
si del socialisme cátala, s'iniciés un debat sobre la naturalesa deis coMegis
professionals, el seu paper com ordenadors [o no] de l'exercici de les profes-
sions que s'amparen en aquesta figura, etc., pero aixó ja és una qüestió al
marge del que ara m'ocupa.) Tornant al cas concret de les estructures colle-
gials mediques, és obligat recordar que, des d'aquestes instáncies, en el seu
moment es va arribar a plantejar la possibilitat d'excloure els metges que prac-
tiquessin avortaments; aquest és el seu taranná: intentar influir, com una es-
glésia, en el comportament étic (no sois deis seus coMegiats sino de tots els
ciutadans) en comptes de limitar-se al que és estrictament professional. En
tercer lloc, quant utilitzo el qualificatiu «mágic» ho faig pensant en contextos
diversos; citaré alguns detalls quotidians que, peí fet de ser-ho, no deixen
de ser significatius; des d'una perspectiva psicológica, els efectes curatius
del «placevo» en son un bon exemple; des d'una perspectiva sociológica, no-
més cal teñir en compte el tractament de doctor que normalment es dona
ais metges, encara que no en siguin, o bé escasíssim número de denuncies
que els ciutadans fem contra possibles errades mediques (a Espanya, menys
de 200 durant 1987), en front deis milions i milions d'actes medies que es
produeixen a ahualment; deixant al marge els detalls, des d'una perspectiva
professional, la classe médica s'ha fet atribuir l'exclussivitat de determinades
actuacions sobre el eos huma, les quals poden ser legalment realitzades per
altres professionals (veterinaris, farmacéutics, biólegs, técnics agraris) sobre
el eos d'altres mamífers, primats inclosos.

A tall de conclusió, considero que, encara que la classe médica pugui teñir
motius per protestar, la seva actuació, passada i present, segueix sent la pro-
pia del que exerceix una hegemonia pura i dura, i de sotmetiment deis altres
ais seus propis interessos. Mentre el sector professional mes important de
la nostra sanitat mantingui una actitud prepotent, insolidária i poc donada
a la interdisciplinarietat, pensó que no hi haurá solucions satisfactóries per
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els professionals que treballen a la sanitat espanyola (metges inclosos) ni,
el que és mes important, pels seus usuaris.

Pere Camprubí i García
Bidleg

* Biólegs Professionals a Europa. Situació i perspectives d'ocupació. Report sobre la situació labo-
ral i socio-professional deis biólegs collegiats a Espanya 1982-1985. Editat per European Communi-
ties Biologists Association i CoMegi Oficial de Biólegs. Barcelona 1987.
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