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Dossier
Economia, Llibertat i Socialisme



Les llibertats de Fesquerra
Ralf Dahrendorf

No ha estat fàcil per a tots els liberals l'acceptar les condicions de Welfare
State. Els drets dels ciutadans són tradicionalment una preocupació central
per als liberals, molts dels quals, però, s'han aturat a considerar només els
aspectes legals i polítics d'aquests drets: igualtat davant la llei, sufragi uni-
versal, llibertats polítiques. Un cop garantides les oportunitats formals —hom
considerava— cadascun dels ciutadans havia de mirar per ell mateix. Exacta-
ment de la mateixa manera que el mercat necessita certes regles del joc i
res més, la comunitat social i política no necessita res més que el seu desen-
volupament.

Els límits d'aquesta concepció han estat amplament reconeguts en els dar-
rers quaranta anys. (En concret, a Gran Bretanya, han estat els liberals i al-
gunes personalitats independents políticament que han gradualment contri-
buït a aquest reconeixement). Si la gent no està en condicions d'usufruir
cadascú de les seves oportunitats, aquestes acaben essent promeses buides.
Cal fer efectiva la possibilitat de participar, mitjançant mesures de política
social que permetin a la gent de fer ús de la promesa implícita en els drets
dels ciutadans. Aquells que T.H. Marshall (T.H. Marshall, 1951) definia com
a drets socials dels ciutadans, ara hauríem d'afegir-los als drets legals i polí-
tics. D'aquesta manera ha sorgit el modern Welfare State.

Considerar la qüestió des d'aquest angle significa posar en dubte el mateix
terme Welfare State. Aquest comporta tonalitats excessives, malhauradament
de tipus proteccionista, per no dir paternalista —encara que naturalment com-
prèn el concepte molt més neutre de welfare de la manera que l'entenen els
economistes del welfare, els quals s'ocupen només d'avaluar el nivell de vida.
Per tal d'evitar cap mena de confusió amb la tradicional Poor Law, més ben
dit, amb el concepte en el seu conjunt de la consecució d'una condició social
digna mitjançant la caritat, és a dir allò voluntàriament concedit per algú,
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jo m'estimo més el terme d'Estat Social (Social State). L'Estat Social garan-
teix a tothom els drets efectius dels ciutadans.

Aquesta terminologia no pretén minimitzar la qüestió. Estem parlant aquí
d'una cosa amb la qual fins i tot els liberals han tingut dificultats en afrontar-
s'hi: la redistribució. És un concepte que no sobresurt pas per la seva clare-
dat. La major part dels socialistes l'interpreten en el sentit de prendre diners
a un grup per donar-los a un altre: una concepció mecànica que, o està man-
cada de realisme o bé vulnera la llibertat. L'equivalent liberal es fonamenta
en dos elements que es relacionen. En primer lloc: no li ha d'estar permès
a ningú d'acumular instruments de poder —econòmic o polític— que li per-
metin negar als altres llurs drets de ciutadans. En segon lloc: tothom ha de
tenir garantit almenys un nivell mínim de vida prou digne. En altres parau-
les, hi ha un mínim i un màxim en la vida civil, entre els quals es constituei-
xen les condicions necessàries per garantir a tothom els drets dels ciutadans.
Aquesta posició aparentment filosòfica té les seves conseqüències sobre els
sistemes fiscals, sobre l'assistència sanitària i la seguretat social, sobre les
oportunitats en l'ensenyament i sobre els subsidis d'atur; dit d'una altra ma-
nera, sobre l'Estat Social.

En els països més desenvolupats l'Estat Social és un resultat de l'experièn-
cia dels anys 30 i de les decisions polítiques dels anys 40. (És cert que els
liberals no hi han jugat un paper important, ni especialment convincent, en
cap dels dos casos). L'estructura de l'Estat Social varia enormement d'un país
a l'altre. Alguns, com la Gran Bretanya, han convertit l'assistència sanitària,
en l'aspecte més fonamental; d'altres s'han ocupat preferentment de l'ense-
nyament o de les pensions dels jubilats1. Alguns s'han refiat del govern en
tant que garant dels drets, d'altres han optat per sistemes basats en les
assegurances2. La frontera entre responsabilitats públiques i aportacions pri-
vades s'ha disenyat de manera diferent en els diferents països. Però a tot arreu,
almenys dins d'Europa, ha sorgit un sistema que dóna contingut social als
drets dels ciutadans. En molts aspectes aquest sistema és la resposta de les
societats obertes als reptes del conflicte de classes.

És important de subratllar que aquest desenvolupament és fonamentalment
desitjable. Més ben dit, ha estat un element necessari en el procés iniciat
amb les grans revolucions dels segles XVII i XVIII, que ha menat a nivells
de vida sense precedents per a un nombre de persones sense precedents.

ELS PROBLEMES DE L'ESTAT SOCIAL

Però la història no s'acaba mai. És més: els èxits d'ahir són el punt de par-
tida per als problemes de demà. L'Estat Social, en concret, ha generat fins
ara tants problemes com n'ha resolt. Alguns d'ells relacionats entre si, o fins
i tot independents, demanen una atenció especial.
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L'Estat Social costa car. A més a més, es realitza a través de mesures de
redistribució que, per llur mateixa natura, comporten despeses creixents. Va
ser un error creure que les mesures que calia prendre eren suficients d'una
vegada per totes (com pensaven alguns quan es va introduir a Gran Bretanya
el servei sanitari nacional). Sempre es pot anar més lluny, especialment en
el camp de l'assistència sanitària. La moderna tecnologia i les noves desco-
bertes en medicina preventiva, medicina social, etc., converteixen l'assistèn-
cia sanitària en una empresa gairebé infinita.

Passa el mateix en el camp de l'ensenyament, si en comptes de concebre'l
com una fita assolida d'una vegada per totes considerem l'educació perma-
nent, amb tot el que això comporta. De fet, tots els apartats de què es consti-
tueix l'Estat Social incorporen multiplicadors de despesa il·limitats. És difí-
cil de sostenir que unes comunitats hagin de tenir aprells de diagnosi del tipus
scanner, o instruments per al tractament amb raigs, o estructures que als trans-
plantaments de cor, i d'altres no. Per altra banda és —i ha estat sempre així—
intrínsecament impossible de subministrar a tothom serveis cada vegada més
cars. Per dolorós que sigui, cal definir els límits de les responsabilitats so-
cials i marcar-ne les fronteres.

Aquesta conclusió es confirma pels desenvolupaments contingents que no
podien ser previstos necessàriament, els quals han conduït a un increment im-
portant i continuat del nombre de la gent que gaudeix dels serveis socials. La
difusió de l'ensenyament i el rebaixament de l'edat de jubilació són només dues
de les causes que han contribuït a aquest procés. Les tendències demogràfi-
ques han comportat significatius canvis en la proporció de la gent que contri-
bueix pagant a l'Estat Social i dels que tenen dret a pretendre'n l'assistència.
Al nucli central d'aquestes tendències hi trobem la pèrdua d'importància —més
ben dit, la decreixent disponibilitat— del treball en totes les societats avança-
des. Aquest fet posa sobre la taula qüestions de fons sobre (un Estat Social
basat en el treball, o més ben dit en el lloc de treball; però fins i tot aquestes
qüestions de fons són secundàries respecte als obstacles, cada cop més insupe-
rables, que planteja el finançament de les expectatives implícites en l'Estat Social.

Els nous desenvolupaments en el camp econòmic han agreujat el proble-
ma. En la major part dels països la creació de l'Estat Social ha coincidit amb
un llarg període de creixement econòmic, que a la vegada es trobava a la base
de l'increment dels ingressos estatals, i per tant de la despesa pública. Tan
bon punt com el creixement va començar a minvar, en els anys 70, es va anar
fent més difícil d'augmentar la despesa pública, en concret la despesa ten-
dint a la redistribució més que no pas a la inversió. No és aquest el moment
d'entrar en el debat sobre el creixement econòmic —aspecte crucial per defi-
nir les mesures polítiques liberals— però sembla que podem afirmar que ara
per ara no entrem en un nou període de creixement important.

En conseqüència, lluny de poder esperar un ulterior increment de la des-
pesa pública, hem entrat en un període en què hem de frenar aquesta despe-
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sa, a càrrec de l'Estat directament o indirecta. (Això també és vàlid, natural-
ment, per a les aportacions dels empresaris en una època de baix creixement).

Un nombre cada vegada més elevat de governs descobreixen, en efecte,
que no poden fer res si prèviament no han controlat el deute públic creixent.
Fins i tot adoptant un punt de vista lleugerament menys dramàtic, és evident
que existeixen raons extrínseques i intrínseques que ens imposen de limitar
el cost de l'Estat Social.

Per altra banda, l'Estat Social s'ha construït sobre la base d'una paradoxa
de la qual els liberals en són profundament conscients. Els problemes que
està cridat a resoldre són sempre, per definició, individuals, mentre que els
instruments emprats són, igualment per definició, col·lectius. Podem plante-
jar la qüestió en termes més crus: l'Estat Social comporta necessàriament
el bastiment de burocràcies incapaces d'atendre els casos purament indivi-
duals que se'ls encarrega de resoldre. Hi ha exemples extrems. Actualment
les enfermeres especialitzades s'ocupen el temps en qüestions administrati-
ves exactament en la mateixa mesura que en la cura dels malalts. Això també
val per als mestres. De fet, les promocions en aquestes i altres professions
relacionades amb els serveis representen l'abandó del servei i l'ingrés en una
oficina. Això vol dir que el veritable objecte de l'Estat Social, és a dir l'indi-
vidu necessitat, ha de tractar no amb persones que s'ocupen d'ell, ni amb
una assistència ràpida, sinó amb cues, formularis, funcionaris i situacions
sovint humiliants. Gran part de la terrorífica burocratització de la vida mo-
derna —la qual Max Weber va definir com «l'esclavatge de la gàbia d'acer»
—és en efecte resultat de l'Estat Social. Per tant, l'Estat Social, en alguns
aspectes importants, ha esdevingut autodestructiu.

És més: la mena de problema que l'Estat Social tradicional s'encarrega avui
de resoldre, demà ja no ho serà. L'Estat Social tradicional es basa en els pres-
supòsits de la societat de treball. No només es financia per la gent que treba-
lla, sinó que està gestionat per persones profundament consagrades a fer part
del món dels empleats. L'ensenyament és una preparació per al lloc de tre-
ball; la salut és la capacitat de treballar; la pensió de jubilació es la ben me-
rescuda recompensa per tota una vida de treball dur; els subsidis d'atur estan
concebuts com a defensa de la gent davant d'un esdeveniment fortuït, en qual-
sevol cas una condició insòlita.

EL DILEMA DE L'ESTAT SOCIAL: EL PUNT CLAU DE LA POLÍTICA
MODERNA

Però què passa quan la veritable qüestió esdevé si sancionar o no l'exclu-
sió de considerables grups de persones de la societat oficial? Què passa quan
la societat de treball constitueix només una part de la realitat, i un cinc o
potser un deu per cent, o fins i tot més, es troba permanentment exclòs?

8
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I quan les motivacions de la gent ja no són previsibles segons els esquemes
de la societat de treball? És probable que existeixi un nou problema social,
com el que deixen suposar aquestes preguntes. I és un problema que eviden-
cia la fragilitat de la plataforma comuna en la qual hom pressuposa que tots
els ciutadans han de fonamentar-se. Per a les franges del jovent de les ciu-
tats, l'Informe Beveridge o l'Informe Robbins ja no expliquen res.

Abans de traduir aquestes observacions en propostes, o en qualsevol cas
en principis per a l'acció, vull fer una observació de caràcter general. El di-
lema de l'Estat Social és, des de diferents punts de vista, el punt clau de la
política moderna. Hi ha qui creu que la solució rau en portar fins a les últi-
mes conseqüències la situació present, que la redistribució no ha estat sufi-
cientment eficaç; aquests destruirien les nostres llibertats i la nostra prospe-
ritat si els deixéssim fer. Hi ha qui avui creu que tot el procés de redistribució
ha estat en general mal portat i que s'ha de desmantellar; aquests estan des-
truint les conquestes dels drets dels ciutadans a tot arreu on posen en pràcti-
ca llurs idees. Entre els nous socialistes i els nous conservadors hi ha els
socialdemòcrates, els quals creuen que amb algunes modificacions el siste-
ma pot seguir funcionant encara durant un temps. A curt termini, o fins i
tot a mig termini, pot ser que tinguin raó, però els socialdemòcrates no do-
nen resposta a les qüestions de fons que s'han plantejat aquí. Els nous prag-
màtics només són polítics de la supervivència, projectats essencialment cap
al passat més que no pas cap al futur.

Dit això, ens veiem obligats a afegir que naturalment no existeix cap
panacea. Els liberals, més ben dit, desconfiem de les panacees per princi-
pi. Per altra banda, qualsevol llista de mesures és necessàriament defici-
tària davant de la dimensió del problema. Això no obstant, els següents
principis podrien constituir les premisses d'una resposta liberal als proble-
mes de l'Estat Social: ,

1. No són erronis ni la intenció —drets efectius dels ciutadans per a tothom—
ni el mètode —la redistribució— de l'Estat Social. Seguirem necessitant me-
canismes redistributius, essencialment fiscals, per tal de permetre als governs
d'ajudar tots aquells per als quals els drets dels ciutadans acabarien essent
una promesa buida en el supòsit que els manqués aquest ajut. En altres pa-
raules, queda descartat qualsevol procés de desmantellament de l'Estat So-
cial d'una certa magnitud.

2. Paral·lelament, seria necessària i desitjable una significativa simplifi-
cació de l'Estat Social. Els seus objectius són ben clars: es tracta de garantir
un status mínim d'existència civil per a tothom, en comptes d'intentar de sa-
tisfer cada exigència contingent mitjançant procediments independents (i per
tant inadequats). Aquest objectiu comporta una simplificació de l'aparell ad-
ministratiu i del sistema de finançament. Un mecanisme semiautomatic, com
un impost negatiu sobre la renda basat en una renda mínima prefixada, seria
del tot preferible.
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3. De totes maneres, caldrà tomar a definir inevitablement la línia que se-
para les responsabilitats públiques de les aportacions privades. És necessari
de cara als problemes de despeses abans esmentats, i es justifica des del punt
i hora que els subsidis socials han augmentat generalment en una fase d'in-
crement dels sous reals, mentre que en realitat se'ls hauria d'atribuir un ca-
ràcter compensatori. No té sentit, en efecte, que molta gent hagi de rebre
de l'Estat exactament el que paguen (descomptat, naturalment, el cost de la
burocràcia). Com a principi general, la gent hauria de pagar pel seu compte
llurs pròpies necessitats.

4. La qüestió es planteja, per tant, en els següents termes: en quins casos
aquest principi deixa de ser vàlid? És evident que cal ajudar en primer lloc
aquells que es troben en un particular estat de necessitat i estan menys en
condicions de sortir-se'n. Malgrat tot, això porta a conclusions controverti-
des, especialment pel que fa a l'assistència sanitària. Cada sistema de segu-
retat social té les seves vaques sagrades; a la Gran Bretanya és el sistema
sanitari nacional. Potser sí que cal respectar aquest símbols. I tanmateix, no
és comprensible, de fet, com podrà sobreviure a la Gran Bretanya l'Estat So-
cial sense una important extensió de l'assistència sanitària privada, i majors
aportacions per part de tothom als costos sanitaris.

5. Els més necessitats de la societat contemporània són els joves. Ense-
nyament i especialització professional, sistemes de serveis comunitaris, opor-
tunitats diverses per al jovent, tot això costa molts diners. Si admetem que
els préstecs especials per a aquest propòsit poden ser un mètode acceptable
per finançar un ensenyament més qualificat i superior, el nou problema so-
cial d'aquesta subclasse comporta mesures polítiques concretes de redistribució.

6. Aquestes mesures, però, caldria sotmetre-les a una nova relació entre
l'esfera pública i la privada, i —aspecte encara més important— entre agèn-
cies de serveis burocràtiques i descentralitzades. La substitució de les buro-
cràcies públiques per estructures comunitàries ja està en marxa. És un pro-
cés segons el qual tots aquells que estiguin interessats a les oportunitats de
la vida de l'individu hauran de comprometre's a fons. Existeix recentment
una notable literatura sobre les petites estructures socials que substitueixen
les agències de serveis socials concentrades a les oficines (J. Strasser, 1979).
En resum, l'únic mitjà eficaç per impedir que algú caigui fora de la xarxa
de la participació cívica és activar les petites comunitats. (És ben significatiu
que la nova tendència «militant» laborista que governa a Liverpool hagi tallat
els fons per a les organitzacions voluntàries comunitàries.)

7. El suport a les petites estructures socials és en part una qüestió d'acti-
tud de fons. Aquests no cal que siguin per força elevats. Els grups d'auto-
assistència necessiten mitjans modestos per tirar endavant. Les autoritats lo-
cals tenen indubtablement una funció de primer ordre, però el mateix podem
dir dels sectors voluntaris. Ningú no pot esperar que els voluntaris es facin
càrrec senzillament de les llacunes de l'Estat: no només la magnitud de les

10
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necessitats, sinó també el caràcter poc atractiu de la proposta impediran el
naixement de fundacions o de formes diferents de caritat.

Però el sector dels voluntaris pot ajudar en gran mesura a desenvolupar
el necessari canvi d'orientació de l'heteronomia centralitzada a l'autonomia
descentralitzada.

8. Cal veure a la base de tots aquests principis una transformació radical
en la manera d'afrontar el problema. Fa referència al paper del treball. Si
per una banda ja no té sentit organitzar l'ensenyament en funció principal-
ment del lloc de treball, o concebre la jubilació sobretot en relació als anys
que ha treballat una persona, per l'altra, l'Estat Social ha de considerar-se
ara com alguna cosa més que no pas una conseqüència de la societat de tre-
ball. Això comporta, a la pràctica, queja no serà adequat, per posar un exem-
ple, un sistema fiscal basat en l'impost, sobre la renda. Hi ha, a més a més,
conseqüències més tangibles: tan bon punt deixem de considerar el lloc de
treball com el puntal de la nostra vida, allò que els economistes anomenen
«atur voluntari» adquireix un nou significat. El mateix és vàlid per a «l'eco-
nomia no oficial» i per moltes altres expressions del desig de la gent de tro-
bar respostes als propis problemes en una època d'incerteses.

Per què hem d'anomenar aquest principis liberals (i potser fins i tot amb
una L majúscula)? Per una banda, representen alguna cosa més que respos-
tes improvisades a les noves condicions socials, i eviten tota ideologia i dog-
matisme. Llur idea directriu, a més a més, predica que allò que compta és
l'individu. Sense negar la necessitat d'intervencions governatives i redistri-
butives, la proposta esbossada en les seves línies fonamentals demana menys
intervenció del govern, menys burocràcia, més participació individual, més
descentralització. És, certament, una proposta adient en un món en què els
sous reals ja no creixen de manera espectacular. Però és també una proposta
basada en la convicció que la llibertat no ha de sortir perjudicada per les
grans incerteses d'aquest fi de segle.

Traduït de Micromega n? 4, 1986

Ralf Dahrendorf
Obres citades
T.H. Marshall, (1951), Citizenship and Social Class, Cambridge: University Press.
J. Strasser, (1979), Grenzen des Sozialstaats?, Frankfurt am Main: EVA.

Notes
1. Les diferències són enormes. Percentatge de despeses socials per les pensions: Gran Bretanya 42%, França

46%, República Federal Alamanya 54%; per la salut: Gran Bretanya 32%, França 30%, República Federal
Alemanya 25%; per la seguretat social: Gran Bretanya 17%, França 9%, República Federal Alemanya 4% (da-
des del 1983).

2. També aquí les diferències són significatives. Sistema governatiu: Gran Bretanya 50%, França 23%, República
Federal Alemanya 26%; assegurances: Gran Bretanya 17%, França 19%, República Federal Alemanya 30%
(dades de 1983).
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El sector públic econòmic i la seva
reforma: elements per a un debat
Julio Segura

INTRODUCCIÓ

El tema que tractaré és el del paper del sector públic en una economia de-
senvolupada actual en vista dels ensenyaments de la crisi econòmica i des
de la perspectiva limitada d'un economista teòric que no creu que la grandà-
ria del sector públic sigui —si més no a la dècada dels vuitanta— una garan-
tia de progressisme. Seré sintètic en la descripció de certs fenòmens econò-
mics i polítics que es troben darrera de la pregunta crucial: què hem après
de la crisi els economistes que compartim una cultura d'esquerres?

L'esquerra europea ha viscut un període relativament llarg de manca d'iden-
titat i de respostes davant dels nous interrogants que ha plantejat la crisi. Manca
de respostes que, en bona mesura, provenen del fet que en societats comple-
xes les reivindicacions de molts col·lectius no són cobertes per la política
institucional i que, per tant, resulta necessari replantejar-se el tema central
de les relacions entre la societat civil i l'Estat. Això, en determinades postu-
res que són genuïnament d'esquerres, ha provocat una desconfiança nova res-
pecte a l'Estat que ha anat a incidir en un ambient en què, des de perspecti-
ves ideològiques totalment diferents, es qüestionava amb força el sentit del
sector públic i es clamava per la necessitat de reconduir-lo als seus orígens
clàssics, eliminant-ne tant com fos possible les funcions redistribuïdores i
assistencials que han configurat l'anomenat Estat del benestar.

N.R.: Aquest article, així com els següents de A. Castells i M. Ventura que componen el Dossier, són el text
revisat de les intervencions realitzades a les Jornades sobre Política Econòmica i Projecte Socialista, organitzades
pel PSC el mes de novembre de 1987.
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A aquest fenomen general, que implica un replantejament en profunditat
del paper polític i econòmic de l'Estat, se li uneix el fet —traumàtic per la
seva intensitat i durada— d'una profunda crisi econòmica que, des d'un punt
de vista que m'interessa destacar aquí, revela com a molt insuficients les con-
cepcions que sobre el paper del sector públic econòmic constituïen la co-
lumna vertebral del pensament de l'esquerra. Concepcions amb què, no obs-
tant les seves limitacions i insuficiències, n'hi havia hagut prou per orientar
una gestió econòmica més que notable en aquells països amb governs avan-
çats durant les dècades anteriors, i que havien consolidat en les economies
avançades el model que s'ha anomenat Estat del benestar.

La crisi acaba amb les esperances sense fonament d'un creixement econò-
mic indefinit, generades pel període expansiu sense precedents de les dues
dècades anteriors. Es produeix un retrocés de l'esquerra a tot el món i go-
verns conservadors passen, a partir de mitjans dels anys setanta, a ser els
encarregats de donar una resposta pràctica a la crisi.

El que és sorprenent no és aquest fenomen en si mateix, sinó el fet que,
malgrat aplicar polítiques de tall clarament regressiu, aquests governs con-
serven el suport majoritari, incloent entre els seus electors proporcions sig-
nificatives d'un vot tradicionalment progressista, ítem més, la pèrdua del po-
der pel socialisme francès després de l'únic intent de fer una política expansiva
amb contingut social, que es liquida amb un clar fracàs.

Davant d'aquesta situació la resposta de l'esquerra és d'una passivitat no-
tòria. Durant anys el discurs progressista s'enquista en la defensa d'una tra-
dició i en la recerca de les seves arrels essencials. Les afirmacions més fre-
qüents són pures manifestacions de bons desitjós o eslògans defensius contra
el desmantellament de l'Estat del benestar, però no propostes concretes de
què s'ha de fer per gestionar d'una forma avançada economies en situació
de crisi. El missatge de l'esquerra se separa de la realitat i es pot suposar
que aquest fet és el responsable, almenys en part, del fenomen de reforça-
ment conservador abans esmentat.

No entraré aquí en la justificació documentada de les afirmacions prece-
dents, però dos exemples resultaran significatius. Durant un llarg període,
les posicions de l'esquerra europea davant de la consolidació de la crisi eco-
nòmica es van basar en la necessitat d'una política expansiva. Van caldre llargs
anys perquè fos admès que el caràcter i origen de la crisi actual no tenien
res a veure amb els de la dels anys trenta i que —corol·lari lògic, no ideològic—
la política que calia seguir no podia ser la mateixa. Els que en partits d'es-
querra defensàvem la necessitat d'una política antiinflacionista i la incohe-
rència de defensar polítiques expansives, vam ser titllats com a mínim de
tecnòcrates. El PSOE ha necessitat deu anys per descobrir els fons d'inversió
salarials com un possible instrument de progrés, però els que l'any 1977 vam
escriure sobre la necessitat d'una política d'austeritat negociada i de la possi-
bilitat de creació d'aquests fons, vam ser considerats conservadors.
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ELS ENSENYAMENTS DE LA CRISI I EL SECTOR PÚBLIC

Miraré ara de sintetitzar certs fenòmens que la crisi ha posat de manifest
pel que fa al sector públic des d'una perspectiva econòmica i sobre els quals
crec que és imprescindible reflexionar, o ni que sigui tenir-los en compte,
per escometre la tasca de redissenyar un sector públic que pugui complir ade-
quadament les seves funcions en la nova situació que ha emergit de la crisi.

En primer lloc la crisi ha fet palès que el sector públic presenta costos d'or-
ganització i gestió significatius. Això és un fet en si mateix, admès en gene-
ral per a tot tipus d'organització empresarial a partir de certes dimensions:
la transmissió de la informació és complexa, la marcada divisió funcional
pot presentar contradiccions entre objectius parcials, es poden presentar fins
parcialment coincidents sense el necessari grau de coordinació, i un llarg
etcètera. M'agradaria insistir en el fet que aquests costos no són diferents
dels que han d'afrontar les grans organitzacions privades, raó per la qual la
seva existència no es pot fer servir com a argument en un possible debat so-
bre les eficiències relatives dels sectors públic i privat. Però el fet de no tenir-los
en compte constitueix un error a l'hora de tractar de problemes de redisseny
del sector públic en si mateix.

En segon lloc, el pensament d'esquerres tradicional en matèria econòmica
ha suposat que el sector públic és el garant dels interessos col·lectius. Això
pot ser parcialment cert, però implica no reconèixer el fet que el sector pú-
blic té també objectius propis no correlacionais amb els interessos col·lec-
tius. Com qualsevol organització que necessita pel seu funcionament un grup
de persones amb un fort poder, la prossecució d'objectius parcialment cor-
porativistes resulta inevitable. La importància relativa d'aquest tipus d'ob-
jectius dependrà crucialment tant del tipus d'organització funcionaria! del sector
públic —existència o no de cossos d'élite, caràcter més o menys contractual
de les relacions laborals, etc.— com de la força política que formi el govern,
però sempre n'hi haurà. I la seva omissió condueix necessàriament a sobre-
valorar les possibilitats reals de reformes des del sector públic o orientades
de manera exclusiva cap a objectius solidaris de caràcter general, més enca-
ra en situacions de crisi en què aquest tipus de reformes poden afectar el
mateix estatus social i econòmic dels funcionaris.

En tercer lloc, l'esquerra ha tendit a ometre el fet que el fort procés d'ex-
pansió experimentat pel sector públic en les dècades precedents, juntament
amb èxits molt positius en el terreny de la construcció de l'Estat del benes-
tar, no ha presentat totes les propietats de coordinació desitjables. És evident
que actualment hi ha intervencions superposades en certes àrees, i que els
mecanismes de control i coordinació són sovint insuficients.

En quart lloc, l'esquerra tendeix a considerar que la llista de béns públics
continua sent la mateixa que fa un quart de segle. Això constitueix un error
almenys per tres raons de diferent naturalesa. D'una banda, el món s'ha fet
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molt més interdependent i això implica l'existència d'un volum més gran d'efec-
tes externs, una cosa que amb tota seguretat tendeix a augmentar la llista de
béns públics potencials. D'altra banda, la millora generalitzada dels nivells
de vida de les poblacions dels països avançats fa que certs béns considerats
com a públics fa alguns anys hagin perdut importància com a tais. Per últim,
en situacions de crisi les prioritats socials entre els béns públics han hagut
de canviar d'una manera substancial.

En cinquè lloc, el pensament d'esquerres sempre ha assumit com a dogma
que els béns públics els havia d'oferir el sector públic per tal com es consu-
meixen de manera col·lectiva i no excloent. Una cosa és que el consum de
béns públics —un cop redefinida la llista i les prioritats relatives— es trobi
garantit pel sector públic i una altra de diferent que aquest els produeixi.
Sota determinades condicions i un control adequat, la provisió de certs béns
públics pot ser atesa d'una manera més eficaç a través d'iniciatives mixtes
no només públiques. I una més gran eficàcia, en aquest context, implica una
menor despesa pública i, per tant, o menor dèficit o més recursos per a al-
tres objectius.

En sisè i darrer lloc, i en part lligat a alguns dels problemes ja assenyalats,
una de les grans revisions pendents al pensament econòmic de l'esquerra és
el paper que hi ha de tenir els conceptes d'eficiència i competitivitat. Extre-
mant una mica l'argument es podria dir que els conservadors han tingut com
a únic objectiu l'eficiència econòmica, i l'esquerra la justícia distributiva.
Aquesta és una visió simplificada ja que la dreta no defensa com a objectiu
en si mateix l'eficàcia, sinó un tipus d'economia corporativa que conté menys
elements directament intervencionistes i reguladors públics; i que l'esquerra
no li és totalment desconegut el valor de l'eficiència econòmica. Però és una
drecera per discutir un problema central.

Aquesta posició distinta respecte al problema eficiència-equitat es reflec-
teix d'una manera nítida no només en el mateix disseny de la política econò-
mica, sinó també en la sendera temporal defensada en cada concepció. Pels
conservadors el problema de la distribució és subsidiari del de l'eficiència
(primer cal augmentar el pastís per després poder-ne distribuir més), mentre
que per l'esquerra cal créixer i redistribuir simultàniament.

En condicions expansives es pot dir que l'ordre dels factors no altera el
producte i que es pot créixer i redistribuir simultàniament, i en aquest ter-
reny es va plantejar la polèmica eficiència-equitat en les dècades precedents.
Tanmateix, en les condicions de la crisi actual en què l'escassetat de recursos
global és important, es poden plantejar importants problemes de drenatge
de recursos cap a fins redistributius quan hi ha una forta escassetat d'aquests
per a fins directament productius. Dit en altres termes, en condicions de cri-
si d'oferta, l'origen de la qual es troba en la inadequado de l'estructura pro-
ductiva, les polítiques redistribuïdores de tall clàssic tenen costos molt ele-
vats en termes d'eficiència econòmica en economies de propietat privada i,
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per tant, poden conduir a una situació pitjor des del punt de vista col·lectiu.
De la mateixa manera que créixer una mica menys en situacions expansives
a canvi d'una distribució més igualitària pot conduir a una situació més de-
sitjable socialment.

El resum taquigrafié del replantejament de les relacions existents entre efi-
ciència i equitat en societats avançades de propietat privada i en condicions
de crisi productiva generalitzada és que el necessari redisseny del sector pú-
blic ha de tenir en compte, juntament amb els objectius redistribuïdors bà-
sics, consideracions d'eficiència de manera explícita, perquè altrament tor-
narem al discurs tradicional vàlid per a un món diferent de l'actual.

RISCS EN LA REFLEXIÓ SOBRE LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLIC

Una reflexió precipitada —sobretot si es troba pressionada per la necessi-
tat de gestió diària de la política econòmica— sobre els temes apuntats a l'epí-
graf anterior pot conduir a posicions poc matisades que no només desarmin
ideològicament l'esquerra sinó que, a més a més, plantegin problemes polí-
tics greus als governs socialistes. L'anàlisi d'aquesta realitat pot resultar útil
per al cas espanyol.

En primer lloc, una part molt significativa dels resultats de la gestió eco-
nòmica de qualsevol govern en les condicions actuals —dels dolents i dels
bons— depèn de la marxa de l'economia mundial i, molt particularment, del
que succeeixi als EEUU, la RFA i el Japó. Això facilita l'adopció de políti-
ques d'acompanyament amb un fort contingut conjuntural, que ometen els
aspectes de reforma o, el que és pitjor, que trossegen les reformes. Per exem-
ple, la reforma de la fiscalitat no es pot plantejar com un problema principal-
ment d'eficàcia recaptadora, considerant aquest com a problema independent
dels de redistribució, flexibilitat, etc.

En segon lloc, la imperiosa necessitat de mantenir els desequilibris ma-
croeconomies —taxa d'inflació diferencial, dèficit públic relatiu, dèficit
comercial— dins dels límits tolerables a curt termini tendeix a donar priori-
tat als aspectes de sanejament i ajust econòmic enfront dels de reforma insti-
tucional. Pressionai per la necessitat de tancar exercicis anuals amb dèficits
moderats, és fàcil caure en la temptació de substituir el debat sobre el paper
del sector públic per una praxi de reducció d'aquest.

Plantejat en aquest context el tema de les funcions i del nou disseny del
sector públic, és fàcil trivialitzar-lo, i en són una bona mostra dos missatges
generalment admesos del debat, que en una freqüent interpretació simplista
pot conduir a resultats aberrants.

El primer és que, donats els defectes del sector públic actual, el que cal
és més mercat i menys burocràcia. És difícil estar en desacord amb aquest
missatge, però la identificació automàtica entre mercat i iniciativa privada
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porta a una regla pràctica immediata: la reducció de la grandària del sector
públic. Pel que fa a la regla pràctica, crec que no és possible definir-se a
priori, perquè la grandària adient del sector públic ha de ser una de les re-
sultants del debat sobre les funcions i l'organització d'aquest, però la identi-
tat mercat-iniciativa privada és, sens dubte, falsa. Els qui defensen posicions
de reducció dràstica del sector públic ho fan des d'una iniciativa privada que
reclama subvencions més grans i ajuts públics, més protecció enfront de la
competència. És a dir, des de posicions que no demanen més camp per al
mercat enfront de la intervenció pública, sinó una reorientació d'aquesta dar-
rera en defensa d'interessos privats.

El segon missatge és el que exigeix l'eficiència, racionalització i modernit-
zació del sector públic. Novament es tracta d'un missatge amb el qual, com
a objectiu general, cal estar d'acord. Però en la mesura en què aquest objec-
tiu s'identifiqui amb la rendibilitat de les accions públiques el resultat final
torna a ser la reducció del sector públic. Aquí el problema rau en la sacralit-
zació del valor de rendibilitat econòmica i la seva aplicació, sense cap mena
de dubte inconsistent, a la totalitat de les accions públiques, ja que bona part
d'aquestes —v. g. les redistributives— són per definició alienes a aquest cri-
teri, i en moltes altres —prestació de serveis i oferta de béns— el criteri de
rendibilitat s'ha de considerar juntament amb altres tais com la garantia del
subministrament o la universalitat del servei.

ELEMENTS PER A LA REFLEXIÓ

Crec en suma que vincular de manera mecànica el debat sobre el sector
públic a la necessitat de limitar-ne el dèficit, o convertir en el tema central
d'aquest el de la seva grandària, constitueixen errors fonamentals. La gran-
dària del sector públic és un resultat, no un objectiu, de la redefinido de
les seves funcions i de la manera d'assolir els seus fins. El dèficit és un mal
econòmic, el volum del qual depèn de com es redissenyi el sector públic,
però que, en tot cas, caldrà contrastar amb els objectius perseguits. Els argu-
ments econòmics juguen un paper essencial a l'hora de determinar tant el
dèficit associat a un sector públic definit en uns termes concrets com els efectes
econòmics indesitjables d'aquest dèficit. Però si cal o no assumir aquests costos
constitueix una decisió política, aliena a l'anàlisi econòmica. Seria una irres-
ponsabilitat decidir el tipus de sector públic que es desitja sense avaluar-ne
els efectes econòmics. Però la política de reduir el que calgui el sector públic
fins que el seu dèficit arribi a un valor predeterminat equival a convertir la
restricció pressupostària —que existeix i és rellevant— en l'objectiu final.
Una substitució de la decisió política per l'econòmica que resulta difícil de
defensar des de posicions que miren de transformar la societat en una direc-
ció més solidària i equitativa.

17



DOSSIER: ECONOMIA, LLIBERTAT I SOCIALISME

Qualsevol discussió sobre el sector públic ha de fer referència als tres ti-
pus de funcions que aquest compleix: funcions assistencials, redistribuïdo-
res i directament productives.

Els aspectes assistencials i redistributiu es troben, al seu tom, relacionats
entre si, raó per la qual els tractaré de forma conjunta, encara que assenyala-
ré diferències entre l'un i l'altre quan siguin crucials.

LES FUNCIONS ASSISTENCIAL I REDISTRIBUÏDORA

Incloc entre aquestes funcions tant les cobertes per la seguretat social es-
panyola com altres d'assimilables, en concret: pensions, prestacions per de-
socupació, sanitat i educació.

El tema central, pel seu volum, és el de les pensions. I l'aspecte crucial,
en opinió meva, és la necessitat de diferenciar d'una manera nítida dos com-
ponents, sovint confosos, de les pensions: la garantia d'una renda mínima
per a tot ciutadà o unitat familiar, amb independència de quina sigui la seva
situació; i la prestació d'una jubilació en sentit estricte. La primera cosa cons-
titueix una labor redistributiva (en què es podrien incloure les prestacions
per desocupació), i la segona cosa una labor d'assegurança; la primera cosa
implica transferències intrageneraciònals de renda, i la segona una simple
transferència de rendes dintre del cicle vital de cada individu. La garantia
d'una renda minimale un sentit redistributiu obvi; la pensió de jubilació és
una mera operació d'assegurança i li manca el sentit redistributiu.

Cap d'aquestes dues operacions hauria de tenir efectes redistributius inter-
generacionals. La jubilació per la seva pròpia naturalesa i la garantia de ren-
da mínima perquè les redistribucions de renda continuades en favor de les
generacions madures i en contra de les joves són a llarg termini insostenibles
i socialment indesitjables.

La diferenciació en què estic insistint és crucial pequé de la seva no com-
prensió es deriven projectes de reforma no tan sols impracticables, sinó fins
i tot indesitjables des d'una perspectiva d'equitat. Per exemple, la progressi-
vitat en el finançament d'aquestes funcions està mancada de sentit i seria con-
traproduent en el tema de les jubilacions, mentre que té sentit en el de la
garantia d'una renda mínima.

El problema, tanmateix, es complica quan es té en compte que la coinci-
dència d'un sistema de finançament de repartiment (els interessos d'avui es
destinen a cobrir les contingències d'avui) i una forta crisi econòmica pro-
dueixen en conjunt un fort dèficit i, per tant, transferències intergeneracio-
nals d'una gran entitat. En conseqüència, tot projecte de reforma en aquest
camp ha de tenir en compte el següents aspectes:
a) la definició quantitativa de l'objectiu de renda mínima (que no només ha
d'estar formada per transferències de renda, sinó també per prestació de ser-
veis públics) realista,
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b) que aquest objectiu sigui compatible amb un límit màxim a les transfe-
rències de joves i madurs cap als vells, i que no impliqui processos d'accele-
ració temporal,
c) que el finançament de l'objectiu de renda mínima s'ha de cobrir mitjan-
çant ingressos obtinguts de manera no regressiva.
d) que la jubilació és una operació d'assegurança sense cap component re-
distributiu.

El fet en què tant he insistit que la jubilació sigui una operació d'assegu-
rança personal no implica —com sovint sostenen els conservadors— que hagi
de ser per això de naturalesa privada. Crec que el sector públic ha de garan-
tir que les pensions no només cobreixin un mínim, sinó que mantinguin una
certa proporcionalitat —encara que no al 100%— amb els ingressos realment
obtinguts al llarg de la vida activa. I això perquè si no els individus tindrien
clars incentius a no acumular estalvi en les seves etapes joves i madures amb
el convenciment que l'Estat «hauria de proveir» quan arribessin a la jubila-
ció per raons de mera supervivència política i pau social.

Tanmateix, el sector públic no cal que ofereixi un menú de possibles plans
de pensions individualitzades segons les preferències de cada persona, per-
què ni és la institució funcionalment adequada per a això, ni crec que sigui
fiínció d'un Estat avançat satisfer les preferències individualitzades dels
ciutadans. Aquí és on té cabuda la iniciativa privada: en el camp de l'assegu-
rança voluntària d'ingressos a partir d'una jubilació pública formada per
un mínim més una proporció finançada sobre bases contributives profes-
sionals.

No obstant això, el sector públic continua tenint una funció essencial de
vigilància i control sobre aquesta labor asseguradora privada ja que existei-
xen incentius clars per als intermediaris financers en una actuació més arris-
cada del que és desitjable en la gestió dels fons privats de pensions. I això
és més així com menors són les expectatives que les institucions financeres
privades facin fallida a la realitat i com més gran sigui el convenciment que
el sector públic cediria políticament davant situacions puntuals de fallida de
plans privats de pensions.

En suma, tota reforma sobre el sistema de pensions, ha de tenir en compte,
almenys, els següents plans:

•I) l'existència d'una renda mínima garantida de caràcter universal clarament
redistribuïdora, ja discutida,

H) un sistema d'assegurança pública obligatòria finançada per aportacions
de tall professional, no redistribuïdor, que garanteixi l'apropament de les pen-
sions públiques garantides als ingressos reals obtinguts en el període actiu
(v.g.: 75%).
III) un sistema d'assegurança obligatòria, gestionada per la iniciativa priva-
da i regulada i controlada pel sector públic.
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El tema de certs serveis que la societat considera que ha d'oferir el sedor

públic a preu inferior al seu cost real —o fins i tot de manera gratuïta—^
un doble component de redistribució i assistencial. Redistribuïdor perquè el
preu polític o la gratuïtat en permeten el consum per àmplies capes de ̂
població que, a preus de mercat, no podrien accedir-hi. Assistencial en'a

mesura que es consideri que la renda mínima discutida no ha d'estar fonHa~
da íntegrament per transferències monetàries, sinó que també pot estar ir$-
grada en part per la garantia de certs consums.

Com que ningú no sembla que posi en dubte que certs serveis han de ser

de consum gratuït —defensa nacional, policia, justícia, representació diplo-
màtica, etc.— el debat es centra en dos: la sanitat i l'ensenyament. No només
per l'existència d'opinions diverses sobre tots dos, sinó principalment pfl~
què tots dos són susceptibles de generar grans beneficis per a la iniciativa

privada. Tots dos serveis, sent essencials en qualsevol projecte de societat,
tenen elements comuns i diferencials. Comuns perquè tots dos són benefi-
ciosos des del punt de vista social (és bo que la societat sigui més sana i
tingui més coneixements) i des del privat (tots dos són útils des del punt ¿e

vista material). Diferents perquè tant els interessos socials com els privats
coincideixen en el fet que són millors nivells, mitjans de salut superiors, peïò
que mentre que des de certes perspectives socials es pot defensar que els ob-
jectius són millors nivells educatius mitjans, des del punt de vista dels inte-
ressos privats l'objectiu és aconseguir una composició adequada de qualifi-
cacions de l'oferta de treball.

Si s'és partidari de l'ensenyament i la sanitat públics s'ha resolt —per
definició— el tema de la titularitat de la provisió de tots dos serveis. Un pro-
blema important que no discutiré. Però tot i així queden per contestar inter-
rogants importants, i crec que és útil fer alguns comentaris sobre tres d'aquests:
la gratuïtat, el finançament i el sentit que té que siguin considerats social-
ment com a serveis públics.

El fet que un servei l'ofereixi el sector públic i que el seu consum genera-
litzat es consideri positiu des del punt de vista social no implica que hagi
de ser gratuït. És un vell tema, molt conegut en la literatura sobre béns pú-
blics, i no discutible, que el fet que per un bé es pagui un preu individualit-
zat tendeix a generar una demanda superior a l'òptima i planteja problemes
d'incentius perversos en l'oferta pública d'aquest. Per exemple, està contras-
tat empíricament que quan es substitueix sanitat privada per pública es pro-
dueix un augment net de la demanda de serveis sanitaris —no només en les
capes de població més necessitades— i un augment net en la despesa d'equi-
pament hospitalari. Aquests efectes són en bona mesura socialment indesit-
jables, perquè tant l'ús innecessari de serveis mèdics com l'excés d'equipa-
ment sanitari constitueixen un malbaratament. D'aquí que la repercussió d'una
part del cost del servei sanitari sobre l'usuari, la fixació de límits màxims
familiars i mesures similars siguin raonables, sempre que aquesta repercus-
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sió del cost es quantifiqui amb l'objectiu d'eliminar la demanda excessiva
i no de finançar una part del servei. Pel que fa al sobreequipament, el
remei rau en una planificació integrada del sistema hospitalari nacional,
una cosa que en teoria hauria de poder dur a terme d'una manera molt
més satisfactòria el sector públic —que pot coordinar decisions parcials—
que el privat.

Pel que fa al finançament, el sistema espanyol presenta una asimetria en
el tractament de l'educació i la sanitat mancada de sentit. La primera es fi-
nancia per la via fiscal, mentre que la segona s'integra en el sistema de segu-
retat social per la qual cosa es financia mitjançant quotes i el seu dèficit es
cobreix mitjançant els impostos. Sembla clar que aquesta diferència és in-
justificable, i encara que es pugui pensar que és de mer matís perquè tot està
integrat en els Pressupostos Generals, té importància: el pagament de quotes
proporcionals als ingressos personals es pot considerar que genera drets in-
dividualitzats en proporció a aquestes quotes, mentre que el pagament d'im-
postos genera només els drets comuns a tots els ciutadans. I en cas que això
no fos així, no sembla una manera gaire equitativa de finançar la provisió
d'un servei públic de consum universal el pagament d'un impost proporcio-
nal que només grava les rendes de treball —no les del capital ni les de la
propietat i l'empresa— i amb «màxims exempts».

Per acabar uns comentaris sobre el tema de l'objectiu social que es perse-
gueix amb la provisió pública de tots dos tipus de serveis. Una reflexió aquesta
poques vegades explícita, no només en els dos casos que estic comentant sinó,
encara menys, en els de la defensa o la justícia. El tema en el cas de la sanitat
és prou conegut: la prioritat pública ha de ser la prevenció o la curació? Però
en l'ensenyament el tema és més subtil. En el cas d'un govern conservador
es pot pensar que la part d'ensenyament de caràcter públic persegueix dos
objectius. Un de caràcter assistencial: ensenyament mínim per á pobres. Un
altre directament productiu: reforçar aquells ensenyaments amb una taxa de
rendiment més alta en un mercat del treball, és a dir, fer rendibles en termes
privats les despeses públiques en ensenyament. En el cas d'un govern d'es-
querres l'objectiu és diferent, i ho han de ser per tant les prioritats.

La meva hipòtesi és que l'objectiu perseguit per a un sistema públic d'en-
senyament és doble. D'una banda, com a objectiu prioritari, ajudar a elimi-
nar la desigualtat d'oportunitats originària; de l'altra, generar titulats supe-
riors amb un alt grau d'especialització en camps crucials del desenvolupament
tècnic i científic. Si això és així, l'estratègia passa primer per determinar —d'un
pressupost total— la part dedicada a cada un dels dos objectius. Si suposem
resolt aquest problema, ¿com articular el sistema educatiu? Com a mer ele-
ment de debat, es pot suggerir que l'objectiu prioritari implica dedicar forts
recursos a les etapes preescolars i, d'una manera decreixent —deixant de banda
qüestions demogràfiques— a les edats més avançades. I que el segon objec-
tiu implica possiblement un ensenyament superior molt més selectiu i quali-
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ficat, força allunyat de les concepcions tradicionals de l'esquerra sobre l'en-
senyament democràtic i la gestió partitària dels centres.

Una ultima reflexió sobre les funcions redistributives del sector públic: ¿quin
és el criteri que permet considerar una distribució com a més justa o preferi-
ble que una altra? Encara que es pugui sostenir l'igualitarisme com a objec-
tiu final —tema sobre el qual no em pronunciaré aquí—, això només seria
una idea-horitzó semblant a la de societat sense classes. La pregunta que em
faig té més a veure amb el present que amb el llarg camí cap a l'horitzó i
em serveix per cridar l'atenció sobre la manca de reflexió de l'esquerra pel
que fa a la definició d'objectius crucials.

Es podria dir que el pensament tradicional de l'esquerra —igualitarista—
s'ha reflectit en un criteri operatiu senzill: una distribució de la renda és mi-
llor que una altra si presenta menys dispersió de les rendes individuals en-
torn de la renda mitjana. És a dir el criteri de la variació. La crisi ens ha
ensenyat que en una economia que assumeix com a objectiu important l'efi-
ciència, el desenvolupament tecnològic accelerat i la consegüent labialitat de
l'estructura productiva òptima exigeixen polítiques industrials discriminado-
res des del punt de vista sectorial i l'obertura del ventall de rendes indivi-
duals. Si això és així, mantenir el criteri de la variació condueix a una reduc-
ció de la renda mitjana, i resulta difícil sostenir que una distribució és millor
o pitjor que una altra amb independència de quines són les rendes mitjanes
de cada una. En aquest tema la reflexió potser podria anar cap al cantó de
criteris que permeten dispersions en la distribució més grans sempre que millori
el conjunt d'individus que es troba en pitjor situació. En altres termes, una
distribució seria més justa que una altra si, encara que les rendes individuals
fossin més disperses, els més pobres ho fossin menys.

LES FUNCIONS DIRECTAMENT PRODUCTIVES
En aquest epígraf s'inclouen dos tipus de problemes de naturalesa molt

diferent: els relatius a les inversions en infrastructura i els que afecten l'em-
presa pública. Posat que ningú no dubta que el sector públic hagi de jugar
un paper significatiu en el primer camp, em centraré en el segon punt que
és, a més a més, objecte de debat polític i econòmic candent.

El discurs més generalitzat sobre l'empresa pública —fins i tot en molts
sectors de l'esquerra— parteix de la hipòtesi que aquesta és, per la seva prò-
pia naturalesa, menys eficaç que l'empresa privada. Per aquesta raó acumula
pèrdues importants la qual cosa, unida al problema del dèficit pressupostari,
condueix a la conclusió lògica que cal reduir-ne la implantació tant com si-
gui possible. Discurs aquest que ha conduït a la pràctica a una política gene-
ralitzada de privatitzacions tant per part de governs conservadors com socia-
listes, amb petites diferències de matís.

Examinem en primer lloc l'afirmació relativa a l'eficàcia més gran de l'em-
presa privada en la nostra economia. Els estudis empírics disponibles no per-
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meten sostenir d'una manera nítida aquesta afirmació. Els que es refereixen
a comparacions globals empresa pública-empresa privada no són vàlids per
al nostre argument ja que comparen dos agregats de composició molt hetero-
gènia i perjudicial per a l'empresa pública donada la seva forta presència re-
lativa en sectors que han patit els efectes de la crisi econòmica amb més for-
ça. Fins i tot els indicadors agregats que es fan servir sovint en aquestes
comparacions canvien dràsticament de sentit segons es defineixi l'empresa
pública (v.g. : incloent o excloent l'energia), i segons per a quins anys es cal-
culin (v.g.: 1984 i 1985). Estudis desagregais comparatius gairebé no n'hi
ha, però sembla fora de tot dubte que resulta difícil sostenir que AH V és
més eficaç que Ensidesa, que Fecsa o Sevillana són més eficients que Ende-
sa o Enher, o que el sistema bancari privat ha estat gestionat d'una manera
més beneficiosa que la banca pública.

L'anàlisi dels costos en termes del Pressupost de l'Estat tampoc no dóna
peu a sostenir la hipòtesi que estem comentant. El dèficit integrat de totes
les empreses públiques és entorn dels 0,4 bilions de pessetes. Es podria de-
fensar fins i tot que se n'haurien de deduir els 0,25 corresponents a la Renfe,
ja que es tracta d'una activitat que la iniciativa privada no ha desitjat mai
portar a terme (tot i complir les característiques teòriques que la fan idònia
per a la desregulació). Però mantinguem la xifra de 0,4 bilions. Les estima-
cions sobre les minoracions d'ingressos, exempcions directes, subsidis i aju-
des públiques concedits a empreses privades se situen entorn dels 3 bilions
anuals. Això significa que sobre un total de 3,4 bilions, l'empresa pública
amb prou feines s'emporta 111% dada que, comparada amb les d'ocupació,
producció, exportacions, etc. generats per aquest col·lectiu en cap cas no per-
meten sostenir que és en termes relatius més costós per a l'erari públic que
el conjunt d'empreses privades.

Dels comentaris realitzats es dedueix que no és possible sostenir, si no és
sobre bases metaeconòmiques, la superioritat de l'empresa privada respecte
a la pública. Tanmateix, amb això no n'hi ha prou, perquè el fet que l'empre-
sa privada no sigui més o menys eficient que la pública ni justifica l'existèn-
cia o la importància d'aquesta darrera, ni ha de servir per amagar els proble-
mes reals que l'afecten.

Hi ha una línia argumenta!, que han fet servir sovint els defensors de l'em-
presa pública, que es basa en les peculiaritats històriques d'aquesta a Espa-
nya. El naixement de l'empresa pública espanyola —al contrari que la de la
resta del món amb l'excepció de la italiana— es produeix fonamentalment
sota una dictadura que persegueix l'objectiu de l'autosuficiència econòmica
nacional. Això implica que moltes de les empreses neixen amb l'objectiu de
proveir un curt mercat interior la qual cosa els impedeix beneficiar-se de les
economies d'escala; mercat que a més a més té reservat gràcies a un fort
proteccionisme, cosa que les situa al marge de la competència internacional.
S'afegeix a això el conegut procés de transvasament d'empreses privades amb
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pèrdues al sector públic que s'accelera als anys de la transició democràti-
ca i amb els governs de la UCD. El resultat de tot això és l'existència de
pràctiques poc competitives, dimensions subòptimes, mancança d'empreses
públiques multinacionals i una composició de l'empresa pública poc
adequada.

Tot i ser certs aquests arguments, només serveixen, tanmateix, per expli-
car el perquè de certes característiques negatives de l'empresa pública es-
panyola, que són compartides també per la privada. La comprensió dels fac-
tors als quals es deu la situació actual constitueix un coneixement útil, però
en cap cas no s'ha de convertir en una coartada per justificar el funciona-
ment inadequat de les empreses públiques quan es doni aquest.

Quins són els principals problemes que té actualment l'empresa pública
espanyola? Crec que dos i amb el seu comentari acabaré la meva exposició.
El primer de definició d'objectius i el segon relatiu al marc real en què es
desenvolupa la seva gestió, incloent en aquest darrer els incentius interns que
genera.

Un breu repàs a les manifestacions públiques realitzades per les autoritats
econòmiques des de la instauració de la democràcia a Espanya permet
constatar-ne la pluralitat: fomentar les exportacions, sostenir l'ocupació, ajudar
a combatre els desequilibris territorials, millorar la balança tecnològica ex-
terior, reindustrialitzar i un llarg etcètera en què s'ha arribat a incloure una
cosa gairebé metafísica: l'exemplaritat laboral.

Com és fàcil admetre, una tal pluralitat d'objectius pateix de diversos de-
fectes. En primer lloc, el seu freqüent canvi, cosa que ha impedit durant llargs
períodes de temps mantenir una estratègia empresarial estable. En segon lloc,
la formulació d'objectius incompatibles entre si, sobretot si a algun dels an-
teriors s'hi afegeix l'usual i desitjable de la rendibilitat. Finalment, l'existèn-
cia de criteris acomodables a voluntat per valorar el comportament real de
l'empresa pública: o tot es pot justificar en termes d'uns eteris «objectius so-
cials», o qualsevol gestió és defensable perquè algun objectiu de la llarga llista
s'assolirà cada any, i n'hi ha prou amb donar-li prioritat a posteriori.

El que s'amaga darrera d'aquesta ambigüitat és la mancança d'uns criteris
clars i socialment acceptats sobre per què pot ser l'empresa pública un ins-
trument idoni. Sembla obvi, per exemple, que no és un instrument útil per
dur a terme processos de redistribució, perquè per a això hi ha altres meca-
nismes més barats i eficaços. Sembla clar també que si l'exemplaritat laboral
es llegeix com alguna cosa més que el compliment escrupulós de la legisla-
ció vigent en matèria de treball, això afecta d'una manera negativa els resul-
tats i crea una més que discutible heterogeneïtat entre treballadors públics
i privats. Potser objectius parcials puguin ser la clau del naixement de deter-
minades empreses públiques, per exemple exportar si es tracta d'una empre-
sa creada amb aquest fi; però en aquest cas el compliment d'aquest objectiu
es reflectirà en els resultats. En resum, en el cas d'empreses industrials, el
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seu origen s'ha de trobar en raons d'estratègia de la política industrial, i el
seu objectiu difícilment pot ser altre que l'eficàcia productiva.

El cas de les empreses de serveis (v.g.: de transport) és una mica diferent
perquè les seves xarxes solen tenir parcialment la consideració d'infrastruc-
tura productiva en benefici col·lectiu. Si això és així, resulta clar que la seva
eficàcia no es pot mesurar en termes exclusius del compte de resultats. Sense
cap mena de dubte la Renfe tindria menys dèficit si no hagués de mantenir
moltes línies no directament rendibles, i Iberia podria millorar sensiblement
els seus resultats si no programés determinats vols. En aquests casos cal se-
parar d'una manera clara les operacions dirigides cap al mercat d'aquelles
que s'imposen a l'empresa en funció de criteris politico-socials: del bon de-
senvolupament de les primeres n'és un indicador la rendibilitat, del de les
segones la bona gestió del servei, les inevitables pèrdues del qual caldria pro-
gramar i cobrir d'una manera explícita pels Pressupostos de l'Estat. Però acusar
d'ineficiència en termes de beneficis una empresa que està obligada a prestar
serveis no rendibles, si ho fa al menor cost possible, és un contrasentit.

En resum, el criteri podria ser la separació nítida —fins i tot comptable,
amb les consegüents imputacions de costos comuns— entre activitats guia-
des pel mercat i assumides per decisió política, sent l'objectiu de les prime-
res el benefici i el de les segones la prestació del servei al menor cost possi-
ble. Qualsevol altre criteri crec que condueix irrémédiablement a situacions
de desavantatge relatiu de l'empresa pública respecte a la privada i a l'exis-
tència de privilegis injustificables de fort contingut corporatiu.

El segon tema es refereix al marc en què desenvolupa les seves activitats
l'empresa pública. El primer punt a assenyalar en aquest tema és l'existència
pràctica de dos conjunts de restriccions legals que afecten l'empresa pública
de manera negativa en situar-la en pitjors condicions de gestió que l'empresa
privada. Aquestes darreres es regulen només per la llei privada, però les pú-
bliques, a més a més de complir amb aquesta, han de satisfer regles de con-
trol administratiu i polític. Entre aquestes darreres es podrien assenyalar pràc-
tiques tais com l'exigència d'autoritzacions administratives prèvies, el control
polític dels gestors en el propi procés de presa de decisions, interferències
del Tresor en els temes financers, freqüents controls parlamentaris, etc. Les
autoritats haurien d'acceptar que la legislació general forneix prou garanties
per a l'adequat control de l'activitat empresarial o, en cas contrari, haurien
de canviar les lleis, limitant els controls polítics sobre les empreses públi-
ques a dues etapes: la definició d'objectius i polítiques globals a mitjà termi-
ni, i l'anàlisi exposat dels resultats i la seva avaluació en funció del grau de
compliment dels objectius definits.

L'altre aspecte relatiu al marc d'actuació de l'empresa pública es refereix
a la peculiar consideració que eiUenen els agents socials. L'empresariat pri-
vat la considera una rèmora i com a competència deslleial sempre que no
es dediqui a activitats no directament rendibles que generen economies ex-
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ternes; cosa que no evita que existeixin fortes pressions patronals perquè la
iniciativa pública es faci càrrec d'empreses en crisi que, tan bon punt són
reflotades un cop assumits per l'erari públic els seus deutes, s'insisteix en
que s'han de reprivatitzar donada la superior capacitat de gestió de l'empresa
privada. Les centrals sindicals presenten, al contrari que a la resta del món,
les seves quotes més grans d'afiliació en el sector públic empresarial, mos-
trant una clara tendència a negociar amb aquest sense tenir en compte la si-
tuació econòmica de les empreses i a assolir els objectius mitjançant mesu-
res que afecten en molts casos de manera negativa la majoria de
ciutadans-usuaris. Totes dues posicions impliquen l'existència de fortes do-
sis de corporativisme i afegeixen dificultats addicionals a les ja assenyalades
en la gestió eficaç de l'empresa pública. Aquest és un problema de cultura
empresarial i sindical de difícil solució, que enfonsa les seves arrels en la
pròpia història de l'empresa pública espanyola durant més de quatre dèca-
des, però que si no es fan esforços per resoldre, només pot conduir a mitjà
termini a un funcionament i viabilitat pitjors de l'empresa pública i, per tant,
a reforçar les posicions dels qui no hi creuen.

El resultat final d'aquesta reflexió és clar. L'empresa pública com a instru-
ment eficaç tindrà més viabilitat com més definida sigui la política indus-
trial, com més gran sigui l'acord pel que fa a quins són els objectius per a
la consecució dels quals l'empresa pública constitueix un instrument adequat,
com més explícitament es defineixin els seus objectius separant els orientats
cap al mercat dels considerats com a col·lectius, com més s'aproximin les
seves condicions operatives reals a les de l'empresa privada i com més s'ac-
ceptin els agents socials que la titularitat pública no ha d'alterar-ne el caràc-
ter empresarial.

Julio Segura
Director de la Fundación Empresa Pública.

Catedràtic de Teoria Econòmica (UCM)
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La política econòmica de l'esquerra:
crisi i revisió dels plantejaments
tradicionals
Antoni Castells

INTRODUCCIÓ

Aquest article tracta d'analitzar els plantejaments de la política econòmica
dels socialistes. Comença abordant quins han estat els punts de referència
dels socialistes quan han governat; després examina la crisi d'aquests punts
de referència; i en tercer lloc avança algunes reflexions sobre els nous punts
de referència que es van configurant en aquesta nova etapa.

LES IDEES TRADICIONALS DE L'ESQUERRA
(ELS SOCIALISTES AL GOVERN)

Durant molts anys, els plantejaments de l'esquerra, del conjunt de l'esquer-
ra, s'han basat en tres idees força centrals. La primera és el caràcter fona-
mentalment positiu de les idees de progrés i d'igualtat. L'esquerra, en gene-
ral, ha compartit la creença que el progrés era bo, i si es vol, una mica més
enllà, que era inéluctable. La història conduïa al progrés.

La segona idea és el paper positiu, i fins i tot protagonista, de l'Estat per
assolir aquests objectius de progrés i d'igualtat.

La tercera idea que ha connotai les polítiques de l'esquerra és que en aquest
procés de transformació cap al progrés i cap a la igualtat, les classes treba-
lladores jugaven un paper fonamental.
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Aquestes tres idees han estat el substráete dels plantejaments de l'esquerra
en general. Em refereixo amb això a l'esquerra socialista i a l'esquerra co-
munista, a l'esquerra marxista i a l'esquerra social-demòcrata, a l'esquerra
governant —nòrdica o de països com Anglaterra o Alemanya— i a l'esquerra
clandestina. Aquestes tres idees han estat a la base dels plantejaments d'aquesta
esquerra, que és una esquerra plural, que són les esquerres.

Quan l'esquerra ha governat a l'Europa Occidental —és a dir, quan els so-
cialistes han governat— han revisat aquestes tres idees. I això ha comportat
una adaptació, probablement profunda, d'aquests plantejaments, especialment
en dos sentits. En primer lloc per la revisió keynesiana. Quan han governat,
el socialisme i els partits social-démocrates han evolucionat cap a planteja-
ments keynesians. Tot i que el substráete segueix sent el d'aquelles tres idees,
es considera compatible l'acumulació de capital i la redistribució de la ren-
da. Això suposa una modificació important respecte a altres plantejaments,
i que pensen que les dues coses no són compatibles; que perquè sigui possi-
ble la igualtat i la redistribució de la renda és necessari, prèviament, trencar
els mecanismes d'acumulació de capital propis del capitalisme.

La segona revisió és la revisió de la concepció de l'Estat. L'Estat democrà-
tic permet el govern dels socialistes i assolir els objectius de progrés i d'igualtat.
Per tant, l'Estat no és només, ni fonamentalment, un instrument d'opressió
sobre les classes treballadores, sinó que és més que això. És un mecanisme
polític de regulació de les relacions socials que fa possible que les classes
treballadores estiguin representades i aconsegueixin uns objectius molt im-
portants.

Aquesta revisió és pròpia del plantejament de l'esquerra socialista. Però,
en el fons, durant aquests trenta anys de socialisme al govern (de l'any 45
a l'any 75) quan els socialistes han governat ho han fet sobre la base d'una
variant de les tres idees que abans dèiem. Sobre la base, en primer lloc, d'un
consens extens en el conjunt de la societat que el progrés i la igualtat són
dues idees positives, per les quals val la pena lluitar.

En segon lloc, els socialistes han donat un gran protagonismo al paper de
l'Estat, que s'ha manifestat de moltes maneres. En primer lloc, regulant l'eco-
nomia; intervenint activament per tal d'aconseguir objectius que es conside-
raven positius (com per exemple la plena ocupació, o la reducció de la infla-
ció, o el creixement de la renda). En segon lloc, l'Estat ha intervingut en
la prestació de serveis socials, que han augmentat enormement durant aquests
trenta anys. En tercer lloc, l'Estat ha intervingut en l'esfera productiva, a tra-
vés de la nacionalització d'empreses, participant directament en la produc-
ció dels béns i de serveis. I en quart lloc, l'Estat ha intervingut d'una manera
activa en la redistribució de la renda, en part a través d'altres mecanismes
com són el propi sistema tributari o ajudes directes a les famílies.

I el tercer element és el paper de les classes treballadores en la transforma-
ció de la societat. També ha estat present en la política econòmica dels socia-
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listes quan han governat, a través d'una figura molt típica, característica
d'aquests anys, que és la del pacte social.

El pacte social ha representat, d'alguna manera, l'acceptació d'un «statu
quo» entre els treballadors i els capitalistes per tal de fer possible l'acumula-
ció de capital i el manteniment d'alts nivells de benefici i, al mateix temps,
la redistribució de la renda i la millora de les condicions socials i de vida
dels treballadors. Això va ser possible no per una especial benevolència dels
uns o dels altres en fer concessions als contraris, sinó perquè en la situació
política que es va produir després de la segona guerra mundial la força de
les classes socials en presència estava suficientment equilibrada com perquè
fos necessari el pacte entre elles.

Aquestes són les tres característiques de la política econòmica dels so-
cialistes en el govern, que van permetre, durant bastants anys, assolir tres
objectius relativament importants. En primer lloc, els grans objectius ma-
croeconomies: creixement econòmic, elevats nivells d'ocupació i man-
teniment dels equilibris bàsics en preus i en balança exterior. En segon
lloc, l'extensió dels serveis socials. I, en tercer lloc, la redistribució de
la renda.

La política macroeconòmica i la política de rendes han estat la concreció
específica i genuïna, el nucli —avui qüestionat— de les polítiques econòmi-
ques dels socialistes quan han estat en el govern. Per una banda, amb les
polítiques macroéconomiques de regulació de la demanda, de tipus fiscal i
de tipus monetari s'ha tractat d'aconseguir un nivell d'activitat econòmica que
fes possible que no hi hagués desocupació i que, en la mesura del possible,
mantingués l'equilibri en els preus i en el sector exterior.

D'alguna manera, s'ha partit del supòsit que l'economia —i el mercat—
per si sols no porten a l'equilibri, sinó al desequilibri. A la desocupació,
probablement a la inflació i al dèficit en el sector exterior, a un creixement
no sostingut de la renda. Perquè aquest equilibri existeixi, fa falta que inter-
vingui el sector públic. És al que Tobin es refereix quan parla de les falles
macro-econòmiques de mercat.

Les polítiques de rendes, per la seva banda, apareixen lligades, d'una ma-
nera immediata, al pacte social. Però, a més, són necessàries per assolir els
objectius macroeconomies. Sense política de rendes no podríem assolir crei-
xement sense inflació, desocupació o desequilibri al sector exterior. No se-
ria possible. No tindríem prou instruments per aconseguir-ho només amb
la política fiscal i la política monetària. Cal alguna cosa més. Cal que els
treballadors i els empresaris es posin d'acord en uns certs objectius de crei-
xement de les rendes. És la política de rendes, que ha estat lligada a la idea
de pacte social en aquests països.

Aquestes són les característiques fonamentals del període dels socialistes
al govern. Quan els socialistes, el socialisme democràtic naturalment, han
governat, ho han fet sota aquestes bases i amb aquests plantejaments.

29



DOSSIER: ECONOMIA, LLIBERTAT I SOCIALISME

Tot això ha fet possible que per referir-se a l'època que va de l'any 45 a
l'any 75, s'hagi utilitzat l'expressió de l'era socialdemòcrata, o l'era keynesiana.

¿Vol dir això, que en aquests països només han governat els partits social-
démocrates o els partits socialistes, o que necessàriament s'han fet polítiques
d'aquest tipus a tot arreu del món desenvolupat? No necessàriament. El que
vol dir és que les idees dominants han estat les idees que han aportat l'esquer-
ra, l'esquerra de govern. Vol dir que, en certa forma, l'hegemonia en el ter-
reny ideològic, en el terreny dels plantejaments, l'ha tinguda l'esquerra; i que
sota aquesta hegemonia, sota aquesta iniciativa, hi ha hagut un consens am-
pli, que han compartit naturalment els partits socialistes o socialdemòcrates
quan han governat, però també els governs de dretes que quan han tingut
ho han fet, en part, sobre les bases que acabo de dir.

Voldria subratllar que durant aquest període hi ha hagut un substráete, uns
mecanismes econòmics —que he tractat de descriure—, que han fet possible
la compatibilitat entre acumulació de capital (o creixement econòmic) i re-
distribució de la renda (o millora de les condicions de la vida dels treballa-
dors). És evident, que sense aquests mecanismes econòmics la compatibili-
tat entre aquests dos objectius no hauria estat possible.

Però, a més d'aquests mecanismes econòmics, hi ha hagut dues coses
més, necessàries perquè els mecanismes econòmics funcionin. En primer
lloc, hi ha hagut el que podríem anomenar un estat d'opinió que ha fet
possible la legitimació ideològica d'aquests objectius bàsics. El conjunt
de la societat acceptava que era positiu reduir les desigualtats i fer pro-
gressar l'economia. D'alguna manera, les diferències ideològiques eren
creuades per aquesta idea acceptada per tots (pels d'un costat i pels de
l'altre). I, en segon lloc, hi havia uns mecanismes de representació social
o de regulació de les relacions socials, eficaços, que feien possible asso-
lir aquests dos objectius.

Vull dir amb això que encara que s'hagués descobert que hi havia un me-
canisme econòmic prodigiós que feia possible aconseguir al mateix temps
el creixement i la redistribució, això no s'hauria aconseguit si; al mateix temps,
el conjunt de la societat d'una manera extensa no hagués compartit la idea
que això era positiu i si, políticament, no s'haguessin trobat els mecanismes
per fer possible que la representació de les classes socials permetés assolir
aquests objectius.

LA CRISI DELS PLANTEJAMENTS TRADICIONALS

He tractat de descriure les característiques del període més llarg (del 45
al 75) de l'esquerra al govern. L'era socialdemòcrata, hem dit. L'era d'uns
plantejaments socialistes relativament acceptats, implantats en el conjunt de
les esquerres europees.
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A partir de mitjan els anys setanta aquests plantejaments entren en crisi.
Per ser precisos, hauríem de dir que la crisi, la crisi econòmica i altres trans-
formacions de les quals ara parlarem, posen de relleu que les condicions han
canviat i que, per tant, els plantejaments anteriors també han de canviar. La
sanció definitiva d'aquest fet té lloc, d'una manera ben visible, en l'etapa con-
servadora que s'inicia a la majoria de països europeus. És a dir, canvien les
condicions, i han de canviar els plantejaments. Com que normalment els plan-
tejaments canvien més tard que les condicions, hi ha una sanció important,
que és la sanció política dels sectors de les societats europees, que retiren
en part la seva confiança a les idees i als partits d'esquerres.

¿Per què es produeix aquesta crisi? Bé, naturalment el fet més espectacu-
lar i el més extern és la crisi econòmica i la conseqüent crisi fiscal de l'Estat.
Aquest és el fet més cridaner. A partir de mitjan els anys 70 les receptes ma-
croéconomiques, d'estimular l'economia a través de mecanismes fiscals, sembla
que no funcionin. I sembla que no funcionin perquè, com després veurem,
en bona part durant aquests anys l'atur no té un origen estrictament keynesià,
de disminució de la demanda, sinó estructural i, per tant, el que cal és rea-
daptar els salaris reals a la productivitat i no expansionar més la demanda.

Això repercuteix a més, com sabem, en el que s'ha anomenat la crisi fiscal
de l'Estat. El menor creixement de la renda fa que augmentin les necessitats
de despesa de tipus assistencial; però, en canvi, al mateix temps fa que els
ingressos públics augmentin menys que abans. Això porta a l'augment de la
pressió fiscal i del dèficit públic, molt important a finals dels anys setanta
en la majoria de països europeus, que tenen conseqüències negatives de dife-
rent tipus.

Ara, si avui parlem de crisi de l'Estat del benestar, i si la crisi té l'abast
i la importància que té, si podem dir que la crisi va posar fi a l'era socialde-
mòcrata, no és només per la crisi fiscal. De la mateixa manera que dèiem
que aquesta era no hauria estat possible sense la confluència,'junt als econò-
mics, de factors polítics i ideològics, ara hem de dir que la crisi tampoc no
s'hauria produït a causa només dels factors econòmics. També entren en cri-
si els dos altres factors que donaven suport als plantejaments dels socialistes
al govern. Hi ha una crisi de l'acceptació ideològica de les idees de progrés
i d'igualtat, i també hi ha una crisi de l'Estat del benestar com mecanisme
de regulació social. ¿Per què es produeixen aquestes crisis? S'han apuntat
quatre motius diferents.

a) En primer lloc, a partir dels anys 70 es produeix una resistència crei-
xent a l'acceptació de polítiques redistributives. Per dues raons: primera, perquè
a mesura que es van fent més importants, aquestes polítiques s'estenen cada
vegada més a l'interior de les classes mitjanes. Quan les polítiques redistri-
butives van molt clarament des de la gent de molta renda a la gent de poca
renda, està clar que la política és correcta i pot ser acceptada per tothom.
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I a més, sabem que els seus resultats són eficaços. Però quan la política re-
distributiva l'anem introduint en esglaons mitjans de renda, estem detraient
renda de gent que té un nivell de renda mitjà i l'estem donant ã gent que
té un nivell de renda també mitjà. I aleshores hem d'anar amb molt de comp-
te en no equivocar-nos i en utilitzar instruments estadístics i de coneixement
precisos, perquè correm el risc, si no ho fem prou bé, de treure renda de
gent que té menys renda que la gent a qui la donem i, per tant, de fer una
política redistributiva en sentit contrari al que perseguim.

Deia que hi havia dues raons que expliquen la resistència creixent a accep-
tar les polítiques redistributives. La segona és que les polítiques redistributi-
ves s'han anat convertint en cada vegada menys transparents. Els sectors so-
cials que es veuen sotmesos a sacrificis a causa de les polítiques redistributives,
no tenen tant la sensació que estan fent un esforç de solidaritat cap a altres
sectors socials necessitats. Les relacions entre els sectors socials no són níti-
des, no són directes entre ells mateixos, sinó que tenen lloc a través de l'Es-
tat. Quan aquest Estat és tan gros, aquestes relacions s'acaben fent opaques,
no és percebut que realment l'esforç es faci per afavorir uns altres ciutadans,
uns sectors socials concrets, unes persones determinades amb dificultats eco-
nòmiques, sinó que sembla que aquests recursos siguin, en definitiva, fago-
citats, deglutits, per un Leviatan, un Estat mastodòntic que mai no en té prou.

b) En segon lloc, hi ha l'aparició de nous agents socials. Entre els anys
.40 i els anys 70, les societats industrials occidentals experimenten profundes
transformacions, des de tots els punts de vista, i una d'elles és l'econòmica
i social. Les estructures productives es transformen. Els sectors productius
més importants dels anys 40 passen a ser uns altres als anys 70. La classe
obrera industrial, que era una classe obrera molt nombrosa, molt compacta
i homogènia a mitjan dels anys 40 es transforma, es diversifica. El sector
serveis irrumpeix amb una força extraordinària.

Vol dir això, que apareixen uns agents socials nous, els que hi ha els anys
setanta no són els mateixos que hi havia els anys quaranta. Són uns altres.
A més s'han transformat.

Per tant, aquells mecanismes de regulació social que aleshores funciona-
ven, pot ser que ara no funcionin; pot ser que ara n'haguem de pensar uns
de nous. Aquells mecanismes servien per representar unes classes socials
determinades; per tant, cal buscar la fórmula perquè els nous agents socials
estiguin representats i puguin expressar els seus interessos.

c) En tercer lloc, hi ha un tercer motiu en part lligat a aquest segon, que
és el canvi profund que es produeix en la visió social dels sindicats entre
els anys 40 i els anys 70.

Als anys 40, després de la gran crisi dels anys 30 i de la guerra mundial,
l'Estat del benestar i les noves polítiques de benestar social van fer que per
part del conjunt de la població es produís una identificació entre els sindi-
cats i els interessos generals.
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Per una banda, vista l'experiència dels anys 30, es pensa que les polítiques
reivindicatives dels sindicats, que tendeixen a augmentar la capacitat de con-
sum de la població, són positives per a l'economia. Els sindicats ajuden a
esperonar una activitat econòmica que, d'una altra manera, tal vegada po-
dria decaure.

Per altra banda, als anys 40 es pensa que els sindicats fen una acció social po-
sitiva. És bo que hi hagi grans concentracions de treballadors, capaces d'oposar-
se a les grans concentracions empresarials i de contrapesar el seu poder.

Finalment, durant aquesta època es pensa que els sindicats lluiten per acon-
seguir drets socials generalment acceptats: condicions de treball, salaris mí-
nims, igualtat en el treball entre els diferents sexes i les diferents races. Són
drets socials que beneficien el conjunt de la societat; que són àmpliament
compartits. Això fa que es vagi gestant una identificació entre les reivindica-
cions dels sindicats i els interessos col·lectius, del conjunt de la societat.

Ara bé, a partir dels anys 70 —i segurament abans— hem de ser conscients
que aquesta identificació, com a mínim, s'esquerda, s'afebleix. Hi ha una
modificació de la visió social que té el conjunt de la societat del paper dels
sindicats.

Per què es produeix aquesta modificació? Primer, per la internacionalitza-
ció de l'economia. El creixement de la renda no el determina només el con-
sum intern; també depèn de l'augment de la demanda externa. És més, pot
donar-se el cas que un augment del consum intern provoqui serioses dificul-
tats a l'economia d'un país (el cas de França amb l'experiència socialista)
si no va acompanyat del creixement de l'economia en altres països.

Segon, pel salt tecnològic que fa que la competència no tingui lloc només
a nivell nacional, sinó a nivell internacional. Els monopolis nacionals pas-
sen a ser, en el millor dels casos, empreses competitives a nivell internacio-
nal, que és positiu potenciar.

Finalment, perquè durant aquests anys apareixen nombrosos grups socials
que defensen els seus drets laborals al marge, i de vegades en contra, del
moviment obrer tradicional. És la lluita per la igualtat de les dones al tre-
ball, al capdavant de la qual hi ha, tant o més que els sindicats, el moviment
de dones. Són les lluites per la qualitat de vida que, en molts casos xoquen
directament amb els interessos dels treballadors, perquè posen en qüestió ac-
tivitats productives determinades. És el cas, també^ de les associacions de
consumidors, de tot el moviment de consumidors. És el cas, en alguns paï-
sos, dels drets dels immigrants. I és, sobretot, des de mitjan els anys 70, el
cas dels aturats. Perquè és cert que els seus interessos són assumits pels sin-
dicats d'una manera prioritària, però també és cert que l'atur posa de mani-
fest l'existència d'un sector que té uns interessos i pot tenir uns problemes
diferents, i en alguns casos objectivament contradictoris, dels dels treballa-
dors ocupats. Això esquerda, com a mínim esquerda, el paper dels sindicats
i afebleix la seva capacitat de representació.
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d) I en quart lloc, es produeix també un canvi en els valors socials. Deia
abans que des de la postguerra hi havia un consens ampli en el valor positiu
de les idees de progrés i d'igualtat. I de l'eficàcia de l'acció col·lectiva, de
l'acció pública, per aconseguir aquests grans objectius.

En bona part, aquesta situació es modifica a partir de mitjan els anys se-
tanta, i és lògic que sigui així. Les profundes transformacions socials i cultu-
rals que han tingut lloc durant tota aquesta etapa, només hem de pensar en
Ics proftmdíssimes transformacions culturals dels anys seixanta per exemple,
no podien tenir lloc sense deixar una empremta profunda en l'escala de va-
lors de la societat. Naturalment aquestes modificacions, en part, estan con-
dicionades per motius sòcio-econòmics. Però hem de fugir deímecanicisme
estret de dir: el progrés econòmic determina els valors ideològics i socials.
Hi ha també unes modificacions culturals, canvis en els modes de viure, en
els hàbits, en els comportaments... Apareixen uns nous valors que, en prin-
cipi, podríem dir que contraposen el cicle privat —el que s'ha dit el cicle
privat— al cicle públic. El retorn a la vida privada i a l'individualisme per
contraposició al que era una certa aspiració a la solidaritat, a l'acció col·lec-
tiva i a la igualtat.

Hem de fugir de valoracions maniquees davant d'aquest retorn a l'esfera
privada, per contraposició a la pública, i d'aquest auge de l'individualisme,
d'aquest esclatament de valors individuals. És evident que també té aspectes
positius. En el fons és l'expressió d'un major nivell econòmic i cultural. Aquesta
expansió dels valors individuals es tradueix, també, en la voluntat d'assolir
una major participació, una major iniciativa i una major autonomia personal
com a resultat de la major confiança en les pròpies possibilitats. Es tradueix
en la voluntat d'aconseguir una millor qualitat de vida, de vegades posant
en qüestió el que se suposava que eren les virtuts indiscutibles del progrés,
o d'un cert tipus de progrés. Per tant, hi ha una transformació, que jo crec
que és important, d'allò que abans dèiem que eren elements bàsics del con-
sens ideològic.

Seria un error adoptar una actitud merament defensiva davant d'aquest es-
clat de nous valors. El socialisme ha de tractar de veure, precisament, quins
són els aspectes positius d'aquests valors per tal d'incorporar-los al seu projecte.

LA REVOLUCIÓ CONSERVADORA

A partir de mitjan els anys 70, té lloc, doncs, una profunda transformació,
que hem d'acceptar que dóna lloc a la pèrdua de l'hegemonia de l'esquerra,
i a la fi del que anomenàvem l'era socialdemòcrata. Apareix el que s'ha ano-
menat la revolució conservadora. Es qüestionen els vells paradigmes, els vells
plantejaments que abans semblaven generalment acceptats.
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Les polítiques conservadores no accepten el consens general sobre les idees
d'esquerra. Formulen els seus plantejaments d'una manera molt més agressi-
va; si es vol, amb molta més confiança en el seu propi projecte; posen en
qüestió no solament les polítiques econòmiques, o uns certs accents de les
polítiques econòmiques, sinó també els suports ideològics i polítics en què
aquestes es recolzaven.

Les posicions conservadores són diferents de les que hi havia durant els
anys 50, 60 i primers 70. Aquesta revolució conservadora té, doncs, unes ca-
racterístiques especials. Podem destacar-ne tres aspectes bàsics.

En primer lloc, suposa un trencament del consens, un apartament radical
del consens que havia estat en la base de les polítiques de la postguerra. En
segon lloc, té un fort component ideològic. Hi ha un gran fervor ideològic
en els plantejaments conservadors a partir d'aquests anys. I en tercer lloc,
no és només el qüestionament de determinats aspectes o, com deia abans,
de determinats accents de les polítiques que feia l'esquerra, sinó que signifi-
ca un qüestionament global: de les polítiques macroéconomiques, del paper
de l'Estat, de les polítiques redistributives, de les polítiques de rendes, de
la capacitat d'intervenció dels sindicats.

En què es basen aquestes polítiques conservadores? Yarrow deia recent-
ment que els conservadors moderns han après dues lliçons del passat. En
primer lloc, els conservadors diuen que les polítiques redistributives tenen
uns costos, en forma de menor creixement econòmic, molt més alts dels que
fins ara pensàvem i que, per tant, cal revisar-les. En segon lloc, els conser-
vadors diuen que han après una altra lliçó del passat. I és que el fet que el
mercat tingui falles, no significa que el sector públic no les tingui; tal vega-
da, diuen, el sector públic encara ho fa pitjor.

El fet és que sobre la base d'aquestes, i d'altres, lliçons del passat la revolució
conservadora es projecta en tres línies d'atac fonamentals que qüestionen fins
a l'arrel el que eren els eixos de les polítiques socialistes o social-démocrates.

En primer lloc, hi ha la reacció antikeynesiana, que dins del camp del pen-
sament econòmic té un exponent clar en els plantejaments monétaristes i en
altres plantejaments com la teoria de les expectatives racionals, que qüestio-
nen la conveniència de la intervenció de l'Estat en la regulació de l'activitat
econòmica. En segon lloc, la reacció antiestatalista, que ha propugnat la pri-
vatització i la desregulació de l'activitat econòmica, reduint la participació
de l'Estat en l'activitat productiva i en la prestació de serveis. I en tercer lloc,
la reacció antiigualitària.

La revolució conservadora ha tingut uns efectes importants. No solament
ha estat portada a terme pels governs conspícuament conservadors; els plan-
tejaments propis de la revolució conservadora han impregnat les polítiques
de tots els governs, fins i tot els progressistes. Podem dir que hi ha hagut
un consens generalitzat, a dreta i esquerra, per reduir la inflació, incremen-
tar la productivitat amb mesures d'austeritat fiscal, no utilitzar, o utilitzar
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molt poc, la política fiscal amb finalitats de tipus expansiu, adoptar mesures
de restricció monetària i, en general, afavorir en diferents formes la desregu-
lació de l'activitat econòmica.

L'ESQUERRA I LA REVISIÓ DE L'ESTAT DEL BENESTAR

I aquest és el punt en què ens trobem en el moment en què l'esquerra es
pot plantejar quines són les seves perspectives.

Al meu entendre, és convenient adoptar una actitud de revisió, però no
de claudicació, dels plantejaments tradicionals, davant de la revolució con-
servadora. I en aquest sentit és bo tenir en compte que moltes vegades, dar-
rera dels plantejaments pretesament tècnics i científics, s'amaguen actituds
ideològiques i cal fer un gran esforç per separar precisament el que són les
dades i els resultats reals del que són els punts de partida ideològics i els
judicis de valor.

L'actual Premi Nobel d'economia, Robert Solow, que és un economista key-
nesià americà, un keynesià convencional, deia recentment que, en realitat,
l'objectiu fonamental de la política de Reagan no és aconseguir grans resul-
tats macroeconomies en la lluita contra la desocupació, o en el creixement
econòmic, o en reduir la inflació. Solow deia que ell això no ho ha cregut
mai i que, en concret, va tenir l'experiència, quan era conseller de Kennedy,
que els resultats macroeconomies interessaven relativament poc. Òbviament,
això no vol dir, deia Solow, que els governs siguin feliços quan empitjoren
els resultats macroeconomies, però en general els importen relativament poc.
I acabava subratllant: el que realment hi ha al darrera de les polítiques conser-
vadores, i concretament de la política de Reagan, és la distribució de la riquesa
i del poder. I el programa dels conservadors és, i sempre ha estat, la redistri-
bució de riquesa en favor dels més rics, i de poder en favor dels més poderosos.

Això és el que hi ha al darrera de les polítiques conservadores. Des de
l'esquerra e| pressupost ideològic de partida és exactament —exactament-
el contrari. El que hi ha al darrera de les polítiques socialistes ha de ser,
precisament, també la distribució de riquesa i de poder en favor dels menys
rics i dels menys poderosos. I naturalment això afecta de manera determi-
nant la política que es pot seguir. Perquè, com també diu aquest mateix Pre-
mi Nobel, nosaltres sabem, a partir del nombrós treball teòric que hem elabo-
rat, que els models dinàmics més raonables tenen moltíssimes sendes d'equi-
libri. Sovint hi ha un conjunt de solucions tècniques possibles, i l'elecció
de quina d'aquestes sortides utilitzarem no és un problema tècnic, perquè n'hi
ha moltes; és un problema de creences i, per tant, de plantejaments ideològics.

És en aquest punt que ens hem de situar, per abordar la revisió crítica dels
nostres postulats tradicionals. Especialment, en tres temes que a mi em sem-
blen fonamentals.
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En primer lloc, la revisió crítica de la validesa de les polítiques macroéco-
nomiques. Aquest és un tema fonamental. Les polítiques keynesianes
—revisades, si es vol, i en un nou marc— segueixen sent útils per fer créixer
l'economia i per evitar la desocupació?

La segona qüestió és la validesa de les polítiques redistributives. Continua
sent un objectiu desitjable la lluita per la igualtat? I si ho és, quines són les
polítiques que podem dur a terme per aconseguir uns majors nivells d'igual-
tat, les tradicionals? Les tradicionals revisades? Unes altres? Ens ho hem de
plantejar.

I la tercera gran qüestió, més instrumental en relació a aquests dos grans
objectius, però fonamental, és la de quins instruments hem d'utilitzar per
aconseguir aquests objectius. Segueix sent necessària una forma de pacte so-
cial? Una forma d'acció col·lectiva dels agents socials a través dels seus me-
canismes de representació?

L'ESTAT I L'OCUPACIÓ:
LA FUNCIÓ DE LES POLÍTIQUES MACROECONOMIQUES

Naturalment, és cert que la crisi va posar en qüestió les polítiques keyne-
sianes d'arrel tradicional. Per una sèrie de raons, a mitjan dels anys setanta
la política expansiva de tipus fiscal, d'impuls fiscal sobre la demanda, va
tenir conseqüències contraproduents en forma d'augment de la inflació, del
dèficit exterior i, finalment, de la desocupació. Això és cert. Els estudis po-
sen de relleu que, efectivament, una bona part de l'atur no era aleshores un
atur d'origen keynesià, de falta de demanda, sinó un atur estructural o clàs-
sic, en el sentit que el salari real havia crescut massa en relació a la producti-
vitat. Per tant, havien de créixer menys els salaris reals —el que exigia un
esforç de contenció salarial, que es va fer a tots els països— i havia de créi-
xer més la productivitat el que exigia adoptar mesures d'oferta, o mesures
d'esperonament i de creixement de la competitivitat i de la productivitat.

Ara bé, aquesta explicació és simplista, i no solament simplista sinó que
és falsa, als anys vuitanta. Als països europeus s'han contingut els salaris
reals, ha augmentat la productivitat i en canvi no ha augmentat l'ocupació.
O no ha augmentat significativament. Per tant, sembla difícil admetre que
la causa de la desocupació és plenament atribuïble al fet que el salari real
és massa alt i cal seguir-lo disminuint, o que hi ha poca productivitat en el
treball i, per tant, cal seguir adoptant mesures tendents a augmentar la pro-
ductivitat i la competitivitat.

En canvi, experiències dels anys vuitanta mostren que països que han dut
a terme polítiques expansives de demanda, notòriament el cas d'EEUU, han
tingut resultats positius en termes d'augment de l'ocupació. Encara que di-
guin el contrari. La Sra. Thatcher diu que no creu que la política del govern
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pugui crear ocupació, i Reagan diu el mateix, però el fet és quelcom sub-
ratlla Tobin, des de la tomba, Keynes s'ha venjat de Reagan, i ha resultat
que els èxits de Reagan han estat a conseqüència de l'encert de les prescrip-
cions keynesianes.

És cert que no es pot traslladar mecànicament l'experiència de Reagan,
l'experiència dels Estats Units, als països europeus aïlladament. És cert. Perquè
Estats Units és un país d'unes dimensions molt més grans, amb un grau d'ober-
tura de l'economia més petit que cada un dels països europeus agafats aïlla-
dament i amb una divisa, el dòlar, que té una acceptació internacional que
no tenen la d'alguns països europeus. Tot això li permet dur a terme políti-
ques d'expansió que poden tenir efectes contraproduents més digeribles que
en altres països europeus. Però això no treu que l'experiència d'aquests anys
mostri que la política expansiva té resultats.

En aquest context, el que al meu entendre es posa de relleu és que avui
a Europa estem davant de dos possibles escenaris. Un és l'escenari actual,
vigent, que pot continuar. És un escenari fonamentalment conservador. Ho
és perquè els grans països europeus estan governats per partits conservadors
(Anglaterra, Alemanya, França, en part Itàlia) i perquè els que no ho estan,
en part es veuen obligats a seguir la iniciativa que indiquen els grans països.

En què es basen aquestes polítiques? En primer lloc, en posar l'accent,
fonamentalment, en les polítiques tendents a contenir els salaris reals i mi-
llorar la productivitat. El que podríem dir, d'una manera últimament con-
vencional, en les polítiques pel costat de l'oferta i no pel costat de la deman-
da. En segon lloc, en l'acceptació d'uns alts nivells de desocupació i de
resignació davant d'aquest fet. La qual cosa comporta —i és la tercera carac^
terística d'aquest escenari—, l'acceptació que l'Estat del benestar s'ha de man-
tenir. Passada la primera etapa de fervor ideològic, en la que s'arribava a de-
fensar el desmantellament total de l'Estat del benestar, la dreta accepta que
seguirà existint, precisament perquè seguiran existint nivells elevats de deso-
cupació. Es tracta d'un Estat del benestar retallat, especialment en l'esfera
de l'activitat productiva, esterilitzat en la seva capacitat d'intervenció en la
regulació de la^ demanda però, en canvi, vigent per l'activitat assistencial que
ha de continuar desplegant i que és absolutament necessària per mantenir
en unes condicions de vida mínimament dignes els sectors creixents de po-
blació que viuen en situació d'atur i de marginació.

Aquest escenari es caracteritza, també, perquè dóna molta importància a
dos tipus de factors limitatius: el dèficit públic, la qual cosa fa que s'adopti
una actitud de gran cautela davant de qualsevol tipus de política fiscal expan-
siva, i la inflació, el que condueix a una gran prudència davant de qualsevol
temptació, també de tipus expansiu, especialment en el camp de la política
monetària.

I en darrer lloc, hem de dir que aquest escenari compta amb uns certs re-
colzaments teòrics en el món del pensament econòmic, molt superiors dels
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que tenien els plantejaments molt fortament ideologitzats de dretes fa vint
anys. Aquest recolzament, teòric és important en el terreny del pensament eco-
nòmic, avui, la batalla important es lliura entre aquells que abans dèiem els
keynesians moderats, com Solow, o Tobin, o els més eclèctics, com Dorn-
busch o Blanchard, per una banda, i els que ja no són keynesians, per una
altra. Això no passava fa deu anys i fa quinze anys, quan l'acceptació del key-
nesianisme anava aparellada a l'acceptació de l'Estat del benestar i existia
consens entre la dreta i l'esquerra. Avui, aquest consens està qüestionat. Hi
ha uns corrents molt importants que l'han trencat. El dels economistes de
les expectatives racionals i de la macroeconomia neoclàssica, que tenen un
gran pes en el món acadèmic, o el que propugna algunes formes de capitalis-
me popular —aquest que la senyora Thatcher defensa; diu que a Anglaterra
hi ha, en aquests moments, més accionistes que no pas afiliats sindicats—.

Davant d'aquest escenari, penso que podem propugnar un escenari pro-
gressista. Responsablement progressista, si es vol moderadament progres-
sista, però un escenari progressista. Que ha de tenir present, naturalment,
que en part l'expansió econòmica i la reducció de la desocupació passen per
l'adopció de mesures pel costat de l'oferta, que tendeixin a millorar la relació
salari real-productivitat. Però que també exigeixen una certa política d'ex-
pansió de la demanda, una certa política expansiva. Per tant, es tracta d'un
escenari que significa actuar en les dues direccions. En la direcció de les
polítiques d'oferta i també en la direcció de les polítiques de demanda. Una
mica irònicament Blanchard deia que la combinació d'expansió fiscal i de
política de «supply side», de política de l'oferta, pròpia del reaganòmics (de
la política de Reagan), era una bona recepta per a tenir en compte a nivell
europeu.

Ara bé, cal ser conscients dels forts condicionants que té aquesta opció.
En primer lloc, cal evitar que l'expansió de la demanda es tradueixi en incre-
ments substancials del salari real en relació a la productivitat. Per tant, cal
que hi hagi un consens social, un pacte social, per tal de garantir que l'ex-
pansió de demanda no es traduirà, precisament com va passar a mitjan els
anys setanta, en una expansió excessiva dels salaris reals i, per tant, final-
ment de la inflació.

En segon lloc, hi ha un altre condicionant important. Cal evitar que aquest
increment de l'expansió de la demanda es tradueixi en una situació insoste-
nible des del punt de vista del sector exterior, que és el que va passar en
l'experiència francesa de primers dels anys vuitanta. I per tant cal la col·la-
boració internacional. Sense una acció conjunta europea d'aquest signe, aquesta
política és difícilment practicable.

En tercer lloc, cal evitar que aquesta expansió de la demanda es tradueixi
en un excessiu dèficit públic. Per tant, és important que aquesta política la
duguin a terme els països en què l'ajust fiscal estigui més avançat, que no
tenen tants problemes de dèficit públic, dins del context europeu en què ens
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estem bellugant. I probablement, aquestes mesures d'expansió de la deman-
da de tipus fiscal han de tenir unes connotacions lleugerament diferents de
les que havien tingut tradicionalment les polítiques d'ajust fi, que actuaven
més aviat sobre el consum públic, amb efectes sempre retardats. Probable-
ment és qüestió de pensar que una política fiscal d'aquest signe, en part, ha
de donar més importància a la inversió pública i als impostos, a través de
les reduccions d'impostos, i no tanta, en canvi, a la despesa consuntiva.

El que és innegable és que avui el fracàs de les polítiques conservadores
en la reducció de l'atur obre una perspectiva, que en el fons s'acaba concre-
tant en la possibilitat que Europa (en l'àmbit geogràfic europeu, no en el d'un
sol país) pugui dur a terme alguna política concertada de tipus expansiu que
permeti reduir la desocupació. Ara, avui a Europa els grans països són enca-
ra països amb governs conservadors i, per tant, una iniciativa d'aquests tipus
difícilment sortirà d'aquests governs. Ha de sortir de les files del socialisme
europeu. I qui millor pot representar el socialisme europeu en les àrees co-
munitàries és, possiblement, el socialisme espanyol, que a més té el proble-
ma de desocupació més important. Per tant, jo crec que aquí hi ha una gran
iniciativa a propugnar, que emmarca les perspectives de la política econòmi-
ca socialista, i que la podem propugnar els socialistes.

LA VIGÈNCIA DE LES POLÍTIQUES REDISTRIBUTIVES

La segona gran qüestió a la qual ens hem de referir és la de les polítiques
redistributives i la seva vigència.

L'atac de la revolució conservadora a les polítiques redistributives es plan-
teja en tres fronts, cada un dels quals apareix una vegada superat l'anterior.

El primer front es basa en l'argument que les polítiques igualitàries són
innecesàries. La política conservadora, els arguments conservadors, molt ideo-
logitzats en aquest sentit, diuen que no cal dur a terme polítiques igualità-
ries, bé perquè ja hi ha igualtat bé perquè la desigualtat és bona. En contra
d'aquest argument crec que es pot demostrar, en molts casos, que això no
és cert, i que no hi ha igualtat, sinó que hi ha desigualtat i que aquesta desi-
gualtat tendeix a créixer sense l'acció del sector púbic.

El següent front és que les polítiques redistributives tal vegada no són in-
necessàries, ja que efectivament hi ha desigualtat, i la desigualtat no és bona,
però que són ineficaces perquè no la redueixen. I no la redueixen bé perquè
no tenim els instruments adequats per fer-ho, bé perquè no podem actuar
igualitàriament sobre totes les diferents magnituds (per exemple, la renda,
la riquesa o el benestar) alhora. El segon argument conservador diu: no és
veritat que no hi ha desigualtat però, en canvi, l'acció del sector públic no
redueix aquesta desigualtat. Per tant, no cal que intervingui el sector públic
per reduir la desigualtat. Aquesta també és una argumentació a la qual els
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fets no donen suport. Les dades més aviat semblen demostrar que el ratio
entre les rendes més altes i les rendes més baixes, abans de l'acció del sector
públic, és bastant més elevat que després de l'acció del sector públic. I que
progressivament, si anem incorporant primer els impostos, després les trans-
ferències, després les despeses en serveis públics, es van reduint les desi-
gualtats. Per tant, l'acció del sector públic no sembla ser absolutament ineficaç.

I el tercer front, una vegada superats aquests dos, es basa en l'argument
que tal vegada és veritat que les polítiques redistributives no són innecessà-
ries ni tampoc no són ineficaces, però en canvi són perjudicials, contrapro-
duents, en termes de creixement econòmic. Major redistribució comporta me-
nor creixement econòmic.

Aquesta tercera argumentació també és, com a mínim, discutible. Les da-
des no semblen demostrar que els països amb més esforç redistributiu ho
hagin pagat en forma de menor creixement. Si agafem llargs períodes de temps,
no hi ha una correlació a nivell de països entre major esforç redistributiu
i menor creixement econòmic. Tampoc no hi ha la correlació inversa; tam-
poc un menor esforç redistributiu comporta major creixement.

També és molt discutible l'existència d'aquesta relació inversa des del punt
de vista teòric. Especialment en el terreny de l'efecte desincentivador que
uns majors impostos tenen sobre el treball, que és el tema que més s'ha estu-
diat. És bastant discutible, perquè és cert que hi ha l'anomenat efecte substi-
tució que fa que la gent treballi menys quan se l'imposen més impostos, però
també és cert que quan a la gent se li posen més impostos té menys renda
i, per tant, tendeix a treballar més.

Per tant, el primer que s'ha de fer amb l'argumentació conservadora en
el terreny de la crítica de la igualtat és posar de relleu que, en part, és una
crítica ideològica. I a continuació, això sí, abordar una revisió crítica dels
nostres plantejaments. No fer una defensa numantina del que s'havia fet fins
ara, sinó una revisió crítica dels plantejaments de les polítiques redistributi-
ves tal com havien tingut lloc.

Una revisió crítica passa per millorar l'eficàcia redistributiva dels serveis
públics i per fer més nítids els efectes de les polítiques redistributives.

Els serveis públics no tenen només un efecte redistributiu. En part els ser-
veis públics es presten perquè els pot prestar millor el sector públic que el
sector privat. Per tant, tampoc no ens hem de desesperar si alguns serveis
públics no són redistributivament tan bons com voldríem. En tot cas, sembla
que és millor que els serveis públics, els més típics, els presti el sector pú-
blic que no el sector privat. Ara, també és desitjable que tinguin efectes re-
distributius; i sembla demostrat, alguns estudis ho demostren, que els efec-
tes redistributius dels serveis públics, en alguns casos, són petits.

No tinc dades concretes del cas espanyol perquè, entre altres coses, l'esti-
mació de com això afecta els diferents esglaons de renda és bastant compli-
cada però, en el cas anglès, per exemple, que està bastant estudiat, està de
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mostrat que molts dels serveis públics afavoreixen més la g^nt de renda alto
que la gent de renda baixa.

Fa poc tenia ocasió d'examinar un estudi recent d'Anglaterra que demos-
tra, per exemple que els subsidis per serveis d'autobús i per serveis de ferro-
carril, afavoreixen clarament més la gent de renda alta que la de renda baixa.
Si mirem, per exemple, els efectes dels serveis públics en educació universi-
tària i en educació superior, també afavoreixen més la gent de renda alta que
no la de renda baixa. L'educació secundària i el servei públic en sanitat estan
justet en una posició neutral redistributivament. Per entendre'ns, la despesa
per càpita que percep una persona de renda alta, del 20% de renda més alta,
és aproximadament la mateixa que la despesa per càpita que percep una per-
sona de renda baixa, del 20% de la gent de renda més baixa. En canvi, l'edu-
cació primària està justet però per sota; en aquest cas afavoreix una mica
més la gent de renda baixa. I els subsidis als habitatges de lloguer afavorei-
xen més clarament els de renda baixa. Però és l'únic servei públic que a An-
glaterra és clarament redistributiu; és l'únic. Els altres no ho són.

Bé, aquí ens feria falta disposar d'un estudi d'aquestes característiques. Real-
ment hom té dubtes que la universitat, per exemple, sigui un servei públic
redistributiu. Està clar que no esperem, només, que sigui redistributiu. També
la tindríem per altres coses, la universitat. Però, a més, ha de ser més redis-
tributiva del que és. I probablement en els altres serveis públics ens troba-
ríem en situacions similars.

Aquest és un gran repte que tenim plantejat, que haurem d'abordar des
d'una doble perspectiva: per una banda, pel que fa als beneficiaris, ata-
cant d'una manera més directa les desigualtats, a través de sistemes de
taxes, probablement, i de subvencions als beneficiaris directes; i, pel que
fa als mecanismes de provisió, evitant l'excessiva burocratització de les
formes de prestació de serveis, la qual cosa comporta evitar l'excessiva
centralització i la creació de condicions de mercat, que no vol dir la pri-
vatització del servei.

Moltes vegades es produeix una confusió entre privatització i creació de
condicions de mercat. La menor titularitat pública no necessàriament vol dir
més eficiència en la provisió, millors condicions de mercat. La titularitat pú-
blica pot ser perfectament compatible amb l'existència de condicions de mercat.
Recentment hi ha l'exemple d'alguns processos de privatització a Anglaterra,
que no han millorat les condicions de mercat i de competència sinó que sim-
plement han deixat el servei a mans d'un monopoli privat.

CONCLUSIONS

Les perspectives de revisió de les polítiques tradicionals de l'esquerra són
les de donar un major èmfasi a les polítiques macro-économiques contra la
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desocupació, i això només pot tenir lloc a través d'una política concertada
d'escala europea, i per una revisió de les polítiques redistributives, revisió
que es pot dur a terme sense necessitat de desqualifìcar-les o d'eliminar-les.

L'obtenció d'aquests objectius —una major ocupació, una major redistri-
bució, una major igualtat— comporta uns certs instruments i una certa for-
ma d'aplicar-los.

Avui, significa la refimdació, la fundació de nou, la reformulado, d'un
nou pacte fundacional de l'Estat del benestar.

Naturalment, aquest pacte fundacional s'ha de fer entre aquells agents so-
cials que estan implicats en aquesta transformació i, per part de l'esquerra,
dels socialistes, s'ha de donar un gran protagonisme als sectors socials que
s'aspira a representar, entre els quals la classe obrera tradicional juga un pa-
per destacat, i també aquells nous agents socials que s'han anat incorporant
a un projecte de progrés i de transformació social.

I això ens condueix a un tercer gran repte, en el qual ara no entraré, però
que em sembla fonamental, que és de el de quina forma tot això es pot arti-
cular a través d'una aliança, a través d'un pacte, entre aquests agents socials
de progrés.

Antoni Castells
Professor d'Hisenda Pública

de la Universitat de Barcelona
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El projecte socialista davant el repte
de la crisi
Manuel Ventura

Crec que ha estat greu, fins ara, el fet que tots hem estat parlant contínua-
ment de la crisi, la crisi en la qual ens hem educat, en què hem desenvolupat
la nostra activitat política. Hem patit la sensació de viure sota un gran pes,
el pes cultural de la crisi, la gravetat de la qual generava una certa paràlisi
en el debat i en la reflexió, i la durada de la qual ha estat més gran encara
que la pròpia crisi econòmica. Perquè aquesta crisi estava caracteritzada per
una destrucció neta d'ocupacions, per una contracció de l'activitat i per una
inflació alta, de dos dígits, i avui dia parlem de creixements de l'ordre de
quatre punts, un IPC de l'ordre de cinc i de creació neta d'ocupació. Ens
podem treure del cap una mica aquesta llosa cultural i parlar de les crisis
—amb minúscula— que ens esperen en el futur. Això exigeix una mica de
frescor intel·lectual, de gimnàstica, d'adaptabilitat.

Qualsevol discussió sobre política econòmica es tradueix, en el fons, en
una discussió referent a quant es creix, com es creix i com es reparteix el
pastís, com es reparteix la riquesa, el creixement d'un país. I des d'aquest
punt de vista, crec que, per veure les alternatives, els camins possibles —
com a mi m'agrada dir— les alternatives tècnicament possibles i políticament
desitjables, haurem de partir d'algun model de referència. Per començar, els
socialistes hem d'estar d'acord en el fet que on hem de mirar, com a model
de referència, és a Europa.

EUROPA COM A REFERÈNCIA ECONÒMICA
Sens dubte, Europa no té una homogeneïtat de sistemes econòmics, de sis-

temes de serveis públics, de benestar social, que la facin un model homoge-
ni, compacte, però si que és veritat que té senyals comuns d'identitat, des
del punt de vista polític, cultural, de política econòmica, etc., que la diferen-
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cien clarament d'altres models que a vegades es proposen com a referència.
Notablement, el model nord-america o el model del Pacífic, el Japó, Corea.

L'escenari espanyol, en poques paraules, dissenya per si mateix tot un
programa polític per als socialistes. La riquesa d'aquest país es reparteix
aproximadament de la següent forma, punt més, punt menys: les rendes
del treball s'emporten cinc punts menys que la mitjana de la CEE; les rendes
del capital s'emporten quinze punts més, i l'Estat s'emporta aproximada-
ment deu punts menys. Aquest escenari provoca ràpidament propostes sobre
l'horitzó d'objectius que els socialistes d'aquest país han d'intentar acon-
seguir.

La veritat és que aquesta situació ens ha sorprès amb el cap ple de discur-
sos vells. L'esquerra tenia un dogma, un catecisme, que explicava la realitat
i generava la tensió per aconseguir l'hegemonia d'una classe sobre una altra
en el futur, i, de sobte, aquest discurs s'ha descompost força. Sens dubte,
hi ha una desagregació diferent en la societat, i, a vegades, per aquesta mena
d'orfandat intel·lectual de qui veu que el seu discurs està pansit, demanem
prestats discursos que són, a la pràctica, miratges, producte a vegades d'una
hegemonia cultural d'idees produïdes des de la dreta.

En aquest sentit és curiós observar com persones que es reclamen de l'es-
querra realitzen propostes polítiques basades en concepcions en què s'ha subs-
tituït l'estratificació social fonamentada en les classes per una altra en la qual
té molt més pes la diferenciació producte-consumidor, home-dona, etc., re-
collint fins i tot les implicacions —perilloses— de suposar la societat estrati-
ficada en tres terços. M'aturaré, amb forçada brevetat, en aquest assumpte
perquè em sembla d'especial transcendència.

Esquemàticament, l'assumpte giraria al voltant de la idea que la societat
no està fonamentalment polaritzada en dues classes amb interessos diferen-
ciats sinó en tres terços, el primer dels quals, compost per persones econò-
mica, política i socialment poderoses es defensa a si mateix: el segon, com-
post per certs professionals i assalariats (sindicats, es matisa) seria defensat
pels sindicats, i el tercer, format per desocupats, jubilats, precaris, no articu-
lats, seria defensat per l'Estat. Curiosament, encara que no s'insisteix molt
en això, aquest tercer terç no seria defensat per l'Estat del primer terç pode-
rós, sinó del segon, del terç «sindicat», els interessos del qual, se subratlla,
són contradictoris amb els dels parats, jubilats i marginats.

Així,v quan es pretén modificar la legislació referent al dret de vaga, s'al·ludeix
a la necessitat que l'Estat protegeixi la ciutadania dels propis sindicats, per
definició corporatius i, per tant, oposats als «interessos generals».

Les implicacions d'aquest discurs ens portarien a qüestionar l'anomenat
Estat del benestar, en el sentit que no tindria sentit el pacte entre el sistema
i el moviment obrer, en el qual un accepta les regles del joc democràtic no
violent i l'altre garanteix universalment certs béns i serveis mínims, sinó que
parlaríem de l'Estat benefactor, un Estat que protegeix els marginats per pura
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filantropia, en el cas de l'esquerra, o per evitar la violència social i la ruptu-
ra del consens sobre la democràcia, en el cas de la dreta.

És davant d'aquest discurs que hem d'articular des de l'esquerra un discurs
nou, no dogmàtic però genuïnament progressista, en comptes de caure en
la trampa de donar com a inevitable que els interessos dels treballadors orga-
nitzats són contradictoris amb els dels joves o desocupats.

Sincerament penso que si aquesta part de la renda nacional que avui s'em-
porten els salaris es repartís entre tots els treballadors, disminuint salaris,
repartint jornades, etc., continuaria sent legítim que els treballadors aspires-
sin, d'una banda a augmentar la seva participació a la renda, i de l'altra, que
l'Estat també l'augmentés.

Per què? Perquè sorri en una situació desigual. D'una banda als sindicats
se'ls pot cridar a una taula per consensuar amb ells certes polítiques, de ren-
da, etc., i els sindicats disciplinen els seus membres, però això no es pot
fer, pel que sembla, amb la CEOE. És a dir, es parteix de la base que la
CEOE no disciplinarà els seus membres de tal forma que l'excedent empre-
sarial, per exemple, es congeli o es reparteixi. Per tant, és perfectament com-
patible la defensa, per part dels sindicats, de la posició dels treballadors que
tenen ocupació, amb una defensa de l'augment de la participació de l'Estat
en l'activitat econòmica i, a més a més, no és contradictòria amb els interes-
sos dels desocupats. Primer, perquè aquests desocupats, aquestes persones
precàries o jubilades rebran els serveis públics que l'Estat pugui donar, i se-
gon perquè, com s'ha reconegut aquest any, és aquesta activitat, aquesta rei-
vindicació sindical al voltant, per exemple, del set per cent, sense posar les
mans en cap ferida, la que ha permès un augment de la demanda, del creixe-
ment, i, per tant, de l'ocupació. Seria interessant, per cert, reflexionar sobre
el fet que, potser, el que les rendes hagin pujat aquest any el 6,8% sigui con-
seqüència de què els sindicats hagin reivindicat augments salarials d'aquest
ordre. Vull dir que la posició sindical en aquest país, ara mateix, és fona-
mental a l'hora de definir les tendències d'evolució de l'economia.

No m'estendré en el tema del sector públic. Només dir que teníem també
en això un discurs vell. Havíem après que la propietat de l'eina era l'instru-
ment únic d'explotació. I això, evidentment, no és cert. Probablement esti-
gui tan explotat un petit botiguer, un empresari autònom, com un treballador
assalariat. És a dir, la propietat no és, almenys, l'únic instrument d'explota-
ció. I per tant, aquesta espècie de dogmatització per part de l'esquerra sobre
la grandària de la propietat pública en l'economia, no serà en el futur, en
opinió meva, una línia fonamental o una línia irrenunciable.

És veritat que cal discutir la grandària i també els objectius d'aquest sector
públic. També és veritat que alguns mantenen que això anirà millor el dia
que l'aparell central de l'INI, a la plaça de Salamanca, càpiga en un pis. Jo
em temo que és més fàcil, tal com anem, que el que càpiga en un pis siguin
les empreses productives de l'INI que queden. Vull dir amb això que no cal
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sacralitzar la grandària del sector públic, però, sens dubte, és un factor im-
portant perquè sense grandària no podrà complir cap paper.

També el tema de la grandària i els objectius de la intervenció de l'Estat
en l'economia és un tema a discutir. L'Estat està sent actualment molt més
intervencionista en matèria de rendes salarials que en matèria de preus, en
matèria d'altres inputs, etc. I jo crec que aquest és un tema obert. Fonamen-
talment perquè la pretensió dels monétaristes és que controlant la quantitat
de moneda en el mercat controles moltes coses, però és que, pel que sembla,
aquí no es controla la quantitat de moneda que hi ha en el mercat, o si més
no, això diuen els diaris.

SOLIDARITAT DEL PODER PÚBLIC

Els sindicats estan insistint en el tema dels serveis públics; com es redefi-
neixen, com funcionen, quina és l'estimulació social d'aquests serveis pú-
blics, i quina és la legitimació fiscal d'aquests serveis públics. No té cap sen-
tit parlar, d'una banda, de fiscalità! i, per altra part, dels serveis públics que
l'Estat paga. L'Estat no són dos estats, un dolent que et treu diners i un altre
que et presta serveis: és un sol Estat. Aprofundir en aquesta idea de solidari-
tat del poder públic, del poder polític és important perquè si no, al final,
tenim la percepció que hi ha una part dolenta de l'Estat i una part bona. I també
això ens porta, culturalment, a un mal discurs. Personalment crec que és un
error presentar una pretesa reducció de la pressió fiscal com una cosa bona
en si. No s'ha de fer això perquè es tanca l'horitzó a una cosa que és necessà-
ria, que és homologar la nostra pressió fiscal i els nostres serveis públics
amb els que existeixen en els països del nostre entorn, com abans deia, en
els països que ens hem de plantejar com a model.

En aquest sentit, la diferència que existeix de vuit a nou punts entre la pressió
fiscal espanyola i la d'Europa, cal relacionar-la, justament, amb els serveis
que es presten. Per exemple; es diu que la pressió fiscal espanyola és percep-
tualment igual a la nord-americana, i això bàsicament és cert, però també
és cert que el ciutadà nord-america no té la propietat cultural de la idea que
l'Estat li deu una pensió quan es jubili o que li deu assistència sanitària o
que li deu un bon ensenyament gratuït.

Al final, el que sí que ha après l'esquerra, com s'ha dit en aquesta taula,
és la importància del rigor econòmic, la importància de créixer. Sens dubte,
per generar ocupació, cal créixer, no és una qüestió indiferent. Cal augmen-
tar quantitativament l'activitat econòmica; els experts diuen un tres i mig o
un quatre per cent, per anar reduint a poc a poc la desocupació, i a més a
mes cal redefinir els objectius d'aquest creixement, fer un creixement quali-
tatiu. Fins ara hem pensat que el desenvolupament de l'activitat industrial
era indiferent de com es feia, de quina tecnologia s'aplicava, d'on s'instal·la-
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ven les empreses, de quin sector es desenvolupava. Jo crec que això no és
cert, ja no és cert.

D'una banda, la interdependència de les economies mundials, i, de l'altra,
la necessitat de protegir el medi ambient, ens porten a intentar buscar des
de l'esquerra un model de creixement que sigui quantitativament important
però que, a més a més, tingui notes qualitatives, generi un creixement esta-
ble, un desenvolupament estable, un creixement sa. Crec, per exemple, que
no és possible fonamentar una gran part de les dades del creixement en el
treball de rendes especulatives, com les que operen actualment en el terreny
immobiliari o en la borsa. És evident que, al final, això provoca problemes
d'inestabilitat. La gent pot comprar i vendre edificis al preu que vulgui, però
al final un edifici val el que algú està disposat a pagar per instal·lar-hi una
oficina. I quan s'està invertint en borsa, no pensant en els dividends, sinó
pensant en les plus-vàlues, o quan es compra un immoble perquè es pensa
vendre, no perquè es pensa fer servir, estem, en la meva opinió, anant cap
a una certa cultura, que és tradicional en aquest país, la de «grans negocis,
empreses dolentes», que caldria canviar, intentant posar els pilars d'un crei-
xement econòmic qualitativament diferent.

Aquest creixement econòmic cal fonamentar-lo en un model de competiti-
vitat. Ho deia al començament. Què volem seleccionar? Quin és el nostre
model per trobar el nostre lloc en un mercat cada vegada més competitiu
i més interdependent?

Volem intentar competir basant-nos fonamentalment en baixos costos labo-
rals? És curiós, però Espanya ocupa, a la vegada, un dels darrers llocs a la
taula de costos laborals dels països de l'OCDE i també un dels darrers llocs
a la taula de competitivitat. Som molt poc competitius pagant molt poc sala-
ri. Probablement els països d'Orient puguin desenvolupar gran part de la seva
indústria basant-se en això. L'altre dia deia el professor Manuel Castells que
a la Xina es crearan en els propers quinze anys dos-cents milions de llocs
de treball industrial, però amb salaris d'aproximadament dues mil pessetes.

Espanya no pot seleccionar, per a si mateixa, aquest model de competitivi-
tat. Sens dubte, hem de seleccionar un altre model. Un model de referència
europeu en base a altres factors de competitivitat que no estan desenvolupats
en el nostre país. No està desenvolupada la recerca de mercats, la innovació
tecnològica, la recerca de productes, la imatge, la distribució, l'adaptabilitat
de l'aparell productiu.

Això té relació amb el tema de la formació professional i la productivitat,
però hi dono un cop d'ull, ara, per això, a tota velocitat.

Com créixer? Com provocarem aquest creixement? Tenim un govern so-
cialista que opera sobre la realitat, via butlletí oficial de l'Estat, i podríem
pensar que des d'allà es pot fer funcionar, gestionar, pilotar aquest procés
de creixement. Evidentment amb això no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, so-
bretot, si prenem com a model d'integració social i d'eficàcia econòmica el
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d'Europa Occidental i cal anar, per tant, a un model de creixement concertat.
Concertat, amb qui? Evidentment amb els sindicats i amb les organitzacions

patronals. No és un tema indiferent, en la meva opinió. És veritat que la concerta-
ció travessa moments difícils, és qüestionada, però penso que la concertació
no només és una forma de gestionar el conflicte social o de negociar les rendes,
etc., sinó que determina tot un model polític i tot un model d'integració social.

Alguns companys pensen que si no s'articula la societat fonamentalment
a través de sindicats i patronals, no s'articularà. És possible aconseguir im-
pulsar el procés de canvi polític afegint vots individuals que, en unes elec-
cions legitimen un projecte polític. Jo crec que això no és cert. Si la societat
no s'articula a partir del referent del treball, és a dir, sindicats i patronals,
s'articula d'una altra manera.

Estem assistint a Espanya al creixement d'una cultura política corporati-
vitzada, molt corporativitzada, on els diferents col·lectius que tenen capaci-
tat de convertir el seu problema corporatiu en un problema social, en un pro-
blema públic, reivindiquen enfront de l'Estat amb violència social. Es crea
una situació en la qual el que té un problema, pensa, potser legítimament,
que si li tira pedres al poder, el poder li paga. I això disminueix la base so-
cial, el consens social del nostre model polític.

En la meva opinió, per tant, la concertació és en si un instrument que no
sols serveix per limitar el conflicte, per ordenar-lo, per orientar grans mag-
nituds, per generar creixement estable, sinó que determina un model polític
d'agregació social. Si no hi ha concertació, els interlocutors que tenen camp
en la vida política, que aconsegueixen resultats, s'enforteixen, i aquests són
col·lectius no de classe, són col·lectius professionalitzats de caràcter gremial.

Sens dubte es pot fer una autocrítica molt forta, des del punt de vista sindi-
cal, de per què passa això, però també és veritat que la solució d'aquest pro-
blema està, ara mateix, no tant o no només en l'autocrítica sindical que es
pugui realitzar, sinó en la forma com el poder polític dóna protagonisme als
diferents interlocutors.

D'alguna forma estem parlant, per tant, de política. L'altra dia Martín Seco,
citant Stockman, però citant-lo al revés deia que és un error, que és reaccio-
nari intentar donar solucions econòmiques a problemes polítics.

Si podem valorar positivament la gestió del govern socialista fins avui és,
justament, perquè ha produït marge de maniobra econòmica, que cal con-
vertir en marge de maniobra política de tal manera que aquest marge de ma-
niobra política, aquest consens social sobre polítiques sigui, en si mateix,
un capital econòmic del sistema, és a dir que el consens social generi eficà-
cia econòmica perquè elimini violència corporativa, perquè generi consens
i models de creixement estables.

Podem assistir a l'error, en aquesta situació de confrontació, que no vull
eludir encara que no m'agradaria insistir-hi, que s'intenti, en un escenari
guanyador-perdedor (guanya el sindicat, perd el govern o a l'inrevés) posar
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en marxa una certa mena de polítiques que intenten gestionar les demandes
socials, els conflictes socials, pagant amb diners demandes corporatives, aïllant
el sindicat, eludint la seva condició d'interlocutor de tota la classe, d'aquest
segon i d'aquest tercer terç dels quals parlem.

Això seria un error, perquè, probablemente, mitjançant aquesta estratè-
gia, se li podrien guanyar batalles al sindicat, però jo crec que estaríem fe-
rint de mort al projecte de canvi socialista.

Hi ha companys que pensen que no fa falta cap sindicat per guanyar unes
eleccions. Jo crec que no és aquesta la qüestió. La pregunta és: si el projecte
socialista pot subsistir, en el futur, sense un moviment obrer organitzat i fort.
Des d'aquest punt de vista, jo crec que cal fer un esforç per recuperar la cre-
dibilitat dels interlocutors, recuperar la credibilitat del mètode de concerta-
ció i afrontar el futur en un escenari de creixement qualitatiu i quantitatiu
concertat entre el govern i les forces socials representatives.

Existeix una certa fascinació per l'eficàcia econòmica d'aquests països que
han posat en marxa polítiques conservadores. Concretament per l'eficàcia eco-
nòmica dels Estats Units. Es diu que hi ha creació d'ocupació, recuperació,
etc. Cal dir pel que fa a això que podem posar en dubte, no solament l'eficà-
cia social d'aquests sistemes (evidentment el tercer món comença a Harlem.
No he vist mai, en cap altre lloc del món, tanta marginació i misèria real
com he vist en el propi Manhattan), sinó també la pròpia eficàcia econòmica
del seu sistema. Es diu que hi ha hagut creixement d'ocupació, no es diu que
la taxa de creixement d'ocupació durant l'època Reagan és més petita que la
taxa de creixement d'ocupació durant l'època Carter, per exemple.

Es parla també de l'eficàcia electoral d'aquestes polítiques. I aquí no es
parla d'Estats Units, perquè un país on solament participa activament en po-
lítica un 30 o un 35% de la població no és un punt de referència, sinó que
es parla de la fascinació política que produeix la senyora Thatcher a Anglaterra.

Pel que fa a això cal fer una observació senzilla, matemàtica. En aquest
país, amb el seu sistema constitucional, és possible, com governa ella, go-
vernar amb un 34% dels vots de forma estable. La situació política espanyo-
la i la nostra constitució ens inclina a pensar que aquí no és possible gover-
nar amb aquest 35%.

Per tant, ni la fascinació econòmica, ni la fascinació política ens han de
desviar de la construcció d'un discurs autònom, nostre, propi, que arraconi
les velles eines que no funcionen davant d'una realitat nova, fluida i canviant,
però que dirigeixi la transformació de la nostra societat i la nostra economia
en un sentit progressista.

Manuel Ventura
Director de la

Fundación Largo Caballero
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Entrevista a Bruno Kreisky:
«Declaracions d'un socialista»

Vàrem entrevistar Bruno Kreisky a mit-
jans de gener, durant tres dies, a la seva pe-
tita residència de Palma de Mallorca. Volíem
que ens parlés d'ell i de les seves múltiples
lluites, de la seva experiència i de les seves
reflexions sobre la situació del món. I atès
que el temps considerable que ens havia es-
tat promès inicialment havia d'escurçar-se
una mica per l'arribada inesperada d'un grup
d'alts càrrecs del Partit Socialista Austríac
vinguts per consultar Kreisky i posar-lo al
corrent dels darrers esdeveniments de la
vida i dels conflictes interns del partit, và-
rem decidir, per tant, de comú acord amb
el nostre hoste, que el deixaríem exposar les
coses a la seva manera: durant el primer dia
pràcticament sense interrompre'l.

En diverses ocasions ens vàrem aturar per
dinar o sopar a la taula de la família Kreisky.
Aleshores, paràvem el magnetofón, però
Kreisky continuava parlant. Algunes de les

seves declaracions, per tant s'han perdut:
aquell que va deixar la seva empremta a
Àustria durant més d'una generació ens va
semblar apassionadament preocupat pels
problemes econòmics, i hem renunciat a fer
figurar en aquest text els desenvolupaments
econòmico-teòrics i al mateix temps terri-
blement pràctics als quals es lliurà, i que
no varen ser gravats més que parcialment.
Però renunciar a incloure'ls, encara que fos
intentant de reconstruir-los'de memòria, re-
flecteix, també la reticència de l'orador ma-
teix. És la força d'aquesta convicció el que
dóna a les declaracions que reproduïm el seu
irremplaçable valor.

—Potser podríem prendre com a punt
departida els esdeveniments de l'últim mes
en els territoris ocupats. Vostè ha estat, Dr.
Kreisky, un dels primers homes d'Estat eu-
ropeus que ha fet sonar l'alarma a prò-

fi.R. : En el seu moment, dificultats imprevistes van impossibilitar la concreció d'una entrevista ja projectada amb
Fex-canceller austríac Bruno Kreisky. Poques setmanes després, tanmateix, el propi ex-canceller va tenir l'amabili-
tat de fer arribar a la redacció de L'Opinió Socialista aquesta entrevista per si es considerava d'interès la seva publi-
cació. El Consell de Redacció de L'Opinió Socialista ha cregut que, malgrat l'accent posat específicament en temes
relacionats amb el conflicte israelo-palestinià, l'entrevista té un interès inqüestionable que justifica plenament la
seva publicació.
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pòsit de l'ocupació israeliana, i ha previst
que si Israel persistia en la política de
colonització de CisJordània i la franja de
Gaza, les coses acabarien molt malament.
Té avui la impressió que les seves predic-
cions, o els seus temors, s'han acom-
plert?

—Acabo de tornar de Barcelona, on he
pres la paraula abundantment, tant en en-
trevistes com en conferències, sobre el tema
d'aquesta situació. La qüestió és, a parer
meu, de la més alta importància. En efec-
te, després de la cimera Reagan-Gorbatchov,
és l'esdeveniment més rellevant d'aquest any.
Però abans de formular una resposta a la
seva pregunta, voldria caracteritzar el go-
vern actual d'Israel, ja que només a partir
de la comprensió del seu tarannà hom pot,
des del meu punt de vista, mirar d'explicar
el que ha succeït recentment en els territo-
ris ocupats.

Fa uns quants anys, quan Menahem Be-
gin era encara primer ministre, vaig de-
clarar a un corresponsal de l'agència Uni-
ted Press que Begin, que s'havia revelat
incapaç de respondre de manera satisfac-
tòria, adient, a Anuar-el-Sadat, era el que
nosaltres acostumem a anomenar «un ad-
vocat de segona fila». Però es tractava lla-
vors d'un judici subjectiu sobre la seva per-
sona, i no pas d'una avaluació política. Ara
bé, el que cal entendre és que sota el po-
der del Likud, Israel ha esdevingut un es-
tat semifeixista.

—Què vol dir?

—Què caracteritza un Estat semifeixista?
Doncs bé, d'antuvi, l'estat semifeixista creu
en les virtuts de la segregació, de l'apart-
heid erigit com a sistema per a mantenir
grans minories, és a dir les poblacions ma-
joritàries, en una situació d'absència de
drets. En tercer lloc, allò que caracteritza
l'Estat semifeixista és que una majoria dels
seus ciutadans dóna suport a aquest siste-
ma. Hitler tenia la majoria del poble amb

ell, administrava un sistema d'apartheid i
creia en la guerra, en tant que política. Els
israelians i, entre ells, alguns dels meus
amics se'n sorprengueren i es preguntaren
perquè em mostrava tan dur. Jo els vaig res-
pondre aleshores que aviat veurien per què
tenia raó. I què està passant ara?

El que passa ara és la conseqüència
d'aquesta actitud semifeixista. La conse-
qüència és un govern militar extremista, i
jo crec que els dirigents del Partit Laboris-
ta, i molt especialment Simón Peres, han
traït la Internacional Socialista.

—Traït?

—Sí, traït, i jo els ho he dit. Ell ha traït
la Internacional Socialista, és a dir la co-
munitat de tots els socialistes, en fer creure
que faria les paus. De manera sorprenent,
semblava que deia la veritat. Aleshores do-
nava la impressió que empraria la fórmula
del nou govern d'unitat nacional per tal de
fer progressar la causa de la pau. Ja que era
veritat que un govern tan ample hauria pu-
gut sens dubte fer les paus, i que un govern
de coalició pot prendre decisions impopu-
lars. Però no va fer res, ni un sol esforç en
aquesta direcció.

La proposta d'una conferència internacio-
nal no és pas una novetat. Està en l'ordre
del dia des de fa molts anys. Quan jo enca-
ra era canceller, vaig suggerir, a propòsit de
la resolució 242 del Consell de Seguretat,
que el deure de les Nacions Unides era de
vetllar per tal que s'apliqués.

En aquella època, vaig fer una proposta
detallada, d'ordre tècnic, que em semblava
important a la llum de la meva experiència:
vaig declarar que una de les condicions prè-
vies era que la totalitat dels Estats Membres
del Consell de Seguretat havien de partici-
par a la conferència amb els Estats i les parts
afectades, i que aquesta conferència hauria
de ser una institució permanent. Dic això
degut a la meva experiència en la lluita per
obtenir el tractat d'Estat d'Àustria, que va
durar més de deu anys. Es tractava d'una
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conferència permanent, amb alts i baixos,
i fins i tot a vegades estancaments, però es
tractava sempre de la mateixa conferència
amb continuïtat. És important perquè així
hom no té necessitat d'intrigar i donar-li vol-
tes a la qüestió. Vaig fer una broma. Vaig
declarar que aquella conferència era impor-
tant, no només perquè oferia una sala de
conferències, sinó pels cafès dels voltants.
Calen llocs de trobada. Nosaltres mateixos
ens vàrem sentir obligats a buscar aquesta
mena de llocs.

Jo crec que ve el dia en què es donen les
condicions propícies per a les negociacions,
com ara és el cas.

A Barcelona, vaig parlar a l'Ajuntament,
que fou construït a l'època de la Inquisició,
quan tants jueus varen veure's obligats a
convertir-se al cristianisme, la qual cosa els
feia esdevenir «marrans», mentre que els al-
tres hagueren d'abandonar Espanya. Allà
vaig dir que les coses semblaven avui ben
difícils. Sembla fins i tot que per a un gran
nombre de persones, compresos els Pales-
tins, aquesta situació és desesperada. Això
no vol pas dir que Israel sigui fort. Vindrà
un dia, i no trigarà massa, en què allò que
nosaltres anomenem el militarisme israelià
arribarà a la seva fi. Vostè pot matar la gent,
pot expulsar la gent però mentre aquesta
gent existeixi, no pot pas posar fi a la seva
lluita. I hi haurà prou gent intel·ligent a Is-
rael que dirà: deixem córrer tot això, és
cruel, destrueix totalment la nostra reputa-
ció al món. Un país petit com Israel depèn
en gran mesura de la seva reputació.

No parlo només dels militants de La Pau
ara, sinó. també d'homes i dones que fins
ara han estat molt reservats, que no volien
prendre posició contra llur partit i contra el
seus dirigents. Són precisament aquests els
que diran: per què hauria d'acceptar jo
aquesta situació de guerra permanent? Crec
que ens acostem a grans passos a un canvi
de situació. Potser sóc massa optimista, però
no és pas una vergonya creure en la intel·li-
gència humana. Es produirà aviat una in-

flexió perquè sempre passa el mateix: flux
i reflux es succeeixen i constitueixen les
dues cares d'una mateixa moneda.

Rabin i Peres, com vostè sap, són rivals.
S'han oposat sovint ferotjament en el pas-
sat. La diferència entre ells és que Pares in-
sisteix en la seva condició de membre lleial
de la Internacional Socialista, mentre que
Rabin no sent cap interès per aquesta mena
de qüestions ideològiques. De fet, Rabin és
membre del Partit Laborista per casualitat.
Li interessa el poder, i l'ha obtingut per mit-
jà del Partit Laborista; i això és el que els
diferencia fonamentalment, el fet que un
parli de socialisme, mentre que l'altre és
prou honrat per no parlar-ne. Conec bé Ra-
bin, i vàrem tenir, fa molts anys, una llar-
guíssima conversa. Però la realitat és que
Israel no s'aturarà fins que l'administració
americana actual no prengui una posició molt
dura. Si els americans són capaços de con-
tinuar defensant llur política a fevor dels drets
de l'home, i condemnar el govern israelià per
les seves violacions dels drets de l'home,
aleshores Israel haurà de reconsiderar la
seva posició i la globalitat de la qüestió.

Israel, per altra banda, no depèn només
de la simpatia del món. Hi ha un gran nom-
bre de factors de dependència: alguns són
subjectius, d'altres econòmics. Però l'acti-
tud dels senyors Sharon, Shamir i Rabin és
essencialment incorrecte, ja que tampoc no
correspon al sentiment de la gent d'Israel.
El sentiment popular és variable, canviant.
Potser en un primer moment varen creure
que la duresa d'aquests senyors era neces-
sària, però amb el temps comencen a veu-
re les coses d'una altra manera. Comencen
a preguntar-se si aquesta política és o no és
bona. Els més intel·ligents comencen a com-
prendre que aquest no és el millor camí per
quedar-se en un país. És clar, sempre po-
den comportar-se com els creuats. Fou una
època terrible, però també va acabar. I en
els nostres dies les coses canvien molt més
ràpidament. El que en el passat trigava tres-
cents anys, avui en triga trenta.
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Com es pot perfilar una solució? Em sem-
bla que els Palestins intel·ligents s'haurien
d'interrogar: què és el més important, ma-
tar un munt de nois i noies, la qual cosa pa-
lesarà llur heroisme a arribar a una regla-
mentació? Vist que l'objectiu és la creació
d'un Estat Palestí almenys Cisjordània i
Gaza, el procés de constitució d'aquest Es-
tat exigeix ben bé un període de transició.
I la millor manera de portar a terme aques-
ta transició és acceptant els drets inherents
a una autonomia real. No li digueu autono-
mia! Digueu-li autodeterminació. Però el
que cal és precisament una autonomia real,
substancial. Les últimes negociacions sobre
l'autonomia han fracassat perquè els ame-
ricans parlaven d'una cosa i els egipcis d'una
altra, i al mateix temps els laboristes israe-
lians rebutjaven l'autonomia tal com la des-
crivien els egipcis. Per això jo continuo pen-
sant que vosaltres us hauríeu d'adreçar
directament al Partit Laborista. No perquè
estigueu interessats en Peres o en Rabin,
però el Partit Laborista és un partit gran,
on hi ha molta gent. Podríeu començar a
discutir de manera extraoficial, i després ofi-
cialment. No val pas la pena discutir amb
amics com el general Peled o Uri Avnery.
Val més, realment, començar a discutir amb
el Partit Laborista, sota l'apadrinament, o
dins el marc dels països que recolzen una
negociació com aquesta.

En aquests moments, us cal dir que vo-
leu un Estat Palestí independent, però cal
també comprendre la necessitat d'un període
de transició, cinc, sis anys, almenys. És una
qüestió a negociar, però està clar que cal
passar per diferents fases.

Unes negociacions com aquestes facilita-
rien al mateix temps la tasca dels soviètics.
Ja que els soviètics tenen repúbliques mu-
sulmanes. Com es pot, des de llur punt de
vista, donar un Estat en el sentit ple del ter-
me, a un petit poble de dos o tres milions
d'ànimes, amb moltes altres escampades
fora del país, quan no s'accepta donar-lo un
a la pròpia població? Mentre que els rus-

sos estiguin segurs que els americans i els
israelians ho rebutjaran tot, ells poden per-
metre's de recolzar-ho tot, sigui el que sigui,
ja que estan segurs que no es realitzarà res.
Però si ara hi ha una conferència, i s'arriba
a alguna cosa substancial, els caldrà ser molt
prudents, i us aconsellaran, n'estic segur, que
accepteu allò que podeu aconseguir. Però ha
d'haver-hi una garantia en aquesta autono-
mia. No es pot pas tractar d'una autonomia
purament administrativa: s'ha de tractar de
l'autodeterminació en el sentit ple del terme,
exceptuant l'anul·lació de les relacions amb
Israel. Aquesta fórmula pot fàcilment
elaborar-se. Serà molt dura de negociar, però
l'acord sobre els euromíssils tampoc no ha
estat obtingut fàcilment.

Els jueus d'Espanya expulsats o obligats
a convertir-se eren en la seva majoria des-
cendents d'aquells que varen arribar a Espa-
nya amb els àrabs. Es tractava d'un grup par-
ticular de gent, molt cultes i molt versats en
ciències. Aquí mateix, a Mallorca, un tal Ye-
huda Kraskis fou l'autor del primer globus
terrestre català que Cristòfol Colom neces-
sitava. .. I aquí també trobareu gent que us
dirà: sóc jueu. Però no són pas jueus de
debò. Són «marrans». En conec un que té
dos germans que són capellans catòlics! En
qualsevol cas, els jueus d'Espanya, històri-
cament, han arribat amb els àrabs, i la con-
seqüència ha estat un genocidi limitat: alguns
per tal de sobreviure, esdevingueren cristians,
i avui encara és possible reconèixer-los pels
cognoms, entre els quals el de Franco és dels
més comuns. Els que es refugiaren a l'exili
varen ser dispersats pels quatre costats de la
Mediterrània. Malgrat llur origen i llur cons-
ciència aristocràtica, alguns, com a Tessa-
lònica, han esdevingut més tard proletaris.
Però l'important, en tot això, és que no exis-
teix un judaisme al món, sinó diversos ju-
daismes, d'orígens diferents.

Els jueus d'Europa Oriental, per la seva
banda, han vingut del Caucas, i són una bar-
reja de gent molt diversa. Només els jueus
de l'Europa Central provenen d'Alemanya,
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de Renània. Els jueus asquenasites estan
barrejats. Alguns eren, sens dubte, origina-
ris de Palestina, però una gran part prove-
nia certament de Constantinopla, de Bizan-
ci. I d'altres, els més nombrosos a l'est, eren
Khazars convertits. Els reis khazars es va-
ren convertir al judaisme perquè volien no
deprendre ni de Bizanci ni de Bagdag: vo-
lien conservar llur poder sobre la voluntat
del poble i varen comprendre que no po-
drien pas fer-ho si el poble adoptava una re-
ligió que tingués per centre una de les dues
grans potències veïnes i enemigues. Tot això
ens porta a la conclusió que els jueus tenen
orígens dels més diversos, i que la història
d'una tribu d'Israel és una fal·làcia. En di-
ferents èpoques, en diferents llocs, gent de
tots els orígens han esdevingut jueus: el ju-
daisme era una religió que ha atret durant
molt de temps gent d'arreu del món medi-
terrani, perquè era de les més antigues, si
és que no era la més vella de les religions
monoteistes. (A Egipte segons sembla hi ha
hagut abans i tot alguna cosa similar). El
judaisme existia des de molt abans que el
cristianisme i, per un conjunt de raons, ha-
via tingut força menys èxit que aquest a
Europa. I és perquè el judaisme era molt
menys flexible que el cristianisme; pels volts
de l'any mil, a Alemanya, hi havia una mon-
ja que va escriure una de les primeres obres
literàries sobre Crist. Va convertir Jesús en
un nen petit alemany de cabells rossos i ulls
blaus. Això, és clar, acostava Jesucrist al po-
ble, però varen caldre com a mínim mil anys
perquè els alemanys esdevinguessin
cristians!

Per tant el sionisme és una construcció
artifical, atès que no hi ha pas un judaisme
únic, un cos jueu únic en la història. Ara
bé, els Estats Units són també una construc-
ció artificial, com el Canadà, com els Es-
tats Units d'Amèrica Llatina. Tots aquests
Estats són artificials, i l'Estat d'Israel avui
és un estat artificial que existeix perquè els
jueus de l'Europa de l'Est necessitaven un
lloc on anar. Això explica perquè es va crear

Israel. No ho justifica, ho explica. Però
avui, aquest Israel-existent ha de conviure
amb els àrabs, i el fet que els jueus orien-
tals hagin esdevingut tan nombrosos a Is-
rael és una sort, facilita les coses, car la ma-
joria d'aquests jueus que es diuen «orientals»
són de fet àrabs, àrabs jueus. No he desco-
bert grans diferències entre els jueus orien-
tals i els àrabs. A més a més, he sentit una
teoria segons la qual els Palestins són els
descendents dels antics habitants hebreus de
Palestina, més tard convertits a l'Islam, el
«poble del país» que va romandre a Palesti-
na durant l'exili babilònie...

—Vostè creu que Yaser Arafat empra avui
un llenguatge nou?

—Sí, jo crec que sí. Crec que Arafat ha
de seguir parlant als Palestins, que ha de se-
guir a prop d'ells, però ha d'emprar un to
nou i audaç, ha de prendre una nova acti-
tud, explícita i articulada.

Si jo fos un historiador —cosa que no sóc,
només són un aficionat a la història— divi-
diria la carrera d'Arafat en tres períodes.
Però de fet només es tracta de la meva prò-
pia i subjectiva apreciació de la seva perso-
na. D'antuvi, recordo haver vist Arafat com
un més entre els altres, encara que era pri-
mus inter pares, el primer entre els sem-
blants. El vaig trobar a El Caire i li vaig pre-
guntar: què es el que vol, Sr. Arafat? Tota
la resta havia respost, però ell no. Tant és
així que no vaig tenir cap mena d'impres-
sió particular, llevat d'aquesta: d'haver-lo
vist com primus inter pares. Els altres, els
que havien respost, havien dit: volem un Es-
tat Palestí. Jo els vaig dir: és una solució.
No, em va respondre Kaddumi, és un re-
glament, perquè no és una resposta que vos-
tè pugui donar a la gent, la qual dirà que
això no farà sinó multiplicar les dificultats
i que serà aleshores, precisament, que co-
mençaran els problemes. Aquesta era la pri-
mera etapa: portar els Estats àrabs a recol-
zar l'OLP i el seu programa. Almenys amb
els àrabs era relativament fàcil.
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Jo he tingut personalment no pocs pro-
blemes, perquè m'havia trobat amb Arafat,
i els europeus m'atacaven tot dient que m'ha-
via alineat en les posicions àrabs. Però jo
sentia que l'havia d'ajudar, perquè els israe-
lians comptaven amb un gran avantatge en
els mitjans de comunicació, i a la meva ma-
nera m'he barallat per Arafat. I l'informe
de la nostra comissió d'investigació de la In-
ternacional Socialista especificava que nosal-
tres estàvem a favor d'una entitat palestina.

La segona fase és aquella en què vaig in-
tentar d'establir contactes d'Arafat amb Willy
Brandt i d'altres. El govern israelià estava
furiós, Golda Meier estava furiosa. Quan
vaig anar a visitar Jerusalem, va oferir un
sopar en el meu honor, i va dir: malgrat tot,
estem agraïts a Kreisky perquè ha salvat
molts jueus soviètics. En el decurs d'aquesta
segona etapa fou relativament fàcil d'esta-
blir contactes amb els Palestins com el meu
estimat i malhaurat amic el Dr. Issam Sar-
taui. I dic això encara que a la fi, just abans
de la seva mort, m'hagués trobat en desa-
cord amb ell: volia el reconeixement incon-
dicional d'Israel per a l'OLP, la qual cosa
no tenia cap sentit, però creia poder gua-
nyar els americans d'aquesta manera. Ell es-
tava terriblement desitjós de fer alguna cosa.
Però jo tenia una altra idea. Volia proposar
que la Internacional Socialista actués d'in-
termediari, i erigir d'aquesta manera una
instància internacional amb gent com ara
Mendes France, Nahum Goldman, Willy
Barnd i jo mateix, i Arafat ens lliuraria una
carta amb el compromís de reconèixer Is-
rael segons els termes de les Nacions Uni-
des simultàniament al reconeixement, per
part d'Israel, del dret dels Palestins a l'auto-
determinació. Quan vaig anar a proposar-
ho a la Internacional Socialista, els Sr. Pe-
res va declarar: no ens interessa l'autode-
terminació palestina. Vaig dir aleshores a
Issam: «No facis aquesta proposta. Els is-
raelians són molt arrogants. Cal que les
pressions vinguin de nosaltres, i no de vo-
saltres». Estava realment furiós contra Is-

sam, i també me les vaig tenir amb Willy
Brandt, per haver organitzat aquella confe-
rència a Portugal2 a aquell hotel on la se-
guretat d'Issam no estava garantida en ab-
solut. Vaig refusar d'anar-hi, i pitjor encara,
no vàrem pagar la nostra part de les despe-
ses de la conferència. Va produir-se una ve-
ritable escissió entre Willy Brandt i jo a pro-
pòsit d'aquest tema. I vostè ja sap el que va
passar a Albufeira. La meva família i jo en-
cara estem molt afectats per allò que li va
passar a Issam, per aquell horrible assassi-
nat. Encara que cap al final el trobés mas-
sa precipitat, me l'estimava enormement.

Per tant, la segona etapa és aquella en què
Arafat estableix les bases d'un diàleg amb
els diversos governs, i jo vaig mirar d'ajudar-
lo en aquest terreny.

I per acabar, la tercera etapa és la que ara
vivim. Arafat diu que està disposat a asseu-
re's i discutir a la taula d'una conferència
internacional. Demana a les potències euro-
pees que forcin els israelians a parlar amb
ell en el marc d'una conferència internacio-
nal. L'única condició prèvia, crec, és que
els israelians reconeguin els drets legítims
dels Palestins: fins i tot en els acords de
Camp David i ha una fórmula d'aquest ti-
pus. Això podria generar una dinàmica.
Hom podria adreçar-se a l'Europa dels Dot-
ze, proposar una conferència de ministres
d'afers estrangers de la Comunitat Econò-
mica Europea...

Ve el dia en què cal triar: assolir un ob-
jectiu o romandre eternament revoluciona-
ri, i no assolir mai res. Fins que es produeixi
una guerra que destrueixi tota la regió. Ja
no es tracta de guerres de Trenta Anys, per-
què les esfereïdores capacitats destructives
de les armes nuclears allò que es destruei-
xi ja no es reconstruirà mai més. No és per-
què sí que els pobles temen la guerra nu-
clear. És perquè sempre es pot arribar al
nostre racó de món. A l'època en què els
americans eren al cim de la seva potència
política, de la seva política ideològica, de
la seva croada, Weinberger va dir: Per què
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no una guerra nuclear limitada, i els euro-
peus es preguntaren: on? De segur no al de-
sert de Gadafi, i certament no als Estats
Units. Per tant, a Europa. I varen dir: no!
I aquest rebuig va impulsar un canvi par-
cial en el discurs ideològic americà. Hi ha
qui pretén avui que tot això només es va dir
per forçar els russos a asseure's a la taula
de negociacions. És estúpid. En primer lloc,
els russos sempre han estat disposats a as-
seure's i negociar. No estaven disposats a ac-
ceptar qualsevol condició, però han estat
sempre disposats a discutir. Eren els ame-
ricans que no ho estaven. Reagan no és pas
tan maliciós com per inventar-se això no-
més per amenaçar a Gorbatxov perquè s'as-
segui a negociar. La millor prova que no es
tractava pas d'una tàctica és que Weinber-
ger va deixar el càrrec perquè no hi estava
d'acord. I Reagan, personalment, vol jugar
un paper ara en el procés cap a la pau.

—En evocar l'afer Waldheim, vostè ens ha
dit: «El Congrés Jueu Mundial ha estat molt
ximple. No haurien hagut de remenar
aquesta qüestió, perquè la seva unitat de
l'exèrcit alemany va matar molts iugoslaus,
grecs, italians... No valia realment la pena
provocar una campanya com aquesta i in-
tervenir d'aquesta manera en els nostres
afers interiors. Des del començament els ho
vaig dir. No sabia res sobre Waldheim però
els vaig dir immediatament: ningú no us ha
demanat res, ningú no us ha acreditat per
actuar, i n'hi ha tants altres!» Creu vostè que
hi ha un ressorgiment de l'antisémitisme a
Àustria i que aquest és el fons de l'afer Wald-
heim? Quin és l'aspecte més important?

—És un pupurri extraordinari de les co-
ses més diverses. D'antuvi, cal comprendre
que ens trobem davant de més d'un Wald-
heim, per bé que aquest sigui un personat-
ge força simple.

El vaig conèixer el 1945-46. Jo tornava de
l'exili, i hi havia una escissió en el meu partit
sobre el que calia fer amb mi. Jo deia que
m'estimava més quedar-me a casa, però els

americans no m'autoritzaven a tornar a casa.
El nostre partit s'havia format amb la fusió
de dos grups: un grup de socialistes de dre-
ta, els socialdemòcrates, i el moviment clan-
destí dels socialistes revolucionaris, dels
quals jo en vaig ser un dels fundadors. I va
ser així com els meus amics conegueren els
camps de concentració, mentre que els so-
cialdemòcrates no foren pas massa actius.
Però el problema era com unificar el Partit
Socialista. Vàrem arribar a un acord. Ano-
menaríem el nou partit «Partit Socialista
Austríac» i entre parèntesi afegiríem «So-
cialista i socialdemòcrata». Una mica més
tard, vàrem deixar córrer el parèntesi.

El 1946 els antics membres del Partit So-
cialdemòcrata em varen venir a demanar que
fos el seu secretari general. L'antic secreta-
ri general del Partit Social-revolucionari ha-
via esdevingut mentrestant un comunista
clandestí, i s'havia passat a la Iugoslàvia de
Tito amb el batalló austríac. Però vaig de-
clinar llur oferiment tot dient-los que o érem
tots socialistes, o bé érem tots socialdemò-
crates, o bé el partit s'escindiria. Em varen
demanar aleshores que utilitzés les meves
coneixences entre els escandinaus i que es-
tablís amb ells relacions. Va ser d'aquesta
manera que em varen abocar al treball di-
plomàtic, i quan vaig conèixer el ministre
d'afers estrangers d'aleshores, el Sr. Gruber,
vaig conèixer també el seu jove secretari,
el Sr. Waldheim. Des del meu punt de vis-
ta, Waldheim semblava un clerical, un ca-
tòlic. Vaig saber que havia estat al front rus,
ja que aquella era la història oficial. No era
un amic sinó un col·lega. Era un jove se-
cretari, i jo era un jove secretari, ambdós
als afers estrangers. El ministre, en aquella
època, estava molt relacionat amb un perio-
dista amic seu molt proper a Allan Dulles,
que aleshores vivia a Zurich i havia d'es-
devenir el cap de la CIA. Coneixien tot
això, anaren a veure a Allan Dulles i es pro-
posaren de blanquejar Waldheim.

Jo mateix no ho he descobert fins fa un
any!
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Per tant, els serveis americans sabien de
Wald heim desde bon començament. I féu
a continuació una llarga carrera diplomàti-
ca. Llavors, un dia de 1966, vaig rebre una
invitació a estar a punt per a les Nacions
Unides. El mandat d'U Thant arribava a la
seva fi, i «ells» em reclamaven: Indira Gand-
hi, Nasser, i els altres. Vaig respondre que
d'antuvi no seria pas candidat, i que per al-
tra banda el meu partit acabava de perdre
les eleccions en dues ocasions. Volia quedar-
me amb el meu partit. Era sots-president del
partit. Per què l'hauria de deixar? No tenia
cap ambició d'esdevenir la personalitat més
oficial del món. Jo era un home polític!

Així fou com Waldheim esdevingué una
mica per casualitat ministre d'afers estrangers,
i quan, en els anys 70, vàrem arribar al po-
der, li vaig preguntar quin càrrec volia. És un
costum preguntar a l'antic ministre d'afers es-
trangers on s'estima més anar. Va dir alesho-
res que volia anar a Nova \brk. Li vaig pre-
guntar si esperava tenir una oportunitat i em
va du- que sí. Li vaig oferir aleshores tot el
suport del govern austríac, i Waldheim se'n
va anar a Nova iork. Hi havia un finlandès
molt brillant, Jakobson, però els russos no vo-
lien ni sentir-ne parlar, ja que havia estat ofi-
cial superior en el front russo-finlandès. La
veritat és que les grans potències no volien
pas un secretari general que fes política, que
permetés a l'ONU de seguir una política.
Hammarskjold fou l'últim secretari general de
l'ONU que va tenir una política. A Waldheim
no li interessava la política, ell volia el càrrec.
Vaig preguntar, doncs, als soviètics: I Wald-
heirn? Em varen dir que tenia moltes possi-
bilitats, ja que de totes maneres era l'ultima
vegada que per al càrrec es triaria un euro-
peu. Després seria un asiàtic o un llanito-
americà. Vaig fer la mateixa pregunta als ame-
ricans, i em digueren que no s'oposaven a
Waldheim. Els francesos el recolzaven per-
què era francòfon, i només els xinesos hi es-
taven en contra, però no comptaven massa.
Vaig acceptar, doncs, de proposar Waldheim
i va esdevenir secretari general de l'ONU.

En aquella època estava molt unit a mi.
Volia entendre les relacions Est-Oest, el
món àrab, els Palestins. Jo havia esdevin-
gut un dels seus consellers, un dels seus
col·laboradors més palesos. I Waldheim era,
a parer meu, un secretari general del tot
lleial. Respectava la majoria a les Nacions
Unides, i aquest és el motiu pel qual els
americans l'odiaven. Fa una mica més d'un
any érem a Espanya: el rei havia creat un
comitè per concedir un premi en ocasió de
la majoria d'edat del seu fill. Ens vàrem tor-
nar a trobar a Oviedo, i vàrem votar amb-
dós a favor de la proposta segons la qual el
premi es concediria al matrimoni Mande-
la. Va haver-hi, al final, un compromís i el
premi es va concedir a una associació que
treballa a Xile. Però el que vull dir amb això
és que fins i tot fora de les seves funcions,
continuava essent del tot honrat.

Després, vaig sentir dir que era candidat a
la presidència de la República a Àustria. Em
va venir a veure i li vaig dir que jo no seria
candidat. Estic malalt i no tinc cap ambició
de presentar-me per a la presidència. El meu
partit m'ho ha proposat i jo he rebutjat.

Vaig fins i tot suggerir al meu propi par-
tit que votés a favor de Waldheim. Per tant,
ja pot veure que jo sentia per ell una gran
simpatia. Fou aleshores quan el Congrés
Jueu Mundial va llançar les seves acusa-
cions. I la meva primera reacció fou que es-
taven a punt de provocar nous sentiments an-
tisemites a Àustria en intervenir d'aquesta
manera en el procés de les eleccions.

Jo era a Mallorca aleshores, i el partit em
va enviar el secretari amb els documents. Era
terrible, i jo no n'havia sabut mai res, però
el passat de Waldheim és una cosa, la inge-
rència del Congrés Jueu Mundial, una altra.

Waldheim em va trucar a Viena i jo li vaig
preguntar perquè no m'havia dit tot això
abans. «Per què no dir la veritat? Un home
en la seva posició ha de dir la veritat sobre
una època tan important». Em va dir que
això no tenia cap importància. Però a mida
que passaven els dies, les acusacions varen
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fer-se més precises. Des del meu punt de vis-
ta, no hi ha cap dubte que va estar al front
més sagnant de la guerra i que és un mentider.

Si Waldheim va dir, quan era candidat:
mireu, quan era al front, vaig participar a
això i allò, hom hauria pogut ensenyar els
documents a les autoritats competents i
s'hauria vist si era acceptable per a ells. Però
el Partit Populista Conservador va tenir im-
mediatament el recurs d'una argumentació
de caire antisemita, i de manera absoluta-
ment escandalosa. I els antics nazis varen
sentir que es podien tornar a posar a treba-
llar, ja que en l'època de Kreisky no podien.
Ara, amb tota la polèmica amb el Congrés
Jueu, pretenen ser uns grans patriotes i re-
butgen que els estrangers hi interfereixin.
Si algú ha provocat l'antisémitisme és el Par-
tit Populista Conservador.

Hi ha hagut antisémitisme a Àustria en
el passat, i per un conjunt de raons, Àus-
tria era un dels països més antisemites: la
nova indústria era en part jueva, les classes
mitges perdien llurs posicions i llurs llocs
de treball aleshores, i hi havia, per tant, un
ressentiment molt fort contra els jueus rics.
Viena havia tingut un alcalde famós, Lui-
ga, que era molt popular. Un home de món
li va preguntar un dia com era que ell, en
tant que antisemita notori, podia represen-
tar el punt de vista dels jueus de Viena. I
ell va respondre: ha d'entendre que l'anti-
sémitisme és un esport dels pobres, un es-
port dels marginats. No és pas un esport per
a nosaltres, nosaltres som al cim. Una his-
tòria divertida, però una història perillosa,
perquè a Viena vivia un home que havia vo-
tat a favor de Luiga precisament per l'anti-
sémitisme. Un sol home, que s'erigia entre
Luiga, el dirigent conservador, i l'holocaust:
es deia Adolf Hitler, i vostè ja en coneix les
conseqüències.

Waldheim no té pas una gran talla mo-
ral, però el culpable d'això que ha passat
a Àustria és el Partit Populista Conserva-
dor. Haurien hagut de ser més prudents.
Ressuscitar vells discursos nazis per tal de

guanyar unes eleccions no és correcte. Ara
tenim una mala reputació, perquè no només
ens ataquen els jueus sinó també els anti-
feixistes. El problema no només és la qües-
tió dels jueus. Sinó que un gran partit a Àus-
tria ha recorregut a discursos antisemites per
tal de guanyar una contesa electoral.

És també la raó per la qual estic en desa-
cord amb el meu partit. Vosaltres esteu en
coalició amb els conservadors, d'acord, però
com podeu ser tan ximples com per accep-
tar que no només el president, sinó també
el ministre d'afers estrangers sigui un con-
servador? Tots aquests problemes que tenim
amb el món haurien pogut ser contrarres-
táis amb un ministre d'afers estrangers so-
cialista. Però els dos negociadors del Partit
no varen copsar la importància d'això. El
Sr. Vranitsky és molt popular ara, però més
entre els socialistes que entre els membres
del seu propi partit. Val a dir que no havia
ocupat mai ni el més mínim càrrec, no ha
estat mai un militant. Ha estat triat en tant
que banquer. És maliciós i té un bon aspec-
te, però no es un veritable líder.

La meva proposta és senzilla: Waldheim
és a la llista negra dels americans. Cal es-
perar el veredicte de la comissió d'historia-
dors. Jo estic personalment convençut que
no compten amb cap prova que permeti
d'afirmar que Waldheim és un criminal de
guerra. Ha secundat o ha servit d'ajudant
a algun general assassí, o ha intervingut di-
rectament? A mi em sembla que era un aju-
dant, però és que aleshores la gent creia que
el hitlerianisme triomfaria. Ell no era pas
especialment valent. El Sr. Méese, que no
és pas un home massa honrat, va posar el
Sr. Waldheim a la llista negra. I és una qües-
tió del tot favorable als conservadors.

Cal trobar advocats als Estats Units i ells
miraran d'esborrar Waldheim d'aquesta llis-
ta. Sinó, el risc és perdre la batalla i ales-
hores ens caldrà reconsiderar tota la nostra
actitud respecte a Waldheim, ja que es pe-
rillós. Tenir un president que no pot anar
a Amèrica, a França, a Bèlgica, és molt do-
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lent, i hom pensa que no hi ha cap raó per
acceptar tots aquests maldecaps per culpa
d'un sol home.

A Viena, el 70% de la ciutat no ha votat
a favor del Sr. Waldheim. La majoria de
l'electorat del país tampoc. Però el percen-
tatge d'abstencions fou tan gran que Wald-
heim va resultar escollit. És la conseqüèn-
cia de la manca de popularitat del Partit
Socialista, ja que en el passat vàrem obte-
nir la majoria per al nostre candidat.

Si volen posar Waldheim a la llista negra
perquè va servir a l'exèrcit alemany, ales-
hores cal que hi incloguin també el presi-
dent de la RFA. Me l'estimo molt, i és un
home deliciós, però hem de reconèixer que
ha estat en l'exèrcit alemany.

En principi, jo crec que Waldheim hau-
ria de dimitir, ja que no té pas la talla mo-
ral que cal per ser president. Però és molt
ambiciós i es quedarà. Els problemes
s'agreujaran, sortiran publicats més i més
articles, altres llibres sortiran a la llum: és
un mentider, i continuarà mentint.

He parlat sovint d'antisémitisme en els mí-
tings populars, a Àustria. Sé molt bé que
hi ha hagut antisémitisme, i sé que n'hi con-
tinuarà havent en el futur. Però també hi ha
antisémitisme als Estats Units. A Àustria,
cinquanta mil jueus han estat morts per Hit-
ler, contra cent mil austríacs que han mort
a la guerra. L'antisémitisme és un perill, no
només per als jueus, sinó per al món sen-
cer. Per als vostres camarades i els vostres
fills. Això comença amb els jueus, i tot se-
guit vénen els noruecs, els holandesos, i fi-
nalment els polonesos... I aleshores se'm
pregunta: per què està en contra d'Israel?
No estic pas en contra d'Israel, ja que si
existeix un país, cal acceptar-lo, però no a
costa d'un altre poble. No m'ocupo dels
kurds ni dels armenis perquè no em puc pas
transformar en advocat teòric de totes les
causes. Només em puc ocupar d'algunes. I
aquí, en aquest cas en concret, crec que puc
dur a terme alguna cosa limitada.

En principi, els austríacs s'avenen amb els

israelians. Però els que més s'hi avenen són
els nazis, perquè als inicis els jueus mos-
traren unes qualitats que els nazis conside-
raven com típicament no jueves. Com els
antics nazis, eren excel·lents soldats, i en
molts aspectes, realitzaven un cert ideal, un
model estètic que era el dels nazis. I en un
cert sentit, des del seu punt de vista, els is-
raelians ja no eren jueus. Al començament,
en els anys 60, era gairebé impossible con-
vèncer els austríacs que els israelians eren
perillosos. L'alcalde de Viena, que és un
home exquisit, estava apassionadament a fa-
vor d'Israel durant la guerra de juny de 1967.
Jo li vaig dir que no creia que Israel hagués
estàs agredit, però que de totes maneres la
guerra no podria resoldre res. He partici-
pat recentment a un míting en una provín-
cia que ha estat pro-nazi durant la guerra.
Ara és un dels feus del Partit Socialista.
Waldheim no ha obtingut la majoria allà:
deu ser massa negre per a ells. És un cleri-
cal, i ells odien els clericals, perquè en el
passat era una regió gairebé del tot protes-
tant. I jo he obtingut el 56% dels vots en
aquella regió, malgrat l'activitat d'un grup
de seminazis implantats allà. El que vol dir
que la situació no és simple. L'antisemitis-
me ha estat sempre mantingut viu a Àus-
tria, i des de l'edat Mitjana, és l'Església
Catòlica qui n'ha estat la inspiradora. Abans
d'això, a la Renània, jueus i cristians ha-
vien viscut plegats i iguals. Aleshores va ve-
nir l'Església, i les coses canviaren. L'Es-
glésia Catòlica vivia de l'acusació
d'assassinat ritual, i això molt abans del
nacional-socialisme... Però, paral·lelament
al creixement i desenvolupament de l'anti-
sémitisme, ha existit sempre el desenvolu-
pament de la lluita contra l'antisémitisme,
és a dir la lluita per la democràcia...

—Com avalúa vostè avui el moviment so-
cialdemòcrata i quin és avui el pes de l'he-
rència de Marx per als socialdemòcrates?

—La diferència entre la periodització de
la història i la de la política és que un pe-
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ríode històric es compta més o menys per
mig-segles, la primera la segona meitat del
segle, mentre que la vida política i la de-
mocràcia es medeixen en períodes històrics
de deu anys com a màxim. Perquè els ter-
minis dels legisladors i magistrats en els sis-
temes democràtics són en general de qua-
tre o cinc anys.

En aquesta mesura, no hi ha cap dubte
que hi ha un canvi positiu: és un bon perío-
de quan el socialisme democràtic està en
condicions de proposar respostes a les pre-
guntes que es planteja la gent, d'una mane-
ra acceptable. Això que s'ha produït a Àus-
tria, es podria produir a Alemanya.

Després de la segona guerra mundial i
amb l'inici de la guerra freda, la tasca prin-
cipal dels socialdemòcrates era la democrà-
cia en tant que tal. Els socialistes, els libe-
rals i els conservadors volien tornar-se a
trobar sota el mateix para-sol conceptual,
una mena de superideologia de la democrà-
cia en si. I això perquè era necessari fer
front a Stalin i al comunisme, i oposar-los-
hi la democràcia. I l'estratègia dels ameri-
cans amb Truman, en tant que la més im-
portant potència democràtica, va experi-
mentar en aquella època una temible eficàcia
ideològica. Aquesta política era la del cor-
dó sanitari, de l'encerclament. Prenguem
per exemple Iugoslàvia. Els partidaris de
Tito no eren particularment favorables als
Estats Units. Però en el conflicte que els en-
frontà a Stalin, Truman va prendre partit per
Iugoslàvia. Stalin va drecretar el bloqueig
de Berlin i Willy Brandt i els aliats establi-
ren un pont sobre Berlin, i varen boicotear
el bloqueig. Pitjor per Stalin. Europa era
una ruïna econòmica i els americans havien
inventat el pla Marshall per a la reconstruc-
ció de la vida econòmica europea, una cosa
totalment extraordinària, que ha realment
contribuït a reconstruir una Europa més mo-
derna que la d'abans de la guerra. I el trac-
tat de pau amb el Japó ha estat firmat sense
la URSS, que encara avui n'està al marge.
Stalin va creure en un moment donat poder

posar un límit al Pla Marshall recorrent als
dockers comunistes de Livorno a Marsella.
I és cert que els dockers eren comunistes,
però això no els va impedir de carregar i des-
carregar els vaixells que transportaven el blat
i les màquines. Stalin, per la seva banda, va
crear el Kominform, però no va prosperar.

Podria multiplicar els exemples. Krutxev
em va dir moltes coses sobre Stalin. Havia
intentat liquidar l'estalinisme a la URSS.
Comptava amb l'ajut de Mikoyan, però no
amb el de Molotov. Em va dir: ha arribat
el moment d'enterrar la guerra i si els nos-
tres volen una prova de la nostra bona vo-
luntat, estem disposats a donar-los aquesta
prova tot firmant el tractat d'Estat amb Àus-
tria. Volem posar el tractac d'Estat austríac
com un exemple. És el que vàrem fer, i he
de dir que encara que jo no era aleshores
més que un jove membre de la delegació
austríaca, vaig fer el possible per aprofitar
aquesta disposició d'esperit. Però era Krut-

• xev qui l'havia impulsada. Molotov, que era
llavors ministre d'afers estrangers, havia co-
mençat dient: Per què hauríem de concedir
un tractat d'Estat a Àustria i retirar les tro-
pes soviètiques mentre no haguem obtingut
un tractat de pau amb Alemanya? Ens hem
de quedar a Àustria fins que aquest tractat
de pau amb Alemanya no sigui signat. Mo-
lotov havia fins i tot proposat de reduir les
forces soviètiques a Àustria en cinquanta mil
soldats, i alguns dels nostres camarades aus-
tríacs estaven disposats a acceptar-ho. Và-
rem refusar-ho. I ells acabaren canviant la
seva posició. Molotov va acabar desaparei-
xent, i nosaltres vàrem obtenir el tractat.
Havíem reclamat una neutralitat segons el
model de Suïssa, i no de Finlàndia, per tal
de situar-nos en el costat bo del risc.

Krutxev fou el primer que va intentar
d'aconseguir la distensió, i quan anà als Es-
tats Units per tal de trobar-se amb Eisen-
hower estava d'acord amb ell, segons em va
dir, en el cost desorbitat dels armaments.
Però l'obstacle era la qüestió alemanya. Els
aliats reclamaven la unificació alemanya.
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Era impossible, i els soviètics eren molt tos-
suts. Ja tenien problemes amb la Xina. Mao-
Tse-Tung havia dit a Krutxev: després de la
Primera Guerra Mundial Rússia va esdeve-
nir comunista, després de la Segona Guer-
ra Mundial, l'Europa de l'Est i la Xina, des-
prés de la tercera guerra mundial serà el
món sencer. I Krutxev havia respost que
després de la tercera guerra mundial ja no
hi hauria revolució perquè el món hauria
quedat destruït. Mao-Tse-Tung havia repli-
cat: tenim prou habitants per sobreviure!

D'aquesta manera vàrem arribar a un
multipolarisme comunista: Iugoslàvia, la
Unió Soviètica, la Xina. La distensió havia
començat, però amb entrebancs. A Alema-
nya, Willy Brandt havia inaugurat la seva
«Ostpolitik», la seva política d'obertura i de
diàleg amb l'Est. El vaig conèixer després
de 1940 a Suècia, i hem estat sempre amics
molt íntims. Per a Willy Brandt, sap?, per
als socialdemòcrates, la llibertat és més im-
portant que la unitat. Si fos teòricament pos-
sible tenu- dues alemanyes, els alemanys de-
mocràtics ho haurien acceptat, Brandt no va
fer més que acceptar Y status quo, i el camí
cap a Helsinky quedava obert. Quan Hel-
sinky va començar, vaig invitar a l'ambai-
xador soviètic i l'ambaixador americà i els
vaig dir: és una bona ocasió per sortir d'Hel-
sinky amb un comitè europeu de bons ofi-
cis que quedaria a disposició de la causa de
la pau en l'Orient Mitjà. Ja que cal fer avan-
çar les coses. Ambdós em varen respondre
que no els interessava pas. Els russos de-
claraven que era un problema secundari que
no tenia res a veure amb Europa, i els ame-
ricans declaraven que no era un problema
primordial. Kissinger em va dir en aquella
ocasió: no faci les coses encara més com-
plexes del queja són. Jo vaig respondre que
s'hauria pogut iniciar una dinàmica per a la
solució d'aquell problema. Però volien fer
d'Helsinky una operació del tot europea. Els
soviètics varen acceptar l'status quo i una
certa distensió es va instaurar. A partir
d'aleshores, el socialisme democràtic va co-

mençar a fruir d'una certa reputació. Grà-
cies a la política de Brandt i al seu impacte
en la resta d'Europa. Era el primer cance-
ller alemany que no feia por al món. Willy
Brandt va esdevenir el president de la In-
ternacional Socialista, i es va erigir la nova
estructura. Havia d'obrir-se a tot el món. I
ho hem aconseguit en gran mesura.

És cert que no tenim un programa comú.
La idea d'un programa únic per al món sen-
cer és una ximpleria. Stalin volia un apa-
rell manipulador en el món sencer, a Rús-
sia, a la Xina, a Europa, arreu. I Hitler ens
va ensenyar com es podien construir apa-
rells en països culturalment desenvolupats.

Després de la mort d'Stalin, i després dels
esdeveniments d'Hongria i de Txecoslovà-
quia, el moviment comunista es va trobar
desorientat. Crec que cada deu o catorze
anys el bloc de l'Est coneixerà una mena de
revolució, perquè cal una generació per obli-
dar la por. Això vol dir una nova genera-
ció, un nou coratge, nous objectius.

Amb el desenvolupament de la Interna-
cional Socialista, vàrem elaborar nous pro-
grames a Suècia, Àustria, arreu. Nosaltres,
en tant que socialistes, havíem de dir al món
el que enteníem per aquell terme. La defi-
nició que vàrem triar, la qual figura encara
en el programa del partit austríac, és que
al contrari de la democràcia burgesa, o li-
beral, la democràcia socialista suposa la
participació del conjunt de la societat. La
democràcia ha de ser com un corrent únic
que travessa tots els camps: l'econòmic, el
social, el polític, el cultural. Això vol dir
que la democràcia no és completa sense el
socialisme i que el socialisme no està ple-
nament realitzat sense la democràcia. I els
partits socialistes s'han orientat cada vega-
da més en aquesta direcció. És clar que el
.moviment socialdemòcrata ha experimentat
revessos, per diverses raons. A la Gran Bre-
tanya els radicals varen provocar una escis-
sió del Partit Laborista i l'ala dreta del par-
tit es va perdre. A França, Miterrand torni
a guanyar, el govern oscil·larà entre la dreta
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i el centre-dreta. Per altra banda, després
de vuit anys d'una política reaganiana molt
dura, una política de guerra i de cursa d'ar-
maments així com una política econòmica
conservadora, s'ha verificat que l'economia
americana no era capaç de resoldre ni un
de sol dels problemes que crea... Al con-
trari, han sorgit nous fenòmens, com el dels
milions de «treballadors pobres» d'ameri-
cans que tenen una feina però viuen tanma-
teix per sota del nivell de subsistència. Du-
rant tot aquest període, la pobresa en els
Estats Units ha crescut. Per tant, jo no sé
si seran els demòcrates els que se'n ocupa-
ran, però ha arribat el temps d'un canvi en
els Estats Units.

La Internacional s'ha estès, i nombrosos
partits llatino-americans n'han esdevingut
membres. I la Internacional s'ha igualment,
d'alguna manera, enriquit. Ens hem ocupat
de la pau al Salvador a Nicaragua, i és molt
important. Però jo crec que és l'únic movi-
ment pacífic que existeix en el món. Els rus-
sos no són pacífics: utilitzen mitjans mili-
tars. Els americans no són pacífics: utilitzen
mitjans bèl·lics com el finançament a la con-
tra, i han fracassat al Líban, en el Golf, en
llur bombardeig de Líbia...

El que nosaltres hem intentat de fer, a la
I.S., és tenir el màxim de contactes possi-
ble. Estar en el diàleg amb tots els partits
del món, llevat dels extremistes terroristes.
(...)

A parer meu, el moviment palestí és una
lluita nacional, que és revolucionària en tant
que continua batallant. No el qualificaria de
socialista, ja que el que el caracteritza és
més aviat la democràcia. Crec que hi ha més
de democràcia en el moviment palestí que
arreu dins del món àrab, i això confereix
al moviment palestí la seva pròpia dinàmi-
ca. Pot ser que Arafat no hagi triat mai de
crear un moviment revolucionari socialis-
ta, però comptat i debatut és això el que ha
fet. S'ha vist arrossegat per la seva pròpia
dinàmica, pel seu impuls. Una anàlisi dia-
lèctica del moviment palestí ens ensenyaria
que les diverses tendències del moviment no

poden coexistir mentre no hi hagi un Estat
Palestí. El mateix ha succeït a Àustria, i fins
i tot aquí, a Catalunya.

Avui, a Europa, hom pot naturalment de-
fensar l'autodeterminació, però és més im-
portant promoure la integració. La integra-
ció a Europa representa un sistema més
progressista, indispensable per al desenvo-
lupament de la producció moderna, com di-
ria Marx, de les condicions de producció.
Ens calen grans mercats, grans mercats
europeus, grans mercats mundials. Mercats
de tres-cents milions de compradors, com
a la URSS o als Estats Units.

Cal analitzar les evolucions econòmiques,
replantejar la societat a la llum d'aquestes,
i hom no pot acontentar-se per això amb re-
metre a Marx. (...)

En el decurs dels darrers anys, d'ençà que
ja no ocupo cap càrrec oficial, he parlat a
molts fòrums, des d'Oslo a Oasaka i.Nova
Delhi, i a Nova York. I he vist els joves del
món sencer exigir respostes a certes pregun-
tes. Jo no tinc respostes més que per una
desena de preguntes. Uns altres respondran
a la resta. Es produirà de ben segur una re-
generació de les idees del socialisme demo-
cràtic. Però cal tenir el valor de confessar
que no coneixeu la resposta a totes les pre-
guntes.

—Vostè creu que la Internacional Socia-
lista pot jugar un paper de motor en la per-
secució de la pau a l'Orient Mitjà? I si és
així, vostè creu que l'hi jugarà?

—Som en una cruïlla de camins i crec que
cal esperar una mica i veure què passa.
Wishnewsky, el president del comitè de la
I.S. a l'Orient Mitjà ha estat molt dur en el
telegrama que va enviar a Shimon Peres.
Personalment, tinc la impressió que no s'ha
produït res definitiu encara. Som ara al llin-
dar d'una nova etapa, perquè també Israel
ha arribat a una cruïlla de camins. Ha de
triar entre perdre la simpatia del món i mi-
rar de transformar la situació. Per tant, no
puc respondre. No per prudència, sinó per-
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què les coses mateixes són realment can-
viants. Es produiran sens dubte noves for-
mulacions. O la Internacional Socialista
aconsegueix modificar l'actitud del Partit
Laborista, o bé haurem d'inventar-nos una
resposta. La meva opinió és que no podem
acceptar entre nosaltres un Partit Laborista
que fa la guerra. (...)

Quan vaig proposar l'expulsió del Partit
Laborista Israelià de la I.S. era per tal de
provocar una discussió sobre els meus re-
cels a propòsit d'aquest partit. Perquè això
hauria comportat una repercussió a les ba-
ses, a dins mateix d'aquell partit. A la tele-
visió, Peres sembla abatut, mentre que Ra-
bin ni s'hi amoïna. I mentre el Partit
Laborista accepti de seguir veient en un
home com aquell un líder potencial, és un
partit que ha renunciat al seu esperit. Però
tot aquest procés no es pot dur a terme més
que dins la I.S. i vostè pot veure que aquesta
evolució es produeix al si de la I.S. amb els
europeus. Tot això necessita el seu temps,
però tampoc massa. La Internacional Socia-
lista ha estat el primer moviment interna-
cional no comunista que ha tingut tractes
amb els palestins. No és rellevant que hagi
estat jo o un altre qui ho hagi dut a terme.
El fet és que la I.S., en el moment just, va
acceptar d'enviar una comissió d'investiga-
ció a l'Orient Mitjà. Això ens va permetre
d'establir relacions amb aquella regió, i hem
estat dels primers que hem desenvolupat un
pla de pau davant els problemes de la re-
gió. Molts eren aleshores en contra de no-
saltres: Mitterrand en tant que secretari ge-
neral d'un partit, el Partit Laborista Britànic
representat per un jueu sionista, el repre-
sentant del partit holandès, etc.

—Com s'explica vostè l'actitud de Mit-
terrand?

—Jo vaig ser dels primers a establir amb
Mitterrand una relació estreta. Creia que no
era problema nostre determinar si Mitter-
rand era un veritable socialista o no. Creia

que calia sobretot no afllar-lo. El partit fran-
cès estava molt influït pels jueus de Fran-
ça, on, l'endemà de la guerra, es concentrà
la més gran comunitat jueva de l'Europa oc-
cidental, i Mitterrand sentia simpatia pels
jueus, precisament perquè era tan absolu-
tament no-jueu! Conec tota la seva família,
i Mitterrand té immenses qualitats que han
fet molt de bé al Partit Socialista. (...)

Gràcies a gent com Willy Brandt i Olof
Palme, la Internacional Socialista ha deixat
de ser un petit club elitista i tancat. No no-
més representa el corrent polític més im-
portant d'Europa, sinó que s'ha estès a al-
tres regions del món.

La Internacional Socialista no té poder per
organitzar una vaga general mundial a fa-
vor dels palestins, però està tanmateix molt
interessada en contribuir a trobar una solu-
ció. Vàrem recolzar Arias, per exemple, a
l'Amèrica Central, no perquè el conegués-
sim, sinó perquè vàrem veure el que inten-
tava fer, i que de fet s'enfrontava a l'impe-
rialisme americà. I va guanyar el Premi
Nobel perquè l'Acadèmia Reial de Suècia
compartia el mateix punt de vista.

Crec, per tant, que la Internacional So-
cialista és una plataforma des d'on és pos-
sible ser escoltat. No és una gran potència,
però podeu fer-la servir per tal d'aclarir la
vostra posició.

Si la política no és capaç de crear les con-
dicions d'una nova manera de conviure amb
els altres en una petita regió, aquesta serà
la prova de la incapacitat dels éssers humans
per organitzar llur vida. L'única alternativa
és lluitar pel socialisme. Socialisme vol dir
viure en societat segons certes regles, se-
gons certs principis. És també des d'aquest
punt de vista que em concerneix el vostre
problema, i que us estic molt agraït que
m'hagueu ofert l'oportunitat de tenir aques-
tes converses.

Traduït de Revue d'études Palestiniennes
Gener 1988
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Els socialistes i el restabliment
de la Generalitat (1975-1977)
Jaume Sobrequés i Gallico

Pocs dies després de la mort del general Franco es constituí (desembre
de 1975) el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Responia a la voluntat
de Convergència Democràtica de Catalunya de crear un organisme unitari
per tal de negociar amb el govern de l'Estat i al projecte de Convergència
Socialista de Catalunya de constituir un ampli front que permetés lluitar contra
les possibles temptacions de continuïtat del règim totalitari. El Consell esti-
gué integrat per onze partits: Convergència Democràtica de Catalunya (Jordi
Pujol), Convergència Socialista de Catalunya (Joan Reventes), Esquerra De-
mocràtica de Catalunya (Ramon Trias Fargas), Esquerra Republicana de Ca-
talunya (Josep Andreu i Abelló), Front Nacional de Catalunya (Joan Cornu-
della), Partit Carií de Catalunya (Josep Badia), Partit Popular de Catalunya
(Joan Colomines), Partit Socialista d'Alliberament Nacional (Joan Armet),
Partit Socialista Unificat de Catalunya (Gregorio López Raimundo), Reagru-
pament Socialista i Democràtic de Catalunya (Josep Pallach) i Unió Demo-
cràtica de Catalunya (Anton Cañellas). El Consell aplegava, doncs, un ven-
tall molt ampli de les forces polítiques de l'oposició, des dels demòcrata-
cristians fins als marxistes-léninistes, passant pels liberals, els socialistes,
els nacionalistes conservadors i els independentistes radicals.

Aquest organisme unitari representava un avenç i una concreció molt im-
portants en relació amb les propostes més genèriques fetes per l'Assemblea
de Catalunya des de 1971. El Consell tenia, doncs, un programa bastant pre-
cís d'allò que havia de ser el futur polític de Catalunya: formació d'un go-
vern provisional de la Generalitat que havia d'assumir el govern de Catalu-
nya amb uns poders basats en els principis i institucions continguts a l'Estatut
d'Autonomia de 1932; reconeixement de les llibertats democràtiques (expressió,

69



COL·LABORACIONS

premsa, associació, reunió, manifestació, eleccions per sufragi universal, etc.);
amnistia general per a les condemnes derivades d'actuacions polítiques o sin-
dicals; i constitució d'un govern provisional a l'Estat espanyol que es com-
prometés a celebrar eleccions a Corts constituents, les quals decidirien el
contingut de les noves institucions polítiques espanyoles.

Foren diversos els factors que condicionaren la no supervivència del fran-
quisme: a) l'existència d'una burgesia, especialment industrial, interessada
en l'establiment d'un règim polític més democràtic, homologable amb el dels
altres estats de l'Europa occidental, que li permetés continuar mantenint l'he-
gemonia social, econòmica i política, i que evités la radicalització sindical;
b) la conveniència del gran capitalisme internacional d'una eliminació con-
trolada de les dictadures del sud d'Europa (fi de la dictadura dels coronels
a Grècia el 1974) que evités el risc de processos polítics d'esquerres com la
«revolució dels clavells» a Portugal (abril de 1974); c) la necessitat del movi-
ment obrer, i dels moviments populars en general, d'acabar amb la dictadura
per tal de poder defensar millor llurs interessos; i d) la forta embranzida dels
moviments nacionalistes (especialment a Catalunya i al País Basc), disposats
a posar fi a l'estat centralista.

Aquest clima propicià la formació, el primer de desembre de 1976, d'una
comissió integrada per representants dels partits socialdemòcrates, demòcrates-
cristians, socialistes, comunistes, nacionalistes de Catalunya, País Basc i Ga-
lícia, i també dels sindicats, que tenia la missió de negociar la sortida de
la dictadura. Fou la Comissió dels deu, la qual, en retirar-se'n el represen-
tant sindical, passà a nomenar-se Comissió dels nou.

Els representants de les nacionalitats esmentades aconseguiren que la Co-
missió aprovés, el 21 de gener de 1977 el Document de les nacionalitats, que
afirmava l'exigència del restabliment dels Estatuts d'autonomia i de les insti-
tucions que s'hi configuraven així com la immediata creació d'institucions
d'autogovern (la Generalitat en el cas català). /

En front de la posició defensada pel representant català, Jordi Pujol,
en el sentit que calia seguir un doble camí de negociació (la negociació
per separat de Catalunya i la participació en els organismes negociadors
de tota l'oposició espanyola), el president a l'exili Josep Tarradellas féu
públic, el 6 de gener de 1977, un missatge en el qual reclamava el protago-
nisme principal en el procés negociador de l'autonomia catalana. Un acord
de l'Assemblea de Catalunya del 20 de març de 1977, que retirava el seu
suport a la Comissió dels nou, forçà la retirada de Jordi Pujol de la Co-
missió. El vell polític a l'exili havia aconseguit d'imposar les seves tesis
a les defensades per Jordi Pujol. Aquest enfrontament ajuda a entendre
el poc entusiasme que CDC posaria durant la campanya electoral del 15
de juny en la reivindicació estricte del retorn de Josep Tarradellas com
a futur president de la Generalitat, bé que defensà el restabliment de la
institució.
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LA CONSOLIDACIÓ DEL PROCÉS UNITARI: L'ORGANISME CONSULTIU
I L'ENTESA DELS CATALANS

La voluntat del president Tarradellas d'esdevenir el màxim responsable d'un
organisme unitari encarregat de dirigir la negociació el portà a crear (febrer-
maig de 1977) Y Organisme Consultiu de la Presidència de la Generalitat,
el qual aplegà els dies 12 i 13 de febrer, a Sant Cebrià del Rosselló, quan
encara no era formalment institucionalitzat, a vint-i-tres delegacions de par-
tits i sindicats.

La insistència de Tarradellas que figuressin en els principis constituents
de l'Organisme Consultiu l'acord que la negociació passés per la Presidència
i el compromís d'incloure en els programes electorals l'exigència del retorn
de Tarradellas, apartaren de l'Organisme a CDC i al PSUC, que defensaven
un major protagonisme negociador dels partits. En el primer cas, l'enfronta-
ment entre Pujol i Tarradellas per assumir el màxim protagonisme estigué
a la base de la retirada de CDC de l'Organisme Consultiu.

El dia 28 de maig de 1977 se celebrà a Sant Cebrià la primera reunió de
l'Organisme després de la seva institucionalització (decret de la Presidència
del 18 de maig). En sortí un comunicat que contenia, com ha escrit Manuel
Ferez, «una crida als partits catalans que es presenten a les eleccions del 15
de juny perquè exigeixin la immediata derogació del decret del general Fran-
co de 5 d'abril de 1938 que abolí l'Estatut d'Autonomia; el rebuig per part
d'aquests partits polítics del Consejo General de Cataluña; i la ratificació
de Tarradellas com a legítim dipositari de les institucions catalanes i com
a garantia de la continuïtat de la Generalitat de Catalunya».

La recuperació d'espais de llibertat per als partits polítics catalans havia
tingut en el gran Míting de la llibertat, celebrat pel Partit Socialista de Cata-
lunya el 22 de juny de 1976 al Palau blaugrana, una de les fites més significa-
tives. Per primera vegada des de 1939, en un clima d'entusiasme extraordi-
nari, un partit català llançava públicament les seves propostes pel futur. Al
costat d'aquelles que feien referència als avenços socials de les classes treba-
lladores, els reunits al Palau blaugrana es posaven en marxa per «la lluita
pel dret dels catalans a la nostra nacionalitat, per l'ús de les nostres institu-
cions de govern i pel dret d'autodeterminació de tots els pobles», i manifesta-
ven la voluntat de construir un partit «arrelat a la realitat nacional catalana,
entranyablement lligat a la resta dels països catalans, fraternalment obert a
la col·laboració entre tots els socialistes de l'Estat espanyol i decididament
llançat a l'internacionalisme socialista».

A la darreria del 1976, els socialistes catalans i altres forces de l'esquerra,
com el PSUC, portaren a terme una dura campanya abstencionista contra la
Llei de reforma política, aprovada per referèndum el 15 de desembre. I ho
feren sobretot perquè, més enllà del contingut, positiu bé que insuficient,
de la llei, el referèndum se celebrava sense que el govern hagués reconegut
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les llibertats democràtiques, i perquè no hi havia cap control democràtic dels
resultats.

D'altra banda, el 14 de desembre del mateix any Joan Reventes en una con-
ferència pronunciada al Teatre Romea de Barcelona assenyalava, entre d'al-
tres aspectes referents a la manera de gestionar políticament la transició, la
voluntat irrenunciable d'assolir l'amnistia total, la llibertat sense exclusions
de tots els partits polítics i organitzacions sindicals, el restabliment de la Ge-
neralitat i el retorn del President Tarradellas. Cal posar de relleu aquest dar-
rer aspecte perquè en aquell moment, i mentre alguns partits nacionalistes
conservadors mantenien una actitud de silenci en relació amb aquest tema
concret, els socialistes eren gairebé els únics que feien aleshores manifesta-
cions tan nítides sobre aquesta qüestió, si deixem de banda ERC, que havia
estat peonera en formular aquesta reivindicació.

El 22 de desembre de 1976 el PSC llançà a l'opinió pública, en vistes a
les futures eleccions generals, una proposta destinada a acomplir un paper
de primera magnitud en la vida política catalana. La iniciativa de promoure
una coalició electoral unitària —que després es concretaria en la candidatura
senatorial victoriosa— sota el lema Per a l'Entesa dels Catalans, assolí un
gran ressò entre partits progressistes de naturalesa ben diversa. Fou, però,
rebutjada per aquells que, com Jordi Pujol i el seu partit, tenien la pretensió,
d'altra banda ben legítima, d'esdevenir els protagonistes centrals de la vida
política catalana l'endemà de les eleccions democràtiques que havien de te-
nir lloc.

LES ELECCIONS GENERALS DEL 15 DE JUNY

El dia 8 de juny, poc abans de celebrar-se les eleccions, Joan Revenios,
en el míting celebrat a la Plaça de toros Monumental, va proposar un pla
pel restabliment de la Generalitat, que, bé que fou modificat en part/ serví
de pauta per a l'actuació política l'endemà de celebrar-se la primera/contesa
electoral. La proposta socialista parlava de la necessitat d'obrir unes nego-
ciacions amb el govern de l'Estat per tal de fer possible el retorn del Presi-
dent i el restabliment de la Generalitat; de la creació d'un Consell executiu,
la composició del qual fos proporcional al resultat electoral; de la delegació
de les funcions executives en el cap de la llista que assolís la victòria; i de
la constitució immediata d'una Assemblea de Parlamentaris.de Catalunya com
a mitjà de control democràtic de la Generalitat i del President. El dia 14 una
comissió formada per Joan Revenios, Francesc Izamos i Jesús Salvador ex-
posà el projecte al president Tarradellas.

Les eleccions del 15 de juny significaren un ampli triomf, a Catalunya,
de les candidatures que demanaven l'immediat restabliment de la Generalitat
(el vuitanta per cent dels diputats i tots els senadors menys un). Els Socialis-
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tes de Catalunya, coalició formada pel PSC i per la Federació Catalana del
PSOE, aconseguí la victòria electoral, amb 15 diputats i el 28,4 per cent dels
vots d'aquelles persones que havien acudit a les urnes. El Pacte Democràtic
per Catalunya (coalició formada per Convergència Democràtica, Esquerra
Democràtica, Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament i independents del
Front Nacional de Catalunya) aconseguí 11 diputats i el 16,83 per cent dels
vots. La Unió del Centre Democràtic obtingué 9 diputats i el 16,8 per cent
dels vots. El Partit Socialista Unificat de Catalunya, 8 diputats i el 18,20 per
cent. La Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya (coali-
ció formada pel Centre Català i Unió Democràtica de Catalunya), 2 diputats
i el 5,61 per cent. L'Esquerra de Catalunya, coalició integrada per Esquerra
Republicana de Catalunya i Partit del Treball d'Espanya, encara no legalit-
zats, 1 diputat i el 4,57 per cent. I, darrerament, la coalició Aliança Popular-
Convivència Catalana, 1 diputat i el 3,5 per cent.

Quant al Senat, la coalició Entesa dels Catalans, promoguda pels socialis-
tes i a la qual donaven suport també el PSUC, ERC, EC i independents de
l'Assemblea de Catalunya, aconseguí la victòria més esclatant que mai cap
moviment unitari hagi obtingut a Catalunya. Resultaren elegits els seus 12
candidats. El Pacte Democràtic aconseguí dos escons, la UCD un i, a Barce-
lona, l'independent Lluís M. Xirinacs fou també elegit.

L'endemà de les eleccions els Socialistes de Catalunya donaren a conèixer
quines eren les exigències mínimes que calia obtenir immediatament: dero-
gació del decret del general Franco de 5 d'abril de 1938, que suspenia l'Esta-
tut, retorn del president Tarradellas i restabliment dels principis i institucions
de l'Estatut de 1932, celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya, i ela-
boració i aprovació d'un nou Estatut d'Autonomia.

L'INICI DE LES NEGOCIACIONS PEL RESTABLIMENT DE LA GENERALITAT

El dia 20 de juny, no sense haver-ho comunicat abans a la resta de partits
catalans, una delegació dels Socialistes catalans, integrada per Joan Reventes,
Josep M. Triginer i Eduard Martín exposà el pla esmentat al rei Joan Carles
i al president del govern Adolfo Suárez, el partit del qual, la Unió del Centre
Democràtic, havia aconseguit la victòria electoral en el conjunt de l'Estat.

L'endemà mateix, l'Organisme Consultiu donava el vist-i-plau al projecte
socialista de convocar, l'Assemblea de Parlamentaris. El dia 23 de juny, Josep
Tarradellas i Joan Reventós, en presència d'altres personalitats polítiques, s'en-
trevistaren a París. El dirigent socialista féu conèixer al President la imme-
diata celebració de la primera reunió de l'Assemblea de Parlamentaris. Josep
Tarradellas, per la seva banda, insistí en quelcom que seria des d'aleshores
un dels seus principis polítics fonamentals: només en la unitat seria possible
l'avenç polític de Catalunya.
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LA PRIMERA REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS

El 25 de juny de 1977 es reuní al Palau del Parlament la primera Assem-
blea de Parlamentaris de Catalunya. Simbòlicament, la reunió del Palau del
Parlament fou l'expressió més cabal de la gran victòria assolida en les elec-
cions per les formacions polítiques que reclamaven el restabliment de les ins-
titucions d'autogovern.

Els acords que hom prengué a l'Assemblea havien estat pactats prèviament
per tal que en cap moment no poguessin aparèixer discrepàncies que haurien
estat negatives per la imatge d'unitat que tots els partits volien donar davant
de l'opinió pública i del govern de l'Estat.

Heribert Barrera, d'ERC, proposà nomenar president de l'Assemblea de
Parlamentaris el president Josep Tarradellas. D'aquesta manera s'aplegarien
en una mateixa persona la legitimitat històrica i la que tenia el seu origen
en la voluntat popular manifestada en les eleccions passades.

Jordi Pujol, cap de llista del Pacte Democràtic, proposà la creació d'una
Comissió Permanent de l'Assemblea, la cual quedà constituïda per Josep M.
Triginer, Eduard Martín i Francesc Ramos, pels Socialistes de Catalunya;
Gregorio López Raimundo, Antoni Gutiérrez i Jordi Solé Tura, pel PSUC;
Jordi Pujol, Ramon Trias Fargas i Josep Verde i Aldea, pel Pacte Democrà-
tic; Carles Sentís, Manuel Jiménez de llarga i Antoni Faura, per la UCD;
Anton Cañellas, per la UC i la DCC; Heribert Barrera, per Esquerra de Ca-
talunya, i pels senadors Maria Rubies, Josep A. Baixeras, Josep Benet i Pere
Portabella. A proposta de Jordi Pujol, hom votà per unanimitat Joan Reven-
ios com a president de la Comissió.

Tot seguit, el diputat del PSUC Jordi Solé Tura es referí a la necessitat
que el govern de l'Estat concedís una àmplia amnistia, la qual cosa implica-
ria la institucionalització definitiva i tan necessària de la reconciliació nacional.

Carles Sentís, cap de llista de la UCD, demanà la legalització de tots/els
partits. Cal recordar que les eleccions del 15 de juny s'havien celebrat en
una situació d'il·legalitat de diverses formacions polítiques, com Esquerra
Republicana de Catalunya.

Anton Cañellas, de la UC i de la DCC, féu una crida a favor del respecte
als drets humans i del rebuig de la violència. Demanà també als parlamenta-
ris catalans que condemnessin l'assassinat per ETA de l'empresari basc Xa-
vier de Ibarra.

Joan Reventós, de Socialistes de Catalunya, recordà en el seu discurs els
objectius bàsics de les reivindicacions unitàries catalanes (restabliment dels
principis i les institucions de l'Estatut de 1932; recuperació de la Generalitat
i retorn del president Josep Tarradellas). En la proposta de declaració de l'As-
semblea feta per Reventós, s'hi recollia, a més a més dels punts esmentats,
el compromís dels diputats i senadors catalans de treballar, al Congrés i al
Senat, per l'elaboració i l'aprovació d'una Constitució democràtica per a Es-
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panya; la voluntat d'assolir l'amnistia, les llibertats i la legalització de tots
els partits; el reconeixement del dret a l'autogovern de totes les nacionalitats
i regions; i la necessitat d'adoptar mesures per fer front a la crisi econòmica
i millorar les condicions de vida i de treball dels sectors populars.

La declaració aprovada defensava també la via negociadora amb les altes
instàncies de l'Estat i el govern per tal d'aconseguir la derogació del decret
esmentat de 5 d'abril de 1938. Finalment, per unanimitat, i a proposta del
diputat Laurea López i Rodó, hom acordà demanar la supressió del «Conse-
jo General de Cataluña».

Les qüestions més importants que havien quedat pendents l'endemà de la
primera sessió eren: l'acompliment dels acords que s'hi havien pres —els quals
implicaven una acció molt decidida i ferma per la restauració de la Generali-
tat, l'abolició del decret de 1938, el retorn del president Tarradellas—, i la
creació d'un Consell executiu. Contra la posada en pràctica d'aquests acords
s'aixecava un obstacle important que féu decidir de congelar momentània-
ment les accions encaminades a assolir aquells objectius: era la constitució
del nou govern de la Monarquia, com ho expressà Joan Reventós en el dis-
curs durant la segona sessió de l'Assemblea de Parlamentaris, on donà compte
de la gestió de la Comissió Permanent. Però el fet més decisiu, el que força-
ria a canviar els plantejaments dels parlamentaris, fou el sorprenent i trans-
cendental viatge del president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarrade-
llas, a Madrid, el dia 27 de juny, tot just dos dies després de la primera reunió
dels parlamentaris catalans. Tarradellas, que havia estat convidat pel presi-
dent Suárez, comunicà als Socialistes de Catalunya la seva voluntat d'em-
prendre el viatge, i aquests manifestaren la seva conformitat.

EL VIATGE DE TARRADELLAS A MADRID

És evident que, si els parlamentaris havien votat unànimement Tarradellas
com a llur President, un viatge d'aquest a la capital de l'Estat havia trasbalsat
profundament els esquemes preestablerts pels parlamentaris. En definitiva,
sorgia ara un problema, que afegia una nova peça al complicat trencaclos-
ques dels dies atrafegats que seguiren el 15 de juny. L'agosarat viatge de Tar-
radellas plantejava la necessitat de l'entesa entre les dues legitimitats que ha-
via definit Heribert Barrera en la primera sessió de l'Assemblea de
Parlamentaris: la legitimitat històrica i la del sufragi universal.

L'estada del president Tarradellas a Madrid es perllongà més del que ini-
cialment havia estat previst; durant aquells dies, el President s'entrevistà tant
amb les més altes instàncies del govern com amb els principals dirigents po-
lítics de les formacions parlamentàries. Concretament, ultra una entrevista
amb el ministre de l'interior, Rodolfo Martín Villa, serien decisives les en-
trevistes amb el president del govern, Adolfo Suárez (els dies 27 de juny i
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1 de juliol) i amb el rei Joan Caries I (el dia 29 de juny). De tot aquest pro-
cés negociador en sortiria un principi d'acord, expressat en el comunicat del
dia 2 de juliol, fet públic conjuntament a Barcelona i a Madrid, en el qual,
després de constatar que el règim definitiu de l'autonomia havia d'ésser esta-
blert per les Corts, les dues parts manifestaven la voluntat de constituir «en
el marc de la vida local», un ens que permeti «recuperar les institucions se-
culars del poble català». Aquest s'havia de basar en el restabliment de la «unitat
institucional de Catalunya». La nova institució, que assumiria competències
de les Diputacions i de l'Estat, tindria caràcter transitori. El document es-
mentava de manera inequívoca que el nou ens seria la Generalitat, que d'aquesta
manera seria restaurada. Els signants convenien també en la necessitat que
l'autonomia no fos un privilegi exclusiu de Catalunya sinó que calia oferir-la
a totes les regions espanyoles.

Finalment, doncs, també quedava reconeguda la legitimitat històrica i hom
n'anunciava la futura restauració.

Aquest viatge —i aquest acord— marcaria de ple el sentit de l'actuació de
la Comissió Permanent de l'Assemblea de Parlamentaris, perquè la voluntat
negociadora que havia expressat la primera sessió plenària es trobava ara amb
un nou element, amb el qual calia combinar i coordinar les accions negocia-
dores amb Madrid. D'aquesta dualitat de negociadors i de legitimitats en sor-
girien friccions, derivades de la prioritat d'iniciativa que volien mantenir tant
els parlamentaris com el President. La voluntat unitària d'ambdues parts, feta
possible sobretot per la prudència i la generositat de les forces d'esquerra
que havien guanyat majoritàriament les eleccions, impedí que el president
Suárez dividís en dos blocs els negociadors catalans.

L'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE L'ASSEMBLEA
DE PARLAMENTARIS

La Comissió Permanent de l'Assemblea de Parlamentaris es reuní per pri-
mer cop, presidida per Joan Revenios, el dia 28 de juny quan ja era conegu-
da la presència del President a Madrid. La Comissió valorà la importància
del viatge i acordà: d'una banda, aprovar les gestions que estava fent el presi-
dent Tarradellas a Madrid i, d'altra banda, crear comissions per tal de treba-
llar en diversos projectes de llei, pel cas que calgués tornar a tirar endavant
tots els principis que inspiraven l'Assemblea.

Entre aquesta reunió i la segona, el 5 de juliol, hi hagué el llarg procés
negociador de Tarradellas, el trànsit continuat de Joan Revenios, de Madrid
a Barcelona i viceversa, per fer costat al President i fer-li conèixer el parer
dels parlamentaris.

En aquesta segona reunió del 5 de juliol hom tractà, simplement, de valo-
rar el viatge i de preparar una sessió de la Comissió Permanent, a París, que
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presidiria el mateix Tarradellas. Aquesta reunió hi tingué lloc el dia 7 de ju-
liol i en ella s'hi prengueren els acords fets públics en un comunicat conjunt.

En síntesi, aquests acords plantejaven la coincidència de criteris entre el
President i l'Assemblea de Parlamentaris; establien la necessitat de «prosse-
guir de comú acord la negociació amb el govern de l'Estat», incloent-hi allò
que era l'objectiu bàsic dels socialistes des de feia temps: la creació d'un consell
provisional de la Generalitat (el qual s'havia anat ajornant en repetides oca-
sions en no coincidir les iniciatives de Joan Reventós amb els esdeveniments
que s'anaven desenvolupant i, particularment, pel viatge del president Tarra-
dellas a Madrid); finalment, en el punt cinquè era fixat que el President.i
l'Assemblea de Parlamentaris establirien immediatament els mitjans de rela-
ció: d'aquí en sortiria, a la llarga, la supeditació de l'Assemblea de Parla-
mentaris a la iniciativa i a la voluntat del President.

La darrera reunió de la Comissió Permanent, abans de celebrar-se la sego-
na sessió de l'Assemblea de Parlamentaris, tingué lloc el dia 9 de juliol. De-
cidí d'insistir en els acords de París i de rellançar els acords del primer ple-
nari i el paper negociador dels parlamentaris tot fent arribar sengles telegrames
al president del Govern, Adolfo Suárez, i al ministre de governació, Martín
Villa (en l'adreçat a aquest darrer, hom demanà que qualsevol iniciativa en
les negociacions tingués la conformitat de l'Assemblea de Parlamentaris); també
preparà l'ordre del dia de la segona sessió plenària, i començà les aproxima-
cions per tal de nomenar, d'entre els parlamentaris, una Comissió negocia-
dora que fes costat al President. Aquest punt, que seria extensament tractat
en la sessió plenària del dia 11 de juliol, donaria lloc a una àmplia controvèr-
sia interna i, ensems, a petits desacords i reticències amb el President. En
efecte, a proposta de Jordi Solé i Tura, fou acordat que la Comissió negocia-
dora es compongués de sis persones: un senador, el president de la Comissió
Permanent i un representant per cada una de les coalicions (PSC-PSOE, Pacte
Democràtic, PSUC i UCD) que havien tingut més vots a Catalunya. Sobre
aquesta composició, els Socialistes de Catalunya havien manifestat llur dis-
conformitat a la presència de representants de la UCD a la Comissió nego-
ciadora, per creure que aquesta coalició tindria l'avantatge de disposar d'efectius
a les dues bandes de la taula negociadora.

A conseqüència d'aquest acord, la Comissió quedà formada per Joan Re-
ventós, Josep Benet, Josep Maria Triginer, Jordi Pujol, Carles Sentís i Anto-
ni Gutiérrez. Aquests noms foren traslladats a coneixement del president Ta-
rradellas per Joan Reventós, i el President els nomenà com a Comissió
negociadora a través d'una ordre del 4 d'agost, que desenvolupa un decret
del mateix dia creant la Comissió negociadora, constituïda «sota la presidèn-
cia del President de la Generalitat».

En la sessió del dia 11, Joan Reventós donà a conèixer l'existència d'una
carta que li havia estat enviada pel President, en la qual aquest li manifestava
la voluntat d'establir una supeditació jeràrquica de la Comissió negociadora
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dels parlamentaris a la seva persona: el President nomenaria els membres
proposats pels parlamentaris; i, és clar, qui nomena pot destituir.

A més del tema de la Comissió negociadora, ja esmentat, que fou un dels
més importants tractats en la sessió celebrada el dia 11 de juliol, cal remarcar-ne
d'altres aspectes. En primer lloc, les qüestions que feien referència a la insti-
tucionalització de l'Assemblea. El senador Xirinacs plantejà un problema que
era viu també a la premsa i que afectava sobretot els parlamentaris indepen-
dents: la manca de comunicació entre la Comissió Permanent i el plenari,
i, per tant, la manca d'informació dels parlamentaris no pertanyents a la Per-
manent.

Però el tema central, del qual es desprendria finalment l'elecció de la Co-
missió negociadora, fou el llarg parlament de Joan Revenios, amb què donà
compte de l'actuació de la Comissió Permanent en l'interval entre les dues
sessions. Especialment informà sobre les tres reunions, l'anada a París i els
acords que se'n derivaren, i els telegrames adreçats a Martín Villa i Adolfo
Suárez. El debat que el seguí fou molt viu i un dels més interessants de la
sessió, forçat per una intervenció —paradoxalment maximalista— del dipu-
tat d'Aliança Popular, Laurea López Rodó, que insistí sobre la necessitat d'in-
corporar a la declaració de París la recuperació del Parlament de Catalunya,
bo i insinuant també perills «presidencialistes» i una certa proclivitat madri-
lenya del president Tarradellas. Totes les intervencions que seguiren, tant la
del president Andreu i Abelló, com les d'Heribert Barrera, Jordi Pujol, Jor-
di Solé Tura i Eduard Martín, advertiren de la necessitat de fer plantejaments
realistes en la negociació, i, en alguns casos, introduïren un elemeníd'anàli-
si molt important, en referir-se a la possible utilització específica que, del
viatge de Tarradellas i de tot el procés negociador, podia fer el govern i, en
darrer terme, el partit del govern: la UCD.

Finalment, dues propostes estaven destinades a un futur totalment contra-
posat: la del diputat del Pacte Democràtic, Josep Verde, en el sentit de cons-
tituir un grup parlamentari català, amb disciplina de vot per a les qüestions
autonòmiques, no prosperaria; mentre que la proposta d'incorporar a l'As-
semblea els quatre senadors de designació reial acabaria, en una altra sessió,
per ésser aprovada.

EL DEBAT SOBRE LA FÓRMULA PER RESTABLIR LA GENERALITAT

Durant el temps que transcorregué entre la segona i la tercera sessió ple-
nària de l'Assemblea de Parlamentaris les pàgines dels diaris s'ompliren de
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forma quasi ininterrompuda amb el procés de negociació entre el govern d'Adol-
fo Suárez i les forces polítiques catalanes per tal de restablir la Generalitat.
I, complementàriament amb aquest aspecte, cal dir que durant aquest perío-
de s'accentuaren les friccions entre el president Tarradellas i els parlamenta-
ris. Aquest punt —que es deriva de la diversa valoració del pes de les dues
legitimitats que es contemplaven a partir del 15 de juny— donà lloc en la pràc-
tica, i a desgrat de les constants negatives de les parts, si no a una dualitat
negociadora, sí a dos punts de vista sovint no coincidents: el del President
i els seus assessors, i el de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Parla-
mentaris i, en darrer terme, el conjunt d'aquests.

Aquesta qüestió fou, precisament, la que plantejà un cert retard en les ne-
gociacions. En efecte, ja hem vist que, de la segona sessió plenària, n'havia
sortit elegida una Comissió negociadora, respecte a la qual el President no
s'havia pas estat de mostrar algunes reticències.

Així, mentre l'Organisme Consultiu es reunia (13 de juliol) i acordava de
felicitar Tarradellas per la forma i el ritme de les negociacions, la Comissió
negociadora es reuní amb Martín Villa (14 de juliol) per tal de comunicar-li
la ferma voluntat dels parlamentaris catalans a no renunciar a les institucions
bàsiques (president, consell executiu i assemblea). D'aquestes converses i de
la filtració d'un projecte de reial decret-llei per al restabliment de la Genera-
litat, els parlamentaris catalans en deduirien una imatge insatisfactòria per
no concordar amb els punts que sempre havien plantejat. Aquestes diver-
gències motivaren que la Comissió Permanent de l'Assemblea de Parlamen-
taris encarregués a experts juristes de l'òrbita socialista l'elaboració d'un dic-
tamen jurídic sobre la fórmula transitòria per al restabliment de la Generali-
tat. Alguns mitjans d'informació (19 de juliol) catalogaren aquest dictamen
com una autèntica contraproposta al govern. El dictamen, que pretenia evi-
tar la concessió d'una Generalitat massa aigualida, fou donat a conèixer a
Tarradellas, a Orly, per Joan Reventes, i fou ell mateix l'encarregat de fer-lo
a mans del ministre Martín Villa, junt amb una carta del President (20 de
juliol).

En síntesi, el dictamen es referia a la Llei de Bases de Règim Local, que
afirmava que podrien ser establertes divisions territorials altres que la pro-
víncia. Com que la vigència d'aquesta llei exigia el desenvolupament d'un
text articulat el govern podia, mitjançant un reial decret-llei tramitat pel pro-
cediment d'urgència, posar en vigor part de la llei, amb la qual cosa seria
possible el restabliment transitori de la Generalitat en un termini no superior
a deu dies.

Aparentment, doncs, no hi havia discrepàncies, però el caràcter de contra-
proposta que es desprenia dels mitjans de difusió plantejà el perill d'una dualitat
de negociacions que s'interferissin, i encobrí una realitat: els parlamentaris
pretenien d'equiparar-se, en tant que negociadors, amb el President. Tota la
premsa d'aquests dies no féu altra cosa sinó destil·lar aquests recels que si
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bé eren eludits en els comunicats, en els comentaris i manifestacions es feien
ben palesos: tant que la coalició dels Socialistes de Catalunya es cregué
amb l'obligació moral de fer una roda de premsa (23 de juliol) per tal de
fer saber als ciutadans de Catalunya la situació real. Precisament, aquest
mateix dia, el President féu conèixer la voluntat d'enfortir la seva supe-
rioritat jeràrquica, en no voler rebre la Comissió negociadora, per manca
d'una reglamentació que establís l'articulació entre negociadors i Presi-
dent. D'altra banda, i sempre en la línia de reivindicar els tres punts bà-
sics (president, consell, assemblea), la Comissió Permanent de l'Assem-
blea de Parlamentaris elaborà un projecte de decret-llei que, filtrat i
conegut, no fou pres en consideració pel President. Hom es trobava en
un punt difícil: si no ho era de ruptura, sí que ho era de paràlisi de la
dinàmica que els parlamentaris havien previst en nomenar la Comissió
negociadora, la qual, si no se supeditava al President, era inoperant per
voluntat d'aquest. Per això hom propicià una nova reunió entre la Comis-
sió Permanent i Tarradellas, i fou aprofitada l'estada del President a Per-
pinyà. Aquesta reunió donà lloc als acords del 29 de juliol del 1977, a Sant
Cebrià del Rosselló, publicats en el número 3 del Diari Oficial de la Ge-
neralitat (agost del 1977). Tarradellas es comprometé a nomenar la co-
missió negociadora, de la qual ja he parlat.

A més, per tal de reforçar la unitat, a partir del 5 d'agost Tarradellas rebé
a Saint Martin-le-Beau els representants de les principals forces polítiques
de Catalunya, començant pels socialistes. Totes les reunions acabaven amb
un comunicat que contenia declaracions d'esperança, d'harmonia i d'unitat.
Salvades les discrepàncies, el president Tarradellas recuperava la iniciativa.
I, si bé la Comissió Permanent, reunida el dia 9 d'agost, insistí en el rebuig
total i absolut de qualsevol Mancomunitat, en l'exigència d'un controTcíemo-
cràtic, i en la creació d'una assemblea provisional, els dies 10 i 11 d'agost
Tarradellas reprengué els contactes amb el govern de Madrid amb sengles
converses amb Salvador Sánchez Terán a París. El representant del govern
de l'Estat féu una contraproposició, de caràcter encara molt aigualit, que Tar-
radellas féu conèixer a la Comissió negociadora en la reunió que hi tingué
el dia 16 d'agost a Saint-Martin-le-Beau. Acabada la reunió hom publicà un
nou comunicat (17 d'agost) en el qual, de comú acord, hom insistia en la ne-
cessitat de mantenir els tres punts bàsics per al restabliment de la Generali-
tat: president, consell, assemblea.

El desgavell informatiu, la frivolitat de les filtracions, les anades i vin-
gudes d'uns i altres anaven retardant la solució final del problema que
semblava ja establerta des dels acords de Madrid entre Tarradellas i Suá-
rez. Fou en aquest marc quan, com a instrument de pressió i en resposta a
una exigència de transparència informativa, hom convocà i es reuní, a Llei-
da, el 23 d'agost, la tercera sessió plenària de l'Assemblea de Parlamen-
taris.
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LA TERCERA SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS

En tota la sessió es respirà una clara voluntat descentralitzadora i de res-
pecte i consideració a les comarques. En el discurs inaugural, Josep Andreu
i Abelló remarcà el paper de les terres de Lleida i el fet d'estar lligades als
dos presidents efectius de la Generalitat: Francesc Macià i Lluís Companys.
Més endavant, els parlamentaris tindrien una deferència envers la senadora
del Pacte Democràtic Maria Rubies, que presentà la crida per a l'Onze de
Setembre, elaborada, però, prèviament. En darrer lloc, el diputat socialista
Felip Lorda, també lleidatà, recordà molts dels problemes de les comarques
de ponent i insistí en la necessitat de la descentralització i la racionalització
en l'assignació de recursos financers.

El punt clau del clímax que hem traçat fins ara el marcà el debat a l'entorn
de les negociacions per al restabliment de la Generalitat, a partir de l'infor-
me de Joan Reventós, tant en relació amb l'actuació de la Comissió Perma-
nent, com sobre el paper de la Comissió negociadora.

Mentre Heribert Barrera insistí en la seva línia de fidelitat al President i
de rebuig d'altres vies de negociació, d'altres parlamentaris entraren no sola-
ment en l'aspecte formal de a qui corresponia conduir les negociacions tal com
s'estaven duent a terme, sinó també en una anàlisi política aprofundida del procés
que havia conduït a la possibilitat real de negociació en aquell moment. Per
exemple, Jordi Solé Tura recordà el paper de la lluita política, continuada al
llarg de molts anys, com un factor desencadenant de la situació actual, i apel·là
després al realisme i el possibilisme per tal de no ensorrar en un tancar i obrir
d'uÜs tots aquests anys d'esforços. I aquest fou també el plantejament de Jordi
J?ujol, que va introduir-hi una distinció (poc freqüent fins aleshores) entre un
restabliment que impliqués un reconeixement polític, i la dotació d'un autèn-
tic contingut de la Generalitat restablerta, la qual dotació podia ésser posterior
al mateix restabliment. Per la seva banda, Eduardo Martín insistí en el neces-
sari control democràtic de la institució i al·ludí, per enèsima vegada, al paper
d'una Assemblea Provisional, que finalment, com ja és prou sabut, no arribà
a configurar-se. Els representants dels Socialistes de Catalunya, que aconse-
guiren el suport del PSUC, insistiren també en la necessitat que el primer go-
vern de la Generalitat restablerta fos un executiu d'unitat que respectés els re-
sultats del 15 de juny. Amb tot, acabat el debat, l'Assemblea aprovà per unani-
mitat la gestió duta a terme fins aquell moment, i aprovà també la petició d'am-
nistia i de llibertats, i la de legalització de tots els partits polítics.

CAP A LACORD FINAL

De finals d'agost fins al primer d'octubre, en què es reuní la quarta i darre-
ra sessió plenària de l'Assemblea de Parlamentaris, tres foren els aspectes
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més importants que presidiren la vida política catalana: l'accidentada conti-
nuació de les negociacions, la gran mobilització de la Diada Nacional de Ca-
talunya, i l'arribada dels esquitxos desestabilitzadors, mai no aclarits prou.
centrats en l'atemptat a la redacció de la revista «El Papus», el 21 de setembre.

Així, en funció dels conflictes que explicaré tot seguit, els Socialistes de
Catalunya donaren a conèixer el 5 de setembre, una sanció al seu militant,
Josep-Lluís Sureda, pel fet d'haver participat en les negociacions amb el go-
vern de Madrid com a assessor del president Tarradellas sense coneixement
del partit. No calia sinó aquesta notícia per a posar de manifest que si bé
el procés negociador avançava, no ho feia sense dificultats i desavinences.

Un altre nivell important de la vida política catalana era al carrer: la parti-
cipació popular massiva i entusiasta. Per iniciativa unitària, però amb una
participació que superà totes les previsions, la concentració convocada al Pas-
seig de Gràcia, de Barcelona, reuní una gran multitud moguda per una idea
i una esperança: la recuperació de l'autogovern de Catalunya, no pas per una
pruïja romàntica sinó per l'íntim convenciment que la recuperació de la ca-
pacitat de governar-nos havia de servir per a canviar, en bé, totes les coses.
Un milió de persones cridaren una vegada més —sense pors i inhibicions
aquesta vegada— els lemes bàsics de l'Assemblea de Catalunya: la voluntat
del poble català es dibuixà nítidament en el panorama una mica fosc de les
negociacions. No hi ha cap dubte que la imponent manifestació de l'Onze
de Setembre tingué una importància decisiva en l'encarrilament de les nego-
ciacions.

El rovell de Fou de tot el procés continuava essent, però l'estira-i-arronsa
entre totes les parts implicades en les negociacions, en les quals com hem
vist, els parlamentaris no renunciaven a tenir un protagonisme molt im-
portant.

El President reinicia les converses amb el govern de Madrid, amb una en-
trevista amb el representant del govern espanyol, senyor Sánchez Terán, a
París, els dies 26 i 27 d'agost. Aquest presentà una fórmula de reconeixe-
ment de la Generalitat, en la qual, d'una banda, s'excloïa completament l'As-
semblea de Parlamentaris, i de l'altra banda, es reconeixia als presidents de
les Diputacions un paper dins el Consell executiu. Aquest punt, inacceptable
per als parlamentaris, féu que apuntessin novament algunes discrepàncies,
fetes explícites pels Socialistes de Catalunya el dia 30 d'agost en una nota
redactada el dia abans. En ella, els socialistes alertaven l'opinió pública de
la gravetat de la demora del reconeixement dels drets nacionals de Catalunya
i de la seva institucionalització; protestaven per la reticència que el govern
tenia en l'acceptació dels resultats del 15 de juny, reivindicaven els principis
i institucions de l'Estatut de 1932, que comportava l'existència d'una Assem-
blea que tindria vigència fins la constitució del Parlament de Catalunya; i
exigien que el consell provisional de la Generalitat fos un consell d'unitat
catalana.
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Aquesta nota coincidí amb unes manifestacions del president Tarradellas
segons les quals la formació del Consell i la seva composició eren prerroga-
tives exclusivament seves. D'altra banda, també fou el dia 29 quan Josep Be-
net exposà les seves opinions a «Mundo Diario», i insistí en el fet que «s'ha
deixat podrir la negociació». Les reaccions no es feren esperar: d'una banda,
l'Organisme Consultiu féu una nota amb què donà tot el seu suport al Presi-
dent; i aquest, per una ordre del dia 30, decidí de destituir, pel bé de la nego-
ciació, Josep Benet com a membre de la Comissió negociadora. S'arribava
així al clímax més alt de les tensions: el dia 31, la Comissió negociadora
no admeté la destitució bo i al·legant la incapacitat presidencial per destituir
d'un càrrec a qui els parlamentaris havien elegit. El primer de setembre Joan
Reventes es desplaçà a Saint-Martin-le-Beau per tal d'exigir al President ex-
plicacions sobre aquesta decisió presidencial.

EL RESTABLIMENT PROVISIONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En el clima de crisi que he descrit abans, hom donà a conèixer, el 2 de
setembre, un comunicat amb l'acord total entre Tarradellas i Sánchez Terán,
pendent només de la ratificació parlamentària. Restà oberta la porta per a
la reconciliació, que tots desitjaven si hom en trobava la fórmula. La Comis-
sió Permanent, reunida el dia 2 de setembre, per tal de salvar la cara en l'ano-
menat «afer Benet» decidí de suspendre les funcions de la Comissió negocia-
dora i començà a cercar camins alternatius per tal de reprendre els contactes
amb el President. La fórmula a què hom arribà a proposta del President con-
sistí en què fossin els caps de fila dels partits aquells que s'entrevistarien amb
Tarradellas, sense perdre de vista, però, la possibilitat de negociar directa-
ment amb Madrid. L'acord tingué el vot negatiu dels socialistes perquè con-
sideraven que era només un mitjà per a excloure Benet de les negociacions
i per a minimitzar el paper de l'Assemblea de Parlamentaris. Des d'aquesta
perspectiva, el dia 6 de setembre hi hagué una reunió informativa, a Orly,
entre els caps de fila dels partits representants a la Comissió Permanent i
el President Tarradellas: hom hi exposà la insatisfacció pels acords amb el
govern, i hom deixà les portes obertes per a buscar millores amb d'altres
negociacions, com així ocorregué l'endemà amb la presència de polítics ca-
talans a Madrid. Hom censurava sobretot, en els acords esmentats, el fet que
contemplessin la presència, en les institucions de la Generalitat restablerta,
dels presidents no elegits democràticament de les diputacions provincials.
Els punts de vista defensats el dia 6 a París sortiren clarament a la reunió
de la Comissió Permanent del dia 8. En aquesta reunió, i a proposta dels
socialistes, que aconseguiren el suport de les altres forces polítiques d'es-
querra, s'acordà considerar com a fonamentals la no presència dels presi-
dents de les diputacions en el Consell executiu de la Generalitat i la referèn-
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cia explícita als mecanismes de control del Consell executiu. Hom insistí també
en el paper dels parlamentaris, en el caràcter democràtic i de concentració
del Consell, i quedà posposada la convocatòria del plenari, amb la confiança
de disposar de més elements que hom esperava de poder afegir, com a cor-
reccions, al paper de l'acord entre Tarradellas i Sánchez Terán.

El dia 9 hom féu conèixer personalment a Suárez els punts de vista de la
Comissió Permanent. En acabar l'entrevista amb el president Suárez, Joan
Reventós manifestà que el govern de l'Estat havia assumit la filosofia política
dels partits catalans de no acceptar una Generalitat que no fos plenament de-
mocràtica en la seva composició.

Després de tenir lloc aquests contactes i de l'entrevista del dia 20 de se-
tembre entre Tarradellas i Sánchez Terán, només quedaven pendents alguns
aclariments abans de donar per bons els decrets amb els retocs que els parla-
mentaris hi volien fer. Aquest fou el sentit de les reunions dels caps de fila
(23 de setembre) i dels caps de fila amb Tarradellas, el dia 27, on hom donà
per bons els acords que, l'endemà, subscriuria també el representant del go-
vern, Sánchez Terán. Encara figuren en el Consell executiu els representants
de les diputacions provincials, però hom hi ha introduït la consulta a sena-
dors i diputats per al nomenament dels altres consellers. Arribats en aquest
punt de confluència, traduït en el comunicat tripartit del dia 28, ja no es fa-
rien esperar gens les aprovacions del decret pel consell de ministres (29 de
setembre) i per la comissió d'urgència legislativa de les Corts, el qual decret
seria publicat ràpidament al B.O.E. i Josep Tarradellas, com a President, po-
dria enviar un missatge a través de Televisió Espanyola.

El reial decret-llei de restabliment provisional de la Generalitat de Cata-
lunya començava amb un preàmbul on es definia la Generalitat com la insti-
tució secular en la qual el poble català ha vist el símbol de la seva personali-
tat dins la unitat d'Espanya. Després d'afirmar que fins que es promulgués
la Constitució no seria possible l'establiment estatutari de les autonomies i
que el restabliment de la Generalitat no condicionava el contingut de la futu-
ra Constitució en matèria autonòmica, assegurava que aquest restabliment
no suposava cap privilegi econòmic ni social per a Catalunya, i que la insti-
tucionalització de les regions havia de basar-se en el principi'de solidaritat
entre tots els pobles d'Espanya.

En el text articulat, es restablia amb caràcter provisional la Generalitat de
Catalunya, fins a l'entrada en vigor del règim d'autonomia que aprovessin
les Corts (art. 1). El seu àmbit d'actuació serien les províncies de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona (art. 2). Els òrgans de govern i d'administració
de la Generalitat provisional serien el president de la Generalitat i el Consell
executiu, que seria presidit per ell (art. 3). El nomenament del president de
la Generalitat es faria per reial decret a proposta del president del govern
(art. 4). El Consell executiu seria format per un màxim de dotze consellers,
designats pel president, més un representant de cadascuna de les Diputacions
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catalanes (art. 5). Corresponia a la Generalitat provisional administrar les
funcions i serveis que li transferissin l'administració de l'Estat i les Diputa-
cions, elaborar i aprovar les seves pròpies normes reglamentàries, i coordi-
nar les funcions de les Diputacions catalanes en l'àmbit de la Generalitat,
sense que aquestes perdessin llur personalitat jurídica (art. 6). Els òrgans
de govern de la Generalitat provisional podrien ser dissolts pel govern per
raons de seguretat de l'Estat (art. 8). En les disposicions finals, es derogaven
la llei de 1938 que abolia la Generalitat de Catalunya i el reial decret del 18
de febrer de 1977 que instaurava el Consell general de Catalunya. Finalment,
una disposició transitòria establia que mentre durés el règim provisional de
la Generalitat, el seu president exerciria també la Presidència de la Diputa-
ció de Barcelona.

Per tal de posar en marxa la transferència a la Generalitat de la gestió de
funcions i serveis de la competència de l'administració de l'Estat es promul-
gà un nou Reial Decret-llei (30 de setembre) pel qual es creaven dues comis-
sions mixtes de transferències de funcions i serveis, una entre l'administra-
ció de l'Estat i la Generalitat, i una altra entre aquesta i les Diputacions
provincials.

LA QUARTA SESSIÓ DE L'ASSEMBLEA DE PARLAMENTARIS I EL RETORN
DEL PRESIDENT TARRADELLAS

Ara, la Comissió Permanent ja tenia prou elements per a convocar el ple-
nari de l'Assemblea de Parlamentaris per al primer d'octubre de 1977. En una
sessió històrica —però protocolaria— li fou demanada, simplement, la rati-
ficació dels acords del dia 28 i del decret-llei del 29, així com la del comuni-
cat proposat per la Permanent on, entre d'altres aspectes, era proposat el su-
port total i absolut a la Generalitat restablerta. En aquesta sessió només hi
hagué discursos de congratulado i d'unitat a l'entorn del President i la Gene-
ralitat. Acabada la sessió en votació nominal, l'Assemblea de Parlamentaris
votà per unanimitat a favor dels acords subscrits. Catalunya, amb el suport
inequívoc de les forces polítiques sorgides el 15 de juny, donava una passa
més cap a la recuperació de l'autonomia.

Tot quedava enfocat cap a la recta final que culminaria amb el retorn de
Josep Tarradellas a Catalunya. Aquest retorn havia estat sostingut pels parla-
mentaris, però algun de llurs objectius bàsics quedava definitivament difu-
minat: reivindicació de l'Assemblea de Parlamentaris com a Parlament Pro-
visional i nomenament d'un Consell executiu que reflectís els resultats electorals
del 15 de juny. En tot cas, però, l'emotivitat del retorn del President i l'èxit
que representava el restabliment de la Generalitat llimarien tots els cantells,
des de I'l al 23 d'octubre. La vida política catalana fou presidida pels prepa-
ratius protocolaris i tècnics del retorn i pel compliment progressiu dels acords
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pactats, compliment que permetria la publicació, al BOE del 18 d'octubre,
de la confirmació de Josep Tarradellas com a President.

Tot això no vol pas dir, és clar, que el tema de Catalunya fos l'únic que
presidís durant aquests dies la vida política espanyola. En realitat, dues qües-
tions bàsiques (reflex d'una crisi profunda i de difícil solució) entretenien
tota la classe política de l'Estat: d'una banda, el 14 d'octubre quedava ratifi-
cada la llei d'amnistia i d'altra banda, la preocupació per l'aguda crisi econò-
mica del país havia aplegat en una mateixa taula representants de tots els grups
parlamentaris, per tal d'arribar a uns acords mínims que fessin governable
el país: d'aquestes converses, en sortirien els famosos Pactes de la Moncloa.

Aquestes dues qüestions ens recorden que, malgrat l'eufòria del retorn i
la recuperació institucional, el restabliment de la Generalitat es produïa en
un context de crisi important, fins al punt que, en la mesura en què s'anés
fent progressivament palesa la contradicció entre les expectatives del poble
i les reduïdes atribucions de la nova Generalitat, s'obriria pas un cert desen-
cantament, tan perjudicial per a Catalunya i les seves institucions.

Finalment, però, la realitat del retorn fou ben viva: el dia 20 d'octubre,
Josep Tarradellas era rebut a l'aeroport de Madrid per la Comissió Perma-
nent; tres dies després, feia la seva entrada a Catalunya i anunciava, des del
balcó de la plaça de Sant Jaume, amb una naturalitat admirable, la seva arri-
bada: «Ja sóc aquí!» A partir d'aquell moment i d'aquella frase començava
una nova etapa de la història de Catalunya, en què la legitimitat històrica re-
cuperada obriria les portes d'un procés encara inacabat. L'altra legitimitat,
la del 15 de juny, quedava en la incòmoda posició d'haver de cenyir-se les
exclusives funcions del poder legislatiu a les Corts espanyoles i, alhora, s'erigia,
com a conseqüència de l'ajornament constant de les eleccions municipals,
en l'únic àrbitre democràtic de la problemàtica quotidiana.

Però des de l'òptica del president Tarradellas, els camps eren prou ben de-
limitats; per tant, per voluntat seva, l'Assemblea de Parlamentaris quedava
congelada en les seves funcions, i a l'espera que el desenvolupament legal
del procés de restabliment de la Generalitat la cridés a noves tasques que,
en aquell moment, encara no es podien albirar.

Jaume Sobrequés i Gallico
Historiador.

Diputat al Parlament de Catalunya
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Algunes reflexions sobre
la indústria catalana
Amadeu Petitbó

L'economia —i particularment el sector industrial— de Catalunya ha de ser
interpretada com el resultat d'un període de crisi econòmica que ha imposat
canvis fonamentals en la seva estructura. Tot i que arreu s'observa un optimis-
me probablement arriscat —conseqüència més de centrar l'interès en la con-
juntural recuperació econòmica i l'específica situació actual de Catalunya dins
la divisió internacional del treball que en l'inacabat procès de consolidació
de la base industrial catalana en el passat— no pot oblidar-se que la platafor-
ma industrial de Catalunya és encara força desarticulada, és fortament depe-
nent de les decisions de les empreses transnacionals, no compta amb una polí-
tica industrial global definida i adreçada intencionadament i'decidida a la
promoció dels sectors que configuraran una base industrial moderna en els
propers anys, ha estat perdent pes dins el conjunt espanyol en activitats fona-
mentals, palesa una insuficiència greu de professionals adaptats a les moder-
nes exigències de la tecnologia, les despeses en R+D són insuficients, etc.

Amb aquest marc de referència es pretén efectuar una aproximació a al-
guns temes que actualment són presents a la indústria catalana. L'objectiu
acuitat no és efectuar una anàlisi exhaustiva i rigorosa —que tampoc pot fer-
se atesa la migrada i retardada base informativa disponible— ans de posar
de relleu algunes qüestions que contribueixin a aquest esforç col·lectiu adre-
çat a la renovació i ampliació del teixit industrial català.

DESCONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ ACTUAL
L'anàlisi de la situació actual no és senzilla. Al menys hi ha dues raons

que justifiquen les dificultats. En primer lloc, la indústria catalana és testi-

87



COL·LABORACIONS

moni d'un període —de durada incerta— d'expansió després d'una etapa crí-
tica que ha deixat com a resultat més greu una intolerable taxa de desocupa-
ció. Són justament les anàlisis referides als moments caracteritzats pels can-
vis de tendència les més difícils i les que faciliten l'exposició i proclamació
sovintejada d'interessos particulars —sovint partidistes, ideològics o no
rigorosos— al marge d'una anàlisi mínima. El futur depèn de les decisions
del passat i de les expectatives en relació al propi futur més que de les varia-
cions en les posicions d'equilibri a curt termini. L'esperit anímic empresa-
rial sobre el caràcter normal o extraordinari de les condicions actuals és un
aspecte important a tenir en compte. Tot i la importància de les decisions
a curt termini no s'ha d'oblidar que els canvis a llarg termini succeeixen en
situacions de curt termini (J. Robinson, 1960, pp. 189-190) i que ambdós s'han
de considerar simultàniament si es vol conèixer el present i preveure el futur
amb precisió. En segon lloc, no es disposa d'una base estadística mínima
per analitzar el present, predir l'esdevenidor i avançar-se a les decisions del
mercat. La despreocupació de les administracions públiques (en plural, és
clar) en aquest aspecte ha estat greu i difícilment justificable. M. Serra (1988),
després de constatar els avantatges comparatius de Catalunya en relació a d'al-
tres Comunitats Autònomes en matèria estadística ha de concloure, tanma-
teix, que a Catalunya «existeixen, però, una sèrie de buits suficientment im-
portants per no permetre un coneixement adequat de la realitat econòmica
catalana i de la seva evolució». I sense coneixement precís no poden elaborar-se
estratègies rigoroses.' Què hi ha de l'elaboració del pla estadístic quadrinan-
nual previst per la Llei estadística de Catalunya de 1987? Pensi's que ni tan
sols s'han aprofitat les competències atorgades per l'Administració Central.

El primer problema que sorgeix a l'intentar analitzar la situació present de
la indústria catalana és el desconeixement del comportament precís i desagre-
gat d'una variable clau com la inversió i les variables que s'hi relacionen.
Ni el MINER ni el Departament d'Indústria i Energia permeten superar el
problema amb la informació fornida. I a partir d'aquí l'anàlisi esdevé arriscada.

Tot amb tot, amb l'ajut d'indicadors indirectes i de la pròpia teoria pot avançar-
se una interpretació. La relació capital-producte —K/Y— constitueix un indi-
cador de l'estoc de capital necessari per a l'obtenció de la renda, ateses unes
particulars relacions tècniques. La relació inversa reflecteix la taxa màxima
de benefici que es podria assolir tècnicament si el salari fos nul. Pot afirmar-
se que durant els darrers anys de crisi la relació K/Y augmentà, el que dificul-
tà la realització de beneficis (atès que la relació capital-treball —K/L— aug-
mentà més depressa que la productivitat —Y/L—). No ha estat fins l'any 1983
que s'ha produït una recuperació de la taxa d'excedent empresarial. Dues pos-
sibles raons ho explicarien. D'una banda la recuperació —feble, però— de la
inversió a començaments de la dècada i, d'un altre, els increments de la pro-
ductivitat derivats de la disminució de l'ocupació en les activitas industrials.
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Si s'accepta l'existència d'un cert paral·lelisme entre el comportament de
la indústria espanyola i catalana pot ser útil observar el què ha passat en el
cas espanyol. La informació fornida pel Banc de Bilbao revela com la relació
Y/K disminuí a un ritme del 0,37 tant per cent anual acumulatiu entre 1974
i 1980. Les explicacions d'aquest fet poden trobar-se en un menor creixe-
ment del mercat respecte al capital i en l'evolució conjunta de K/L i Y/L.
K/L augmentà a una taxa del 4,30 tant per cent anual acumulatiu mentres
que Y/L ho feu al 3,92 tant per cent. Aquest comportament pressionava la
taxa de benefici a la baixa. La conseqüència ha estat un increment de la com-
petència entre empreses, acompanyat d'un esforç per a reduir els costos de
producció. Amb aquesta finalitat les empreses han procedit a la racionalitza-
ció del procés de producció, el que ha contribuït a l'augment de la desocupa-
ció i, en alguna mesura, a la realització d'inversions de producte o de millo-
res tècniques. La segona via ha estat insuficient, tal com posa de manifest
el comportament de les inversions en les branques industrials manufactureres.

En el subperíode 1980-83 es produí un canvi en la situació que es va tra-
duir en una recuperació del creixement de les relacions Y/K i Y/L, si bé la
relació K/L augmentava a una taxa inferior. Tot sembla indicar que els efec-
tes de la crisi econòmica han estat particularment greus. La descapitalització
de la indústria resulta alarmant i suggereix la possibilitat de dificultats si l'ob-
jectiu és el reforçament de la base industrial més enllà del sanejament finan-
cer de les empreses o la recuperació de l'excedent empresarial.

A Catalunya la inversió industrial es recuperà l'any 1981 si bé les magni-
tuds assolides encara estaven molt lluny de les corresponents a l'etapa expan-
siva. Després d'un fre l'any 1985 la recuperació sembla sostenir-se, tot i que
algunes branques industrials importants (siderometalúrgia, per exemple) ob-
serven dificultats. També en aquest cas hi ha aspectes que són motiu de preo-
cupació. A més de la insuficiència de la inversió per a capgirar els efectes
negatius de la crisi ràpidament — especialment en relació a l'ocupació— l'anàlisi
efectuada per E. Genescà (1988), a partir de la informació procedent de la
Central de Balanços del Banc d'Espanya, suggereix que la inversió de les
empreses no supera significativament les amortitzacions efectuades. L'espectre
de la descapitalització passada no s'esvaeix totalment.

Els objectius de la inversió han estat diversos, segons les branques indus-
trials. Seguint la informació subministrada per les COCINC, en alguns ca-
sos (Indústries extractives, Alimentació, Fusta i mobles, Paper i arts gràfi-
ques, Materials per a la construcció, Siderúrgia) al llarg de 1985 i 1986
l'objectiu fonamental ha estat l'expansió; en d'altres (especialment, Tèxtil,
Pell i confecció, Química, Construcció) ha estat la racionalització del procés
productiu. Pel que fa a les innovacions tecnològiques introduïdes en els pro-
cessos de producció, els canvis en el grau d'automatització o mecanització,
l'obtenció de nous productes i els canvis en els seus acabats han estat les cau-
ses principals.
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Cal posar de relleu l'evolució de la inversió estrangera i l'espectacular salt
de la mateixa l'any 1987, que —segons dades del Ministeri d'Economia i
Hisenda— arribà a representar pràcticament un terç de la inversió estrangera
directa del conjunt espanyol. Cal destacar també que el 78% de la inversió
s'ha adreçat vers el sector industrial —branques Química i Raper, especialment—.
Tot amb tot, s'ha de recordar que en aquest extraordinari rellançament de la
inversió hi ha jugat un paper decisiu el grup Kuwait Investment Office (KIO).

Tanmateix, suavitzant la component conjuntural d'algunes inversions es-
trangeres, l'anàlisi del trienni 1985-1987 referit a les inversions directes posa
de manifest com aquestes suposaven un 25,3 % del total espanyol i s'adreça-
ven fonamentalment a les branques de l'Extracció i transformació de mine-
rals no energètics i productes derivats. Indústria química (41,6% del total),
Altres indústries manufactureres (23,3% del total), Comerç, restaurants i hos-
taleria. Reparacions (12,6% del total) i Indústria transformadora dels metalls.
Mecànica de precisió (12,3% del total). En síntesi, la indústria manufacture-
ra rebé el 77,2% de les inversions estrangeres directes. No hi ha dubte que
l'adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees, la tradició industrial de Ca-
talunya, l'esforç de promoció de les diverses administracions catalanes, la
política de promoció industrial —menada, sobretot, pel MINER—, la millo-
ra en les expectatives, etc., han estat elements de referència fonamentals en
les decisions de localització de les empreses tran^nacionals.

RECUPERACIÓ D'EXCEDENTS i NOVES INVERSIONS
La continuïtat de la industrialització es medeix per la capacitat d'arrela-

ment de les conseqüències de la inversió i per les transformacions derivades
de les noves inversions. La generació de mitjans interiors d'acumulació és
una condició necessària de la industrialització. L'origen de l'acumulació rau
en l'excedent. En general, pot afirmar-se que la magnitud i la composició
de l'excedent són elements que delimiten la quantitat de recursos que una
economia pot destinar a l'acumulació de capital industrial.

La taxa d'excedent (q) és definida com la relació entre l'excedent brut in-
dustrial (E) i el valor afegit brut industrial al cost dels factors a preus cor-
rents (VAB). L'excedent brut s'ha definit com la diferència entre el VAB i
el cost anual del treball (W) —remuneracions brutes dels treballadors assa-
lariats i rendes derivades del treball dels treballadors no assalariats, incloent
els pagaments a la Seguretat Social.

En el quadre número 1 pot veure's l'evolució de la taxa d'excedent. El fet
més destacable és que després d'una disminució continuada des de l'any 1973,
deu anys després s'inicia la recuperació. La racionalització del procés pro-
ductiu, traduïda en una forta disminució de la força de treball ocupada (l'any
1985 el nombre de treballadors —L— a la indústria catalana representava tan
sols el 70% dels que hi treballaven l'any 1977), especialment en ocupacions
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marginals, és una de les causes explicatives de la recuperació de la taxa d'ex-
cedent, juntament amb la recuperació de la inversió i de la demanda en ge-
neral. L'excedent per treballador (e) es multiplicà per 3,85 entre 1977 i 1985
mentre que el salari per treballadors (w) ho feu per 3,62.

Tanmateix, convé assenyalar la manca de paral·lelisme entre la recupera-
ció de l'excedent empresarial i les noves inversions, tot i les favorables ex-
pectatives. A. Castells (n.p.) en dóna tres raons. En primer lloc, les elevades
taxes d'interès, forçades per les tensions provocades per la financiado del
dèficit públic i per la política monetària adoptada; en segon lloc, la pròpia
financiació del dèficit que ofereix actius financers alternatius, força rendi-
bles i sense risc; en tercer lloc, la decisió dels empresaris de procedir al sa-
nejament financer de les empreses, tot reduint la dependència del sistema
financer.

Quadre 1: Excedent i taxa d'excedent a la indústria catalana (1977-1985)
(milions de pessetes)

1977
1979
1981
1983
1985

VAR

797.681
1.072.575
1.344.063
1.790.239'
2.066.904

W

555.665
766.410

1.004.405
1.241.900
1.412.046

L
(ASS+NO ASS)

1.161.992
1.016.455

920.501
868.057
816.396

242.016
306.165
339.658
548.339
654.858

e
(E/L)

208,28
301,21
368,99
631,69
802,13

w
(W/L)

478,20
754,00

1.091,15
1.430,67
1.729,61

E
q= —

0,30
0,29
0,25
0,31
0,32

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Banco de Bilbao.

La reducció de la taxa d'excedent ha forçat la competència entre empreses.
Aquest fet ha afavorit un procés continuat d'oligopolització dels mercats que
ha anat acompanyat d'una participació creixent —i volguda— de les empre-
ses transnacionals en la indústria catalana. Les dades disponibles no perme-
ten precisar l'abast del fenomen actualment, però estudis realitzats ofereixen
la possibilitat d'apuntar algunes idees. En un treball recent (A. Petitbó, J. Sáez,
1988) efectuat a partir d'informació corresponent a 1980 es concloïa que: «les
formes de dominació oligopolística corresponen a la situació dominant als
mercats de productes industrials en l'economia espanyola... Aquest tipus d'es-
tructura afecta tant indústries productores de béns intermedis com elabora-
dores de béns de consum final i s'estén amb més o menys intensitat entre
les diferents agrupacions de productes industrials.» Prenent una definició poc
restrictiva de les condicions oligopolístiques s'afirmava que per al conjunt
de l'economia espanyola «en 64 dels 86 grups industrials analitzats (un 74%
dels casos) l'estructura del mercat pot ser qualificada d'oligopolística, situa-
ció que afecta el 70% de les vendes totals del conjunt de grans empreses in-
dustrials per a les quals es diposa d'informació suficient.»
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De les 64 branques industrials susceptibles de ser qualificades d'oligopo-
lístiques en 41 d'elles hi participaven empreses catalanes (definides com aquelles
on al menys el 50% de la seva producció i nombre de treballadors es localit-
za a Catalunya) en els nuclis oligopolistes. En aquestes 41 branques s'aple-
gaven 311 empreses oligopolístiques, de les quals 98 (31,5%) eren d'implan-
tació catalana. La participació d'aquestes 98 empreses en la xifra d'afers era
del 26,3 % el que permet deduir que, generalment, aquestes empreses no eren
les més grans dins els nuclis i per tant, presumiblement, no eren les dominants.

Pel que fa a la penetració del capital estranger, tot i la seva extensió, pot
comprovar-se que de les 98 empreses catalanes que participaven als nuclis
oligopolistes detectats, 57 (58,2%) no revelaven presència de capital estran-
ger; en 30 casos (30,6%) existia participació majoritària i 11 empreses més
estaven participades en percentatges inferiors al 50%. Cal destacar que el
percentatge de les xifres de vendes del total d'empreses catalanes que concor-
rien als nuclis oligopolistes corresponent a empreses on hi participava el ca-
pital estranger suposava un 65 %, el que revela que aquestes empreses no eren
les més rellevants quant la xifra d'afers.

D'altra banda, la presència de capital estranger era una situació habitual
en els nuclis oligopolistes on participen empreses catalanes: en 34 dels 41
grups industrials amb situacions d'aquest tipus i en els que intervenen em-
preses catalanes, figuraven empreses amb capital estranger i en 16 d'ells ab-
sorbien més del 50% de les xifres de vendes totals dels nuclis oligopolistes.
Ben segur que després de l'adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees la
presència de capital estranger s'haurà intensificat i el poder de mercat dels
grups transnacionals haurà augmentat, produint-se una tendència similar a
l'observable arreu. A tall d'exemple pot citar-se l'estudi recent efectuat pel
CEAM (1987) en relació a la metal·lúrgia catalana després de l'Adhesió es-
panyola a les Comunitats Europees. Entre les conclusions assolides destaca
la constatació d'un increment notable de la competència de les empreses trans-
nacionals. Així, en relació al sector metal·lúrgic s'afirma que «La quota de
mercat interior en mans d'empreses estrangeres passa del 10,2 al 16,3%».
I aquest no deu ésser un cas aïllat.

Una comparació entre les empreses catalanes i el conjunt d'empreses dels
nuclis permet apuntar que les empreses catalanes, testimonis d'una superior
presència de capital estranger, tenien una vocació exportadora també supe-
rior, si bé manifestaven una menor propensió a l'exportació; la seva produc-
tivitat era moderada, però lleugerament superior; la rendibilitat era inferior
i el seu esforç investigador era reduït, però similar al conjunt.

TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES i INDUSTRIALS
Les transformacions industrials observades a Catalunya tant en el període

de crisi com en el breu període expansiu posterior poden ésser interpretades
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com les conseqüències del procés inversor adreçat tant a la conquesta o crea-
ció de nous mercats com a la incorporació de canvi tecnològic. No són meny-
spreables les innovacions de procés i l'adaptació a les noves condicions pro-
ductives i de la demanda. Des d'aquesta perspectiva pot parlar-se de
transformació dins la indústria catalana.

Tanmateix, les circumstàncies imposades per la crisi econòmica i la pau-
latina reducció dels nivells de protecció de l'economia espanyola i catalana
també han imposat canvis en l'organització de l'activitat econòmica amb l'ob-
jectiu de reduir els costos de producció. El camí emprès ha suposat la incor-
poració de nova maquinària i/o la racionalització del procés productiu. El
resultat ha estat una reducció significativa de l'ocupació industrial, un crei-
xement pràcticament nul del P.I.B. industrial a preus constants a partir de
1975 —amb disminucions alguns anys— i un augment feble de les inversions.
És en aquest sentit que pot parlar-se de desindustrialització. Tot sembla in-
dicar que el procés de desindustrialització ha estat més intens que el de trans-
formació.

Transformació industrial i desindustrialització han estat dos fenòmens que
s'han produït simultàniament. La transformació industrial pot considerar-se
com una característica general de les modernes economies occidentals des-
enrotllades, especialment en períodes de crisi i en els períodes posteriors en
els que es pretén refer el teixit industrial malmès per la crisi.

Les paulatines modificacions en la classificació industrial introduïdes pel
Banc de Bilbao impedeixen disposar d'una sèrie homogènia que inclogui el
període 1977-1985. En conseqüència, tan sols podrà considerar-se la infor-
mació corresponent als anys 1983 i 1985 (vid. quadre n. 2). Tot i que es trac-
ta d'una comparació biannual que pot estar influïda per factors com ara les
circumstàncies conjunturais d'una branca industrial o afectada per la desi-
gual evolució dels preus entre les diverses branques industrials, les dades
del quadre palesen com les branques de Minerals i metalls; Productes quí-
mics; Material de transport; Aliments, begudes i tabac; Paper, articles de
paper i impressió i cautxú, plàstic i altres manufactureres, són les branques
que guanyen pes relatiu dins el conjunt de l'estructura industrial catalana.
També es detecta el guany relatiu de la indústria manufacturera en relació
a la no manufacturera.

Pel que fa a la pèrdua de pes del sector industrial, les dades del Banc de
Bilbao són reveladores. El PI.B. industrial al cost dels factors representava
l'any 1979 el 41,38 tant per cent del P.I.B. al cost dels factors català (35,8
tant per cent el P.I.B. industrial i 6,0 tant per cent el P.I.B. corresponent a
la branca de la Construcció). L'any 1985 el P.I.B. industrial al cost dels fac-
tors català (34,1 tant per cent el P.I.B. industrial i 4,3 tant per cent el P.I.B.
corresponent a la branca de Construcció).

Aquesta reducció és general en els països occidentals industrialitzats i va
acompanyada d'una participació creixent del sector serveis en el P.I.B. En

93



COL·LABORACIONS

coherència amb aquesta tendència general el sector Serveis a Catalunya ha
incrementat també la seva participació en el P.I.B., passant de representar-ne
el 54,93 tant per cent l'any 1979, al 59,12 tant per cent l'any 1985. A més
a més de la pròpia dinàmica de les activitats terciàries, el creixement en la
participació del sector s'explica, parcialment, per la recessió de les activitats
industrials i pel fet que la taxa de creixement dels preus dels serveis supera
la corresponent al sector industrial. Aquest darrer fet es justifica, entre d'al-
tres raons, pel feble augment de la productivitat dels serveis i per estar poc
afectats per la competència internacional (M. Guinjoan, 1987).

Quadre 2: Indústria catalana. Distribució del R I. B. industrial per branques,
1983-1985 (tant per cent)

Branca

% del P.I.B. industrial

1983 1985

Minerals i metalls
Minerals i productes no metàl·lics
Productes químics
Productes metàl·lics i maquinària
Material de transport
Aliments, begudes i tabac
Tèxtil, cuir i calçat
Paper, articles de paper i impressió
Fusta, suro i mobles de fusta
Cautxú, plàstic i altres manufactures

TOTAL INDÚSTRIA MANUFACTURERA
Productes energètics i aigua
Construcció i enginyeria

TOTAL INDÚSTRIA NO MANUFACTURERA

0,71
5,13
9,06

17,31
4,46

10,65
16,67
5,75
2,78
6,19

78,71
9,89

11,39

21,28

0,79
4,66
9,68

16,99
4,83

10,90
16,07
6,22
2,64
6,63

79,43
9,46

11,11

20,57

Font: Banco de Bilbao (diversos anys). Renta Nacional de España y su distribución provincial

La manca de dinamisme industrial en el període de crisi també es posa
de manifest si observem l'evolució del P.I.B. industrial en pessetes constants
(vid. quadre núm. 3).

Una de les característiques de la desindustrialització ha estat la disminu-
ció de la població ocupada en la indústria i l'evolució de la desocupació re
gistrada. L'evolució decreixent de l'ocupació industrial pot veures en el qua
dre n. 1 Pel que fa a la indústria, l'any 1975 es comptabilitzaven 23.921
treballadors desocupats. L'any 1986 la xifra fou de 160.994, el que represen-
ta que el nombre de treballadors desocupats s'ha multiplicat per 6,73. Cal
indicar, però, que darrerament el dinamisme inversor i la recuperació de la
demanda així corn els importants incentius atorgats a la creació de llocs de
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treball han suposat una reducció de les elevades xifres de desocupació. La
informació de la Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalu-
nya permet palesar que l'any 1987 el nombre de desocupats total és inferior
al corresponent als tres anys anteriors. Tanmateix, la taxa d'atur al quart tri-
mestre de 1987 era del 20% de la població activa. Atès els canvis de metodo-
logia introduïts, el que pot afirmar-se amb precisió és que en relació al se-
gon trimestre de 1987 la taxa de desocupació al quart trimestre s'havia reduït
en un punt i mig. Complementàriament, al llarg de l'any 1988 també sembla
detectar-se una lleugera millora en relació a la desocupació industrial. Aquesta
tendència favorable de la desocupació també es detecta en el conjunt de la
C.E.E. si bé en alguns casos (Itàlia, Alemanya, p.e.) es comptabilitza un aug-
ment de la taxa de desocupació. De tota manera, sols un percentatge molt
reduït (al voltant del 2%) de les contractacions són indefinides. Aquest fet
palesa el canvi profón que s'ha produït en el mercat laboral i com la crisi
econòmica ha comportat modificacions radicals en la correlació de forces
en aquest mercat.

Quadre 3: P. I.B. industrial 1975-1985, (milions de ptes de 1970)

Any
1975
1977
1979
1981
1983
1985

PIB
324.525
337.362
331.778
322.180
340.657
321.143

índex
100
104,0
102,2
99,3

105,0
99,0

Font: Banco de Bilbao (diversos anys). J. Baiges, C. Molinas, M. Sebastián (1987)

Un aspecte particular que cal posar de manifest és el menor creixement
i la pèrdua de pes relatiu de Catalunya dins el conjunt de la indústria espa-
nyola en aspectes significatius al llarg dels darrers anys, si bé l'any 1987 sembla
haver-se capgirat la tendència.

Segons les dades del Banc de Bilbao la taxa de creixement anual acumula-
tiu del P.I.B. del sector industrial en el període 1979-1985 fou del 0,4% a
Catalunya i del 0,8% a Espanya. Les taxes corresponents al sector de la Cons-
trucció foren del —4,7% i —2,0% respectivament. La productivitat aparent
en el sector industrial observà una taxa de creixement anual acumulatiu en-
tre 1979 i 1985 de l'ordre del 2,8% per Catalunya i del 3,5% pel conjunt es-
panyol. Per aquesta raó la participació de Catalunya en el P.I.B. al cost dels
factors en el sector industrial espanyol ha passat del 25,6% l'any 1979 al 25,0%
l'any 1985. En el cas del sector de la Construcció, els percentatges són el
17,5 % i el 14,8 % respectivament. La pèrdua de pes específic també s'observa
en el sector de l'agricultura i pesca i en el sector serveis. En el primer cas
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s'ha passat d'una participació en el P.I.B. de l'any 1979 del 8,6% al 7,4% l'any
1985. Pel que fa al sector serveis els percentatges són del 19,1% i 18,6% res-
pectivament. En conjunt, el P.I.B. al cost dels factors de Catalunya represen-
tava el 20,00% del P.I.B. al cost dels factors de l'economia espanyola l'any
1979, mentre que l'any 1985 representa tan sols el 19,36%.

La renda, la renda per habitant i la renda familiar disponible bruta per cà-
pita augmentaren a Catalunya a unes taxes del 0,6% 0,2% i 0,9% respectiva-
ment. Pel conjunt espanyol les taxes de creixement foren més elevades: 1,3 %,
0,7% i 1,2% respectivament. En conseqüència la participació de Catalunya
en la renda nacional espanyola va disminuir, passant del 20,15 % l'any 1979
al 19,35 % l'any 1985. La renda familiar disponible bruta de Catalunya va dis-
minuir la seva participació en el conjunt espanyol en 0,55 punts percentuals
entre 1979 i 1985, passant del 19,21% al 18,66%.

És evident que la crisi econòmica ha colpejat més fort l'economia catalana
en general, més enllà del sector industrial, per la seva particular estructura
econòmica on el pes de la indústria tradicional és particularment rellevant.
Però també és cert que la política econòmica —i més en concret, la política
industrial— portada a terme no ha estat capaç d'evitar aquesta pèrdua de pes
relatiu. Tanmateix, en el període de represa econòmica probablement la prò-
pia base econòmica catalana se'n beneficiï amb una intensitat superior a la
mitjana de l'economia espanyola i, en especial, reculli una proporció relle-
vant de la inversió trasnacional. Però aquest fet no evitarà, al menys a curt
termini, que l'estructura industrial es recolzi sobre una base encara fràgil
poc articulada, molt condicionada per l'insuficient inversió en el passat, la
encara insuficient implantació de sectors de futur i l'escassedat de tècnics
qualificats.

EL COMERÇ EXTERIOR

La incorporació de l'economia catalana a les noves condicions desplega-
des arran de la crisi econòmica pot posar-se de relleu analitzant el comporta-
ment de les exportacions. Les exportacions a l'estranger han observat una
participació creixent dins el P.I.B. al cost dels factors de Catalunya, passant
del 8,19% l'any 1975 al 16,07% l'any 1985, xifres molt allunyades del 4,7%
corresponent a l'any 1967. Aquesta paulatina integració a l'economia interna-
cional també es reflecteix en el comportament de les importacions si bé aquestes
estan molt influenciades per l'evolució dels preus dels productes i la seva ine-
lasticitat. L'any 1983 les importacions representaven el 24,98% del P.I.B. al
cost dels factors i l'any 1985 el 23,78%.

Segons la COCINE (COCINC, 1987) el comportament del comerç exte-
rior català després de l'adhesió d'Espanya a les Comunitats Europees ha mostrat
menys debilitat que el corresponent al conjunt espanyol. Si bé les exporta-
cions, l'origen de les quals es troba a Catalunya ha disminuït un 4,2%, la
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xifra corresponent al conjunt espanyol ha estat del 7,1%. Pel costat de les
importacions el comportament ha estat força diferent: la reducció pel con-
junt espanyol ha estat del 3,1% mentre que per a Catalunya l'increment ha
assolit la xifra del 14,4%. Tot plegat ha fet que les participacions catalanes
en el conjunt espanyol hagin augmentat, suposant el 21,7% de les exporta-
cions i el 29,5% de les importacions.

La contracció de les exportacions respon a factors externs i interns. Entre
els primers es destaquen la reducció del comerç internacional i les dificultats
internes d'alguns països en desenvolupament, com ara els països llatinoameri-
cans i els països productors de petroli, que han estat compradors de productes
catalans. Entre els factors interns destaquen la recuperació de la demanda in-
terna que han adreçat els venedors de nou cap al mercat intern, la revaloritza-
ció de la pesseta i la desaparició de les desgravacions fiscals a les exportacions.

Cal indicar, a més a més, que les xifres del passat revelen que «l'exporta-
ció espanyola està més diversificada sectorialment que la catalana i que l'es-
pecialització de les exportacions catalanes en pocs sectors tendeix a augmen-
tar quan la demanda exterior decau» (A. Fernández, J. Luria, 1988).

Els principals productes exportats són els automòbils, els productes de po-
limerització i copolimerització, els olis de petroli no crus, els recanvis per
a vehicles i la pelletería adobada. Les exportacions s'adrecen fonamentalment
a Europa (el 67,8% —el 59,3% a la CEE—), representant les exportacions
a Amèrica i Àsia el 13,2% i el 10,3% respectivament de les exportacions totals.

El creixement de la demanda interna, les diferències en preu i qualitat,
l'evolució de la taxa de canvi, el desarmament aranzelari i la reducció de les
barreres no aranzelàries es consideren les causes principals de l'increment
de les importacions, que compten com a partida més dinàmica els béns d'equip.
Els principals productes importats són els derivats del petroli (olis crus, ga-
sos i olis no crus), les llavors i fruites oleaginoses i els productes de polime-
rització i copolimerització.

Les importacions procedeixen fonamentalment d'Europa (61,6% —un 53,1%
de la C.E.E.—), Àsia (15,7%) i Amèrica (13,5%).

Tanmateix el tema no hauria d'acabar amb una descripció dels fets. Tal com
s'apuntava en J.M. Bricall, A. Castells, M. Parellada, A. Petitbò (1985), apro-
fundir més en aquesta qüestió exigiria un coneixement més complet i rigorós
dels efectes que sobre la inversió i el creixement té el comportament del sec-
tor exterior i, complementàriament, els efectes de la inversió sobre el sector
exterior. Aquest coneixement permetria l'elaboració de prescripcions sobre
l'adaptació de la indústria catalana a una nova situació caracteritzada tant per
l'adhesió d'Espanya a les Comunitats com per la presència d'un nou tipus
de competència endegada pels països occidentals desenvolupats d'ençà de la
crisi econòmica. De fet, es tractaria de posar de manifest si la creixent acti-
vitat exportadora de la indústria catalana s'adiu amb la seva continuïtat com
a territori on la indústria transformadora n'és un dels pilars.
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RECERCA I COMUNICACIONS

El desplegament industrial exigeix l'adequació dels «factors generals» a les
exigències del procés d'acumulació. De no fer-ho es converteixen en elements
limitadors del creixement. Aquests factors, subministrats generalment pel sector
públic, afavoreixen el creixement de la productivitat sense alterar els meca-
nismes del mercat, tot afavorint la competitivitat de les unitats econòmiques
d'un territori. D'entre aquests «factors generals» es farà referència a la recer-
ca i a les comunicacions.

El marc de referència per a comprendre les activitats de R+D a Catalunya
és el sistema espanyol de Ciència i Tecnologia. La característica més impor-
tant del sistema és la insuficiència històrica de les despeses adreçades a la
promoció científica i la insuficient promoció de la política tecnològica. La
forta centralització de les despeses a Madrid, afecta desfavorablement la in-
dústria catalana en no adaptar-se plenament a les seves necessitats, però no
és un augment suficient per a justificar la migradesa de l'activitat investiga-
dora a Catalunya. De tota manera l'alternativa empresarial ha consistit en la
inversió en béns d'equipament (J.M. Suris, 1988) o en l'«assimilació creativa
de tecnologia» enfront de la generació de tecnologia pròpia via inversió en
recerca i desenvolupament» (M. Barceló, 1988). Aquesta opció ha constituït
un tret diferencial del sistema productiu català respecte al d'altres països de
la Comunitat Econòmica Europea.

Pel que fa a la recerca, la informació referida a Catalunya procedeix de
P. Escorsa, F. Solé, A. Pérez i J. Valls (1987) i es refereix a l'any 1984.

La despesa interior bruta en R+D a Catalunya fou estimada en 18.988 mi-
lions de pessetes, el que representava el 0,38% del P.I.B., xifra inferior a
la corresponent al conjunt espanyol (0,47%) l'any 1983 i molt allunyada de
les corresponents a països com Estats Units (2,73 %), Japó (2,60%), Alemanya
(2,57%), Suïssa (2,30%), etc. Cal dir, però, que és el sector de les empreses
catalanes el que més contribueix al desenvolupament de la recerca. Així, pel
que fa al seu finançament el 63 % prové de les pròpies empreses —incloses
les empreses públiques— (45,9% a Espanya) i el 37,0% del sector públic
(52,9% a Espanya). En relació al conjunt de recursos públics dedicats a la
recerca, un 80% són atribuïbles a l'Estat central —fonamentalment al Minis-
teri d'Educació i Ciència (un 82% del total)— corresponent la resta a l'Ad-
ministració Autonòmica —fonamentalment al Departament d'Agricultura, De-
partament d'Indústria i CIRIT—.

Com a trets generals pot afirmar-se que: a) pel que fa al nombre d'empre-
ses la investigació es concentra (42% del total) en les branques Química i
farmacèutica i en les indústries relacionades amb la Química i farmacèutica
i en les indústries relacionades amb la Química (Alimentació, Tèxtil i Matè-
ries Plàstiques); b) en més d'un 80% de casos la recerca es fa a partir d'un
laboratori de l'empresa; c) les empreses on es fa recerca operen majoritària
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ment (72% dels casos) per a un mercat internacional; d) el 51% de les em-
preses on s'investiga ocupen com a màxim 100 treballadors; e) majoritària-
ment les despeses són intramurs, representant els salaris el 69% de les des-
peses intramurs i el 57% de les despeses de R+D totals; f) fonamentalment,
la despesa en R+D s'adreça al desenvolupament tecnològic (48%), seguit
de la recerca aplicada (44%). La recerca de base tan sols representa un 8%
del total de les despeses de R+D.

Tot i aquestes deficiències cal destacar que des de diverses administracions
s'està fent un esforç notable per a promoure el desenvolupament tecnològic
i la recerca. No hi ha cap dubte que el parc Tecnològic del Vallès suposarà
un esperonador de la tecnologia avançada. Originat en una idea de la Corpo-
ració Metropolitana de Barcelona, reprès pel Consorci de la Zona Franca,
i comptant amb la participació de la Generalitat a través de la Conselleria
d'Indústria i Energia, el Parc constitueix un exemple de com la col·laboració
institucional pot conduir a projectes d'envergadura. Àdhuc es preveu l'am-
pliació de l'accionariat amb la participació de les Universitats, municipis,
CSIC, Laboratori d'Assaig i Investigacions, etc. Tanmateix, si les despeses
d'investigació a les Universitats i als Centres d'investigació no s'incrementen
de forma substancial es malmetran els recursos i es limitaran les possibilitats
d'expansió industrial de Catalunya.

La infrastructura de transports inclou: terminals, pistes, infrastructura fer-
roviària, ports i carreteres. Una de les característiques de la mateixa ha estat
el dèficit tradicional, repetides vegades posat de manifest i escassament co-
negut. Recentment el Cercle d'Economia es feia ressò d'aquest dèficit insis-
tint en les seves conseqüències negatives sobre el creixement i la competiti-
vitat de l'economia catalana.

A partir de l'anàlisi de les xifres corresponents a la licitació oficial d'obres
d'infrastructura de transports R. Romero (1988) conclou que «El dèficit d'in-
frastructures de Transports a Catalunya, lluny de minvar s'acumula any dar-
rera any a causa d'una inversió pública clarament insuficient, constituint-se
en un factor d'incidència negativa per a la competitivitat de l'economia cata-
lana». Com a referència cal recordar que al llarg del període 1980-1987 el
percentatge de licitació d'obres d'infrastructura de transports de Catalunya
sobre el total espanyol representava tan sols 111,55 %. Si al dèficit tradicional
se li afegeix una despesa insuficient el dèficit s'agreuja, convertint-se en un
clar element limitatiu del creixement econòmic de Catalunya, afectant nega-
tivament la rendibilitat empresarial i limitant els seus efectes sobre la creació
d'ocupació.

LES ADMINISTRACIONS I LA POLÍTICA INDUSTRIAL

La política industrial realitzada —i realitzable— per la Generalitat de Ca-
talunya resulta condicionada per les competències transferides. Però aquest
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condicionament deixa amples marges de llibertat com han posat de manifest
altres Comunitats Autònomes (País Basc, València, etc.) i que no han estat
totalment aprofitats.

Cal indicar però que les accions en matèria industrial a Catalunya no han
estat portades a terme exclusivament per la Generalitat. Ultra les accions l'ori-
gen de les quals és l'Administració central cal assenyalar la política de pro-
moció portada a terme pels Ajuntaments (Barcelona, Badalona, Sabadell, Ter-
rassa, Vilafranca del Penedès, etc.), la Corporació Metropolitana de Barcelona
i el Consorci de la Zona Franca.

La política industrial de l'Administració Autonòmica ha pivotât al voltant
d'una política tradicional de foment complementada per una política de ser-
veis i d'informació així com una estratègia de col·laboració financera, a la
que cal afegir una estratègia de localització industrial. Tanmateix, resulta arris-
cat parlar de complementarietat entre aquestes mesures. Més aviat es consta-
ta una descoordinació entre les mateixes. L'anàlisi de les activitats portades
a terme pel CIDEM revela que els seus recursos han estat insuficientment
aprofitats. El Laboratori General d'Assaig i Investigacions pot realitzar una
funció de primera magnitud, però és aviat per emetre un judici.

Tanmateix, l'estratègia industrial de la Generalitat ha estat rica en contras-
tos. Al costat de les tradicionals declaracions generals de principis les realit-
zacions han estat força discretes, destacant per sobre de tot la parvitat del
pressupost del Departament d'indústria i energia, fet particularment greu en
un país de tradició industrial sotmès a la presió de la crisi econòmica. La
fracció pressupostària adreçada a la Conselleria fins el 1987 mai ha superat
el 0,80% dels Pressupostos de Despeses de la Generalitat de Catalunya.

CONCLUSIONS

La indústria de Catalunya —i la seva economia en general— ha sofert in-
tensament i durant més d'una dècada les conseqüències de la crisi econòmi-
ca. La crisi ha incidit de forma particularment greu en l'espai econòmic ca-
talà afectant tots els sectors econòmics. La raó d'aquesta gravetat s'explica
no tant perquè l'economia de Catalunya es recolza sobre una base industrial
ans perquè aquesta és feble i insuficientment articulada. L'etapa expansiva
d'ençà el Pla d'Estabilització fou massa breu per a consolidar una estructura
econòmica que fos exempta d'elements fràgils i vulnerables susceptibles de
resistir l'embestida d'una situació de crisi. La insuficiència dels factors ge-
nerals no ha fet sinó dificultar el procés de recuperació.

Les conseqüències generals d'aquesta etapa de crisi s'han traduït en una
accentuació dels processos d'oligopolització i transnacionalització. Al ma-
teix temps s'ha detectat una pèrdua de pes en relació al conjunt espanyol en
relació a les variables econòmiques més significatives. La política econòmi-
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ca —i particularment industrial— generada des de l'Administració autonò-
mica no ho ha pogut evitar. L'atomització i dispersió de les actuacions, la
insuficient utilització del CIDEM i la manca d'una estratègia global definida
adreçada a l'assoliment d'objectius precisos —tant a nivell global com
sectorial— i l'escassetat del pressupost adreçat a l'execució de les accions
pertinents n'han estat les causes fonamentals. L'esforç d'altres administracions
(municipis, Consorci de la Zona Franca, Corporació Metropolitana de Bar-
celona, p.e.) no sempre ha trobat el ressò que l'interès general exigia.

La millora de les expectatives empresarials i la conseqüent recuperació de
la inversió així com els efectes d'una política industrial portada a terme per
l'Administració Central han facilitat la recuperació de l'excedent empresarial
al temps que s'ha anat produint un capgirament de la situació. Tanmateix s'està
lluny encara d'eliminar tots els problemes. Tot i la reducció de les xifres de
desocupació aquesta continua essent alarmantment elevada i res fa suposar
que es reduirà significativament a curt termini.

Cal destacar també que en aquests darrers anys les condicions de treball
s'han modificat notablement de forma favorable als empleadors. Ultra les re-
duïdes taxes de creixement del salari real s'han observat canvis notables en
les condicions de contractació consistents tant en una tendència creixent de
l'aprofitament dels ajuts públics adreçats a afavorir la generació d'ocupació
com a la contundent disminució de la contractació indefinida.

CONSIDERACIONS FINALS

Sembla oportú fer algunes consideracions en relació amb l'estratègia a se-
guir per remoure els obstacles que dificulten el rellançament industrial.

En primer lloc, es considera que una política industrial de crisi no ha de
coincidir, necessàriament, amb la corresponent als períodes d'expansió, o
amb mesures adreçades a esmorteir les fluctuacions conjunturais. Al mateix
temps, la incertesa respecte al futur del sector industrial desplaça els capitals
vers altres sectors o fa que aquells cerquin refugi en inversions de renda fixa.
En segon lloc, se suposa la no neutralitat de la política econòmica. Sembla,
doncs, convenient l'aplicació de polítiques adreçades a sostenir la demanda,
mitjançant la inversió pública i la promoció de la inversió privada. Tot ple-
gat, inserit en un projecte global d'expansió industrial que redueixi la incer-
tesa i que s'avanci a les decisions del mercat. Aquestes polítiques han de prendre
en consideració tant el nivell tecnològic exigit per les actuals condicions de re-
producció com la situació de Catalunya dins el context, centrar l'atenció en
els sectors de forta demanda o en activitats com informàtica, màquines-eina
amb control numèric, nous materials, biotecnologia, etc., sembla fonamental.

En alguns casos l'estratègia pot incloure la promoció de les inversions trans-
nacionals, mentre que en d'altres es tractaria de desplegar una indústria com-
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plementària o de potenciar aquells elements relacionats amb la diferenciació
del producte, especialment en les indústries productores de béns de consum
En els dos darrers casos és possible una utilització intensa de recursos endò-
gens. Per aquesta raó la col·laboració entre diferents nivells de l'administra-
ció té una importància capital.

Atès que la inversió requereix recursos financers, cal adequar el sistema
financer a les necessitats derivades de l'estratègia industrial dissenyada. La
reducció de les taxes d'interès esdevé un tema fonamental.

Amb la finalitat d'assegurar l'eficàcia dels processos productius i la realit-
zació de la producció cal establir les connexions necessàries entre els pro-
cessos de producció i circulació, mitjançant l'exploració dels mercats —interns
i externs— d'inputs i outputs. A la vegada, no s'ha d'oblidar que la consoli-
dació d'una estructura industrial exigeix el desenvolupament de les relacions
interindustrials i intersectorials. Les accions públiques adreçades a reduir la
incertesa o la prestació de serveis a les empreses són decisives.

L'increment generalitzat de la productivitat és afavorit pel desenvolupament
de la infrastructura social i econòmica (salut, recerca, transport i comunica-
cions). Aquest fet suggereix una acció coordinada, subordinada a una estra-
tègia global, per part del conjunt d'Administracions públiques.

En relació amb el desenvolupament tecnològic cal plantejar-se l'adaptació
dels estudis tècnics, universitaris i professionals a les necessitats de la indús-
tria. Addicionalment, si s'accepta que el desenvolupament tècnic és el resul-
tat d'un procés interdependent d'aprenentatge social, sembla necessari atreu-
re i adaptar les innovacions produïdes en altres espais econòmics intentant
assegurar el mercat als nous productes. Cal fer també compatible la intro-
ducció de progrés tècnic amb el manteniment i ampliació de l'ocupació i el
nivell de remuneració dels treballadors assalariats.

Amadeu Petitbó i Juan
Catedràtic d'Economia Política

(Universitat de Barcelona)
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La societat catalana avui:
assentament i normalització
Marina Subirats

Parlar dels trets fonamentals de la societat catalana actual és referir-nos
a una formació social no solament molt diferent de la que existia sota el fran-
quisme, sinó situada, en alguns aspectes, en el pol oposat. En efecte, molts
dels trets característics dels anys seixanta i primers setanta s'han invertit; a
la forta immigració ha succeït l'estacament demogràfic; al desenvolupament
econòmic, la crisi; a la dictadura, la posta en marxa d'un conjunt d'institu-
cions democràtiques; molts dels mecanismes d'acció col·lectiva d'aquella època
han desaparegut, i d'altres mecanismes, inexistents llavors, han passat a pri-
mer pla de la vida catalana.

Aquests canvis, que s'han succeït molt ràpidament en el temps, han con-
duït, alhora, a una recomposició dels grups socials, recomposició que fa que
els conflictes, les ideologies i les jerarquies que es van establint tinguin ja
poca relació amb els que tenien vigència fa només quinze anys. La instaura-
ció de la democràcia, unida a la crisi econòmica, constitueix el marc en el
que s'operen una sèrie de canvis de posició dels diversos grups socials. Però
no voldria parlar aquí tant de les causes d'aquests canvis com dels seus efec-
tes damunt la vida col·lectiva. A més de deu anys de la instauració de la de-
mocràcia, crec queja estem en mesura d'iniciar l'anàlisi de les conseqüèn-
cies del canvi polític damunt la configuració social del nostre país.

Cal dir, però, que, de moment, aquest tema només pot ser abordat en for-
ma de notes, a partir d'intuicions més que de dades. En efecte, la manca d'evi-
dència empírica suficient fa que avui, en parlar de les grans tendències so-
cials que es configuren a Catalunya, ho hàgim de fer en termes més hipotètics
que afirmatius, basant-nos en informacions espigolades aquí i allà, a l'atzar
d'una documentació fragmentada i sumament incompleta. Aquesta és la difi-
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cuitat principal en la que ens movem els investigadors socials, i que cal fer
constar des de l'inici, no com a voluntat d'excusa, sinó perquè respon a una
realitat palesa.

Amb tot, i sempre dins d'aquest esquema hipotètic, crec que algunes d'aques-
tes grans tendències són prou visibles per a permetre que en parlem, si més
no per a afavorir la reflexió i constatar en quin terreny ens movem. És, certa-
ment, una tasca agosarada, perquè les dades disponibles no permeten d'anar
gaire més enllà d'una descripció força grollera de les característiques i ta-
many de cada grup social. Descriure els mecanismes d'acció, els interessos,
els mòbils de cada grup exigeix una massa d'investigació de la que Catalunya
no disposa. Però encara que sigui en forma poc documentada i a tall d'hipò-
tesi, voldria exposar aquí alguns d'aquests trets que em semblen bàsics en
la societat catalana actual, partint d'una idea central: l'etapa de la transició
política ha propiciat l'ascens de determinats grups socials, alhora que ha su-
posat el trencament del bloc democràtic constituït durant l'última etapa del
franquisme.

Aquest doble canvi ha incidit sobre les ideologies col·lectives en forma tal
que avui es van dibuixant dos grans blocs socials, en ràpida transformació
de les seves posicions polítiques i ideològiques. La transició política i la cri-
si econòmica han actuat, en alguns aspectes, com a elements creadors de no-
ves diferències, alhora, però, que en altres han propiciat l'homogeneització
i l'assentament de la població.

ELS ASPECTES DEMOGRÀFICS I FAMILIARS

Des del punt de vista demogràfic, la situació de la Catalunya dels vuitanta
és radicalment diferent de la dels anys seixanta. El ràpid creixement demo-
gràfic d'aquell període s'ha aturat per dos motius: la baixa de la natalitat,
d'una banda, que s'ha produït en forma espectacular, passant del 19,4 per
1.000 l'any 1975 a 111,4 l'any 1981. L'acabament del procés d'immigració i
de migracions internes, de l'altra. A partir de 1975 el flux immigratori ha
quedat gairebé estancat: en l'àrea metropolitana de Barcelona només el 0,3 %
de la població de 18 anys i més declara, l'any 1986, haver arribat al municipi
en els últims 2 anys, i només el 5,9% ho ha fet en els últims 8 anys1. El
quinquenni 81-86 dóna, per primera vegada després de la guerra, un saldo
migratori negatiu que afecta fonamentalment a la província de Barcelona2.
Envelliment de la piràmide de població, creixement vegetatiu a la baixa i es-
tancament o creixement lent de la població apareixen com els trets demogrà-
fics fonamentals dels anys vuitanta, trets molt similars als de la majoria dels
països europeus.

Es tracta, per tant, d'un període que tendeix a l'assentament d'una pobla-
ció formada a partir d'unes aportacions molt diverses en l'etapa anterior. As-
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sentament que es manifesta de diverses maneres: trobem també una molt es-
cassa mobilitat de residència, sorprenent en un àmbit urbà de la talla de l'àrea
metropolitana. Les dificultats derivades de la crisi econòmica semblen haver
actuat com a element d'assentament geogràfic, d'estabilització de la pobla-
ció, i haver aturat alhora el procés d'urbanització en curs en els anys ante-
riors. Condicions, totes elles, que tendeixen a afavorir l'homogeneització so-
cial i cultural de grups de població anteriorment molt heterogènia. Així, per
exemple, la població immigrant ha adoptat les pautes de natalitat caracterís-
tiques de la població catalana, com també els hàbits d'escolarització —matisats,
és clar, per les diferències de posició social entre immigrants i natius que
encara són visibles. Si bé es poden constatar fortes diferències en el coneixe-
ment i ús de la llengua catalana, les formes de vida han tendit a homogeneitzar-
se, donant lloc a un sistema d'estratificació regit pels ingressos i l'escala ocu-
pacional més que per l'origen geogràfic.

En relació a les formes familiars, destaca el fort predomini de la famí-
lia nuclear en tots els sectors, indicador també de l'homogeneització dels
hàbits. Cal tenir en compte, però, que, en comparació amb el que suc-
ceeix en altres països europeus, es mantenen encara a Catalunya uns vin-
cles familiars molt forts, i un menor percentatge de persones que viuen
soles o en tipus de llars sense vincles familiars. Totes les dades sobre aquesta
qüestió tendeixen a indicar que a Catalunya la família és, per ara, menys
fràgil i més tradicional que en altres zones europees3: hi ha menys famí-
lies monoparentals, el percentatge de divorcis és menor, la realització del
treball domèstic correspon majoritàriament a la mare de família, fins i
tot en les llars molt joves, etc.4. Les causes d'aquesta resistència del nu-
cli familiar són múltiples i complexes: el menor percentatge de dones que
treballen fora de casa, el menor desenvolupament dels serveis públics i
de l'estat del benestar, la incidència de la crisi econòmica que ha actuat
d'aglutinant del nucli familiar. Així, la família ha mantingut a Catalunya
un gran nombre de funcions, i és encara avui la institució bàsica per a
la resolució d'una sèrie de problemes que en altres societats es canalitzen
a través de les institucions públiques.

Estabilitat poblacional i familiar relativament elevada són, doncs, dos trets
bàsics a tenir en compte en aquest període, i que contribueixen a l'efecte d'as-
sentament al que ja m'he referit. És precisament damunt aquest fons d'un
relatiu immobilisme de la població que pren més força l'aparició d'elements
de reestructuració de la jerarquia social, sorgits dels canvis polítics.

LA DINÀMICA SOCIAL: NOUS ELEMENTS D'ESTRATIFICACIÓ

Perquè si les característiques demogràfiques d'aquest període semblen crear
les condicions adequades per produir una homogeneització social i cultural
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de la població, altres trets tendeixen a crear noves diferències i a introduir
variacions en el sistema d'estratificació.

La posició dels grups socials en el sistema econòmic no ha variat en les
seves grans línies; ha estat afectada per la crisi, i, en aquest sentit, la tendèn-
cia més marcada, a mesura que s'accentuava la crisi, ha estat la d'una mobi-
litat descendent, en la mesura en què grans grups de treballadors, sobretot
treballadors industrials i de la construcció, s'han vist abocats a l'atur i al tre-
ball precari. Altrament, però, l'etapa democràtica presenta una marcada con-
tinuïtat amb l'anterior, respecte de les posicions dels grups socials: la refor-
ma política no va implicar cap canvi de fons en el sistema econòmic, i, per
tant, la classe burgesa i la classe treballadora mantenen globalment les seves
posicions.

Numèricament, la comparació de les dades dels Cens de 1975 i 1981 mos-
tren unes certes tendències de canvi: les ocupacions industrials passen del
52,24% de la població activa al 45,66%, fet que suposa una contracció de
la classe treballadora; s'opera també una reducció, encara que menor, de la
pagesia, que l'any 1981 ocupa ja únicament a un 5,79% de la població activa,
i es redueix lleugerament el personal de serveis poc qualificat. En canvi, el
grup dels professionals tècnics passa del 6,81% al 9,73%, i augmenten tam-
bé, encara que en proporció menor, les posicions de direcció i el nombre
de venedors5. Amb tot, les dades dels Cens, especialment el de 1975, pre-
senten algunes deficiències tècniques, com la de l'elevat nombre de «no clas-
sificats», que fan difícil treure conclusions molt precises de les variacions
observades en les dues dates. D'altres informacions posteriors, obtingudes
per enquesta, i per tant fragmentàries, tendeixen a confirmar les tendències
apuntades: reducció del nombre de treballadors manuals i dels llocs de tre-
ball de qualificació més baixa, que probablement han passat a integrar-se
en l'economia submergida, i relativa expansió de les ocupacions més qualifi-
cades, d'acord amb el creixement d'un conjunt de serveis.

Però si en l'àmbit de les posicions productives no es produeixen grans canvis,
ni s'obren noves oportunitats per a grups socials concrets, hi ha altres àmbits
de la vida social en els que, durant aquest període, s'han creat una sèrie de
possibilitats de mobilitat ascendent. La instauració de la democràcia i l'Esta-
tut d'Autonomia han suposat per a Catalunya la creació de noves institucions
i la remodelació de moltes altres, així com, per primera vegada en molts anys,
la possibilitat d'accedir a aquests llocs per part de la població local. La so-
cietat catalana ha anat agafant relleu, s'ha alliberat d'un pes que, en determi-
nats terrenys, anivellava per baix les posicions d'una gran majoria dels seus
habitants, i há passat d'una situació de bloqueig, en la que no hi havia canals
d'acció legitimats entre la societat civil i les institucions de l'Estat, a la crea-
ció d'una sèrie d'espais intermedis, vinculats sobretot a l'administració. I,
en aquest aspecte, el pas a la democràcia modifica les anteriors posicions
dels grups socials i propicia la formació d'unes noves élites.
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Aquest és un fenomen nou entre les actuals generacions de catalans. Entre
les múltiples conseqüències del franquisme damunt la societat catalana crec
que cal subratllar-ne una que no ha estat suficientment considerada: la man-
ca de canals d'expressió política durant un llarg període va bloquejar el pro-
cés normal de formació d'élites polítiques i d'accés al poder de diversos grups
locals. Va impedir, en aquest sentit, el procés normal d'estratificació carac-
terístic d'una societat democràtica; els sectors més moderns i emprenedors
de la societat catalana no tenien possibilitats d'actuació pública, més enllà
de l'estrictament econòmica. L'opressió política afectava a tots els sectors so-
cials, llevat de grups molt restringits, i els impedia d'organitzar-se d'acord
amb els seus interessos propis. Aquesta situació va afavorir, a la llarga, la
creació de condicions per a la formació d'un bloc social democràtic relativa-
ment cohesionat mentre van durar les condicions adverses.

Amb el traspàs a una societat democràtica, però, la cohesió d'aquest bloc
desapareix, i s'inicia un procés de diferenciació interna, tant en els nivells
locals com generals de Catalunya, procés en el que els diferents grups es tro-
baran lluitant per l'accés al poder i a la visibilitat social.

De fet, les condicions per a la lluita per l'ascens social existien ja durant
l'etapa franquista; hi ha un element cultural de fons que no ha variat: les mo-
tivacions d'ascens social, com a estímul fonamental de l'acció individual, ja
eren molt potents a Catalunya. L'ètica del triomf personal mesurat per la ri-
quesa i la rellevància social, tret característic d'una societat moderna, forta-
ment industrialitzada, era molt més present en els sistemes de valors més
vinculats al seguiment de les normes morals de la col·lectivitat, a l'atenció
al «què diran», forma característica de societats més tradicionals que persis-
tia únicament en les àrees rurals. Però aquesta ètica individualista es troba,
durant el franquisme, reprimida per una situació d'inexistència de poder pú-
blic. Amb l'excepció dels sectors dedicats a enriquir-se, hi ha en aquell pe-
ríode una certa subordinació de les aspiracions personals als assumptes col·lec-
tius, que passen, bàsicament, per la necessitat d'arribar a una societat
democràtica. Dit d'una altra manera: hi ha poques possibilitats de promo-
ció, perquè alguns dels canals habituals que permeten la promoció personal
estan tançants, i, d'una manera més precisa, no pot operar-se el pacte amb
les classes mitjanes, a través de l'ocupació de posicions en l'administració,
que ha estat característic de les societats europees a partir de la postguerra.
Aquest fet suposa, per a les generacions que arriben a l'edat adulta al final
del franquisme, una escassa competitivitat individual, i una forta referència
a valors col·lectius que condueix a enfatitzar un conjunt de trets culturals co-
muns, de caire popular i progressista alhora. Les formes d'acció que s'ins-
tauren, sobretot en els primers anys setanta, parteixen dels moviments so-
cials i dels partits polítics clandestins; la competència tècnica es troba en
gran part subordinada als objectius polítics, els interessos personals tenen
una escassa legitimitat, enfront dels col·lectius. I aquestes característiques
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dominen la vida pública catalana, fins i tot si només una petita part de la
població participa d'una manera activa en la lluita antifranquista.

Amb la instauració de la democràcia, les formes d'acció canvien totalment.
A partir de 1978 es produeix un descens de les mobilitzacions, una desmem-
bració dels partits polítics protagonistes de la lluita antifranquista i una forta
fragmentació dels moviments socials6. Les xarxes més o menys clandesti-
nes creades des de la societat civil es desarticulen, i es produeix la pèrdua
dels centres d'acció i de reflexió col·lectius, alhora que s'esborren els projec-
tes d'organització social dibuixats en l'etapa precedent; es van trencant, en
forma que de moment passa inadvertida, molts dels vincles establerts ante-
riorment entre diversos grups socials i es van creant les condicions per una
major competitivitat individual.

Alhora sorgeixen, paral·lelament, altres mecanismes d'acció: els mecanis-
mes institucionals. La societat catalana obté una part del poder que fins aquell
moment li ha estat negat: en els ajuntaments, en el parlament, i, més enllà,
en un conjunt d'institucions que ara es regeixen de forma democràtica: els
partits polítics, els sindicats, una part de les institucions educatives, les as-
sociacions, etc. Es creen així un conjunt de canals que permeten l'ascens so-
cial de determinades persones, la creació d'unes élites legitimades, llarga-
ment diferida en la situació anterior. S'instaura, en aquest sentit, una normalitat
democràtica, amb tot allò que suposa de lluita pel poder. L'acció individual
ja no s'exerceix en nom d'uns interessos col·lectius que ningú no pot contras-
tar: en forma creixent ha de basar-se en una competència tècnica i ser exerci-
da a través dels mitjans professionals. Aquest fet porta a un reforçament dels
vincles corporatius, enfront dels vincles més interclassistes que havien pre-
dominat en l'etapa anterior.

I, alhora, s'estableix una forta competència entre els individus, dins de cada
marc corporatiu: hi ha, per fi, les condicions adequades per a l'establiment
d'una forma d'estratificació en la que, dins de cada nivell social, compta més
que abans l'esforç i l'habilitat personal per a diferenciar les posicions. La
societat catalana entra, per tant, en una fase de forta competitivitat interna,
en la que els individus lluiten per a destacar, per a obtenir el seu lloc i el
conjunt de signes que el fan visible. La jerarquia social adquireix certa trans-
parència, a nivell local i nacional. I no solament en termes personals, sinó
també de jerarquies ciutadanes, locals, geogràfiques, polítiques, institucio-
nals. Fet, de nou, totalment característic d'una societat democràtica, però
que en el cas de Catalunya crea un cert malestar, perquè els individus són
encara els mateixos que fa pocs anys estaven igualats per la impossibilitat
d'accedir a formes de poder.

I així, l'obertura de noves possibilitats d'ascens social desferma un conjunt
de reaccions col·lectives característiques de les situacions de constitució de
noves jerarquies, que permeten de comprendre, al meu entendre, algunes de
les formes del comportament col·lectiu que altrament apareixen com a pro-
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ducte d'una mena de tarannà nacional malsà. Els privilegis dels individus
i dels grups, durant el franquisme, podien no ser acceptats, però tampoc no
eren discutits: pertanyien a una esfera social allunyada. Però les posicions
i privilegis que es creen ara tenen un altre caire, i poden ser discutits. Aquest
fet explica la desconfiança i la crítica que s'exerceix en relació a qualsevol
individualitat destacada, sobretot des dels cercles que li són més propers.
La tendència, en els mitjans de comunicació, a amplificar els conflictes en-
tre individualitats i a caricaturitzar-ne els termes mostrant que la gent pode-
rosa, de fet, es mou per petites ambicions personals. La fal·lera per adquirir
notorietat, per donar importància als afers locals o de grup, a establir rivali-
tats locals, greuges comparatius amb Barcelona o altres ciutats veïnes, la por
a ser utilitzats i la desconfiança davant l'aparició de noves jerarquies de po-
der no legitimades pel costum. Posicions que no són sinó la manifestació
i la negociació d'un conjunt de conflictes i de jerarquies locals perfectament
habituals en totes les societats democràtiques. No cal inventar res: fa cent
cinquanta anys Tocqueville ja va parlar d'aquests mecanismes socials carac-
terístics de les societats democràtiques, que responen a situacions estructu-
rals perfectament tipificables. L'aparent trencament de les antigues barreres
socials i el miratge d'un possible ascens social, o simplement d'una possible
millora de les posicions individuals com a conseqüència dels avantatges de-
mocràtics, converteixen, dins de cada nivell, a tots els individus en competi-
dors, i fan que s'instaurin formes de control col·lectiu, de vigilància mútua,
que es desenvolupin les queixes en terme de greuges comparatius, que po-
ques personalitats siguin considerades com a líders indiscutibles. Una socie-
tat democràtica és aquella que decideix fer-se càrrec de si mateixa, diu Tou-
raine, en una frase que sempre m'ha semblat sociològicament molt lúcida.
I, per tant, és una societat en la que hi ha competència d'objectius, les jerar-
quies són discutides, els afers propers absorbeixen l'energia dels seus mem-
bres, cal negociar, a cada pas, qüestions que, vistes amb distància, poden
semblar petites i limitades, però que són fonamentals per a l'equilibri de for-
ces i la convivència. S'instauren així un conjunt de formes socials que sovint
han estat titllades de provincianisme, que aparentment tenen poca volada.
I que han tingut també el seu reflex en els sectors intel·lectuals, en els que
s'acaba l'etapa del debat teòric sobre els grans principis. Determinats grups
s'incorporen a la construcció quotidiana de les institucions, que comporta
una forta dosi de negociació i de lletra menuda, però també de rellevància
personal, mentre altres grups queden al marge d'aquests afers, per raons di-
verses, i els consideren negatius, perquè no corresponen al disseny èpic que
revestien quan no eren sinó projectes d'una oposició clandestina.

Ara bé, quins són els grups socials que han adquirit major protagonisme
en aquest període i quines característiques han imprès a l'acció col·lectiva?
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Indubtablement, la societat catalana es troba condicionada, en primer lloc.
pels interessos del gran capital, de la mateixa manera que s'hi troba Espanya
i el conjunt de països del món occidental. Aquesta és una constatació òbvia,
però indispensable per a comprendre les línies generals de l'organització so-
cial en la que ens trobem. Ara bé, en el cas català —com en l'espanyol, d'al-
tra banda— un conjunt de circumstàncies derivades en part de l'etapa fran-
quista fa que no sigui la gran burgesia la que ostenta el poder d'una manera
directa, a partir de la transició democràtica, sinó que el personal polític sor-
geix sobretot de la petita burgesia, classe que aporta també a l'esfera pública
elements constitutius de la seva ideologia pròpia, que configuraran, en aquesta
etapa, molts dels valors i les actituds de la població.

A Catalunya aquest fet és molt notori; la condició mateixa d'autonomia ten-
deix a reforçar-lo, perquè les grans línies polítiques no es decideixen al Par-
lament català, sinó espanyol, i, per tant, el joc de forces que actuen sobre
els elements centrals de l'estructura social es duu a terme en la política esta-
tal i no en la catalana. Després d'alguns intents de constituir-se en força polí-
ticament autònoma, la gran burgesia catalana, grup social que presenta a Ca-
talunya com arreu un perfil cada vegada més difós i inaprensible, abandona
l'acció política directa. I altres grups socials són els qui apareixen en primer
pla de l'escena pública i són també, en aquest sentit, els qui més directament
es beneficien del canvi democràtic. En la política catalana allò que es juga
i es negocia són sobretot qüestions d'ajustament intern de jerarquies, dins
un marc ja prefixat per les relacions de forces que afecten al conjunt de l'Es-
tat. Per aquesta raó, és sobretot la competència entre diversos sectors de les
classes mitjanes la que es troba en primer pla de l'escena, amb conflictes
d'un abast limitat i diferències polítiques molt vinculades a qüestions d'estil,
més que no pas a grans opcions de fons, que en aquesta etapa no tenen cabuda.

Les noves condicions polítiques afavoreixen el protagonisme social d'un
grup en ple desenvolupament: el grup dels tècnics i professionals. De fet,
el canvi de posicions afecta sobretot als diversos sectors de la petita burge-
sia, una part de la qual continua vivint d'empreses pròpies, mentre un altra
part passa a ser assalariada i ocupa els nivells mitjans i superiors de les em-
preses i sobretot dels serveis. Numèricament, a Catalunya, predomina enca-
ra la petita burgesia tradicional, la disminució de la qual ha estat frenada
per la crisi econòmica. Però, com hem vist més amunt, la categoria sòcio-
econòmica que augmenta més ràpidament és la de professionals tècnics, que
a Barcelona ja supera el nombre dels petits empresaris, i tendeix a acostar-
s'hi en les ciutats més grans.

Malgrat la continuïtat que es pot establir entre aquests dos sectors de les
classes mitjanes, que presenten, fins i tot, molts vincles familiars, els valors
i formes d'acció que les caracteritzen són diferents i configuren avui la base
de dues concepcions de Catalunya, no enfrontades en un conflicte greu, però
sí plenes de matisos diversos. El grup dels professionals i tècnics és un grup
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modernitzador, molt urbà, amb propensió a acceptar les innovacions i els
corrents culturals avançats, i per tant més propici al cosmopolitisme que al
cultiu del localisme. El seu ascens es deu fonamentalment al saber tècnic,
a la creença en els valors científics, a l'obertura cap a unes formes culturals
transnacionals, no vinculades a un territori. Per la seva posició social és un
grup que tendeix a l'elitisme, a les posicions tecnocràtiques, a propiciar el
creixement dels aparells de l'Estat. Pel paper desenvolupat durant el fran-
quisme, aquest grup social té encara un tarannà igualitari i d'afirmació de
la catalanitat; les noves condicions, però, el condueixen molt directament al
reforçament de l'elitisme, a la valoració de la competència tècnica i el saber
acadèmic, com a instruments indispensables per a la seva funció, i al possi-
bilisme com a orientació política. De fet, una de les qüestions que probable-
ment condicionarà el futur de la societat catalana és la possible evolució
d'aquest grup, l'elecció entre el manteniment d'un projecte col·lectiu, o, al
contrari, la seva voluntat de constituir-se en una élite dirigent allunyada d'al-
tres sectors socials. Avui, l'expressió política d'aquest grup social passa en-
cara en gran part per una voluntat progressista, lligada a la modernització
tècnica i a l'actuació a través de les institucions públiques i de l'aparell d'Estat.

Per una sèrie de raons aquest grup social, que durant l'última etapa del
franquisme va aparèixer, junt amb sectors d'intel·lectuals, com un dels grups
més netament interessats en el reforçament de la nació catalana, ha anat per-
dent l'afany nacionalista. En part, aquest canvi es deu a raons d'estructura
política, que condicionen l'actuació dels partits que representen als diversos
sectors socials; però en part, també, els sectors professionals i tècnics rebut-
gen, per la seva formació mateixa, un tipus de nacionalisme que enfatitzi més
els valors que subordinen l'individu a la col·lectivitat i que posin l'accent en
el respecte a la tradició, entesa com a límit de l'acció individual. En la mesu-
ra en què el nacionalisme va decantant-se en aquest sentit, remet a un con-
junt de formes ideològiques que li són forçosament alienes.

La petita burgesia tradicional té en canvi una posició diferent. Les seves
formes d'ascens social estan molt més tancades; la modernització juga, en
molts sentits, en contra seu, al convertir-la de manera creixent en un grup
subordinat. Alhora tendeix, per una sèrie de raons vinculades a la propietat
dels medis de producció, a oposar-se a l'enfortiment del sector públic i de
les institucions estatals. Aquestes dues característiques semblen haver influen-
ciat les seves posicions polítiques d'aquests darrers anys, i haver-les decantat
cap a una forma específica de nacionalisme molt minoritària en l'etapa ante-
rior. En certa manera, l'actual forma dominant del nacionalisme català ex-
pressa d'una manera molt precisa el descontent d'aquest grup social. Enfront
de la creació d'unes noves jerarquies de poder i notorietat, basades en el po-
der polític i tècnic, l'afirmació d'una identitat comú, que de nou iguala, es-
borra les diferències i crea un enemic exterior, té una sèrie d'avantatges. Per-
met d'explicar l'estancament econòmic i la manca de perspectives d'aquest grup
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a partir del conflicte extern, i per tant de disoldre els fracassos considerats
personals en un problema col·lectiu, i permet d'afirmar uns objectius nacio-
nals que estan per damunt dels triomfs individuals. Aquestes característiques
expliquen, crec, la forma majoritària del nacionalisme en els anys vuitanta.
No dic pas que el nacionalisme es redueixi a una sublimació dels ressenti-
ments: és evident que suposa moltes altres coses. Però avui conté també aquest
component, i fins i tot aquesta és probablement una de les causes més im-
portants del seu increment. Aquest grup social, situat molt a la defensiva tant
per les seves circumstàncies econòmiques com també, en part, per la seva
posició perifèrica en relació a Barcelona, sembla haver trobat en l'afirmació
nacionalista i en la desconfiança enfront dels immigrants la forma adequada
per a l'expressió del seu malestar i la seva inseguretat.

Aquest fet introdueix un canvi en la versió actual de la qüestió catalana.
En efecte, enfront d'un nacionalisme que es presentava, en el temps del fran-
quisme, com l'expressió de les necessitats d'una societat més moderna que
la societat espanyola, el catalanisme dominant en els anys vuitanta reprèn
certes característiques conservadores, justament perquè ara és el vehicle d'ex-
pressió política de grups diferents dels qui varen impulsar-lo en el passat recent.

Finalment, la classe treballadora ha perdut un cert protagonisme aconse-
guit durant els seixanta i primers setanta, etapa en la que va actuar com a
capdavantera de la lluita antifranquista. En alguns terrenys, la transició de-
mocràtica li ha aportat una sèrie d'avantatges: algunes millores en els equi-
paments i serveis col·lectius, un major accés a l'escolarització, la possibilitat
de sindicació i d'organització pròpia. Però aquests avantatges han quedat min-
vats per una conjuntura econòmica difícil, que ha provocat fraccionaments
interns i fortes dificultats en l'organització sindical i política d'aquests grups.
L'aparent eliminació de barreres socials ha fet penetrar fortament en la clas-
se obrera els models de vida consumistes de les classes mitjanes i,el miratge
de la promoció social a través dels estudis. En realitat, però, les barreres
socials no solament es mantenen sinó que fins i tot es reforcen, en la mesura
en què ara tenen una legitimitat superior a la que tenien en l'etapa anterior:
ara ja no són fruit d'una imposició, sinó, aparentment, la conseqüència d'una
capacitat d'actuació diversa, d'una valoració objectiva dels mèrits de cadas-
cú. I, en aquest sentit, tenen una força molt més indiscutible, perquè sem-
blen obtenir-se en un mercat de treball obert, sense trabes polítiques.

En definitiva, també en l'àmbit de l'estratificació l'actual etapa de la socie-
tat catalana apareix com un període d'assentament, de redefinido dels ni-
vells socials, que aboca clarament cap a la constitució d'una societat demo-
cràtica molt similar a la majoria de casos europeus. Més enllà dels entrebancs
que va suposar el franquisme, i de les aliances que va propiciar, cada grup
social va retrobant la seva posició pròpia en una societat capitalista avança-
da, i va refent les configuracions ideològiques que li permeten d'instal·lar-
s'hi amb la màxima comoditat i més d'acord amb els seus interessos de fons.
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L'etapa actual és, en el sentit ampli de la paraula, una etapa de normalitza-
ció, cosa que, donada la nostra història passada, cal avaluar probablement
en forma bastant positiva.

Marina Subirats
Professora de Sociologia

(Universitat Autònoma de Barcelona)
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Administració i territori a Catalunya
Josep Mir

A Catalunya, el territori és un factor obsessivament present en les formu-
lacions polítiques, els projectes de govern i la realitat administrativa: les lleis
de major trascendencia elaborades pel nostre Parlament són probablement
les d'organització territorial, que també són les que han concitai un debat
polític més intens; per una altra banda, l'interès per l'urbanisme ha estat un
dels factors més decisius de la nostra cultura democràtica des de la dècada
del 1960, interès que es fa extensiu també a les demés qüestions de política
territorial; la formulació de mapes per a organitzar la prestació de serveis
0 de plans generals de comunicacions són també iniciatives prolífiques a la
nostra administració; multitud d'exemples palesen l'interès per la geografia
1 el territori en la nostra societat: una sòlida tradició científica d'estudiosos
de la geografia, el Centre Excursionista de Catalunya, la Societat Catalana
d'Ordenació del Territori, el CEUMT, l'activitat dels nostres col·legis d'ar-
quitectes i d'aparelladors, etc. En definitiva, tenim una especial sensibilitat
pels problemes d'administrar el territori, administrar en el territori i territo-
rialitzar l'administració.

ELS DESEQUILIBRIS TERRITORIALS

L'element més característic de la nostra organització territorial és proba-
blement el desequilibri demogràfic i econòmic entre una àrea metropolitana
de Barcelona, molt densament poblada, una costa també altament urbanitza-
da i un interior en gran part en procés de desertització. Vegem, sinó, unes
dades:

1.- Quelcom més de quatre milions d'habitants viuen en els menys de 2.500
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quilòmetres quadrats de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Va-
llès i Maresme, mentre que a la resta de Catalunya a penes hi viuen dos milions.

2.- Si a la regió metropolitana de Barcelona hi afegim la resta de comar-
ques de la franja costera, sumem una població de cinc milions, i una superfí-
cie de deu mil quilòmetres quadrats. En canvi, a la resta de comarques de
Catalunya (uns vint-i-un mil cinc-cents quilòmetres quadrats), hi ha una po-
blació de menys d'un milió de persones. En el primer cas, una densitat de
500 persones per quilòmetre quadrat, i en el segon de 40.

3.- Aquests desequilibris són encara més acusats si considerem determi-
nades comarques: a les vuit comarques de la zona del Pirineu, amb uns 9.000
quilòmetres quadrats, hi ha una població d'uns 150.000 habitants (uns 17 ha-
bitants per quilòmetre quadrat), mentre que la població del Barcelonès és
d'uns 2.500.000 habitants, amb una superfície de 150 quilòmetres (uns 17.000
habitants per quilòmetre quadrat), és a du-, d'una densitat mil vegades superior.

Un nivell tan acusat de desequilibri territorial fa que les problemàtiques,
els millors models organitzatius i els interessos respectius siguin molt dife-
rents en unes i altres zones. Per exemple: els grans problemes col·lectius de
la majoria de poblacions petites giren al voltant de no donar els mínims per
a justificar una certa rendabilitat per a molts serveis públics, com ara un metge
o una escola; en canvi, a les zones populoses els principals problemes en-
torn aquests mateixos serveis són els de la seva massificació, i moltes vega-
des disposar del lloc físic a on ubicar-los.

Davant de problemàtiques tan diverses, la lògica aconsellaria solucions or-
ganitzatives i institucionals diferents; en les comarques de l'interior, es trac-
ta d'organitzar zones extenses escassament poblades a l'entorn de pocs nuclis
de població d'una certa entitat; a les comarques de la costa, en canvi, les
estructures institucionals s'haurien d'adaptar a una realitat de nombroses po-
blacions dinàmiques, sense que hi hagi sempre entre les mateixes clares re-
lacions de jerarquia. En definitiva per a governar realitats territorials tan di-
verses l'administració també hauria de diversificar les seves estructures.

En canvi, l'administració de Catalunya segueix els criteris del més pur uni-
formisme: hi ha tres divisions que, segons pautes més o menys arbitràries,
organitzen el territori de Catalunya en províncies, comarques i municipis;
cada una de les unitats resultants poden ser més o menys extenses, més o
menys poblades, però en principi totes elles, en el respectiu nivell, tenen els
mateixos règims jurídics, competències i recursos.

L'uniformisme en l'organització del territori és una opció coherent amb
l'igualitarisme formal propi del liberalisme, i amb una concepció policial de
l'administració pública, doncs assegura un tractament formalment igual per
a tothom i ofereix un quadre «racional» per a desplegar en el territori els agents
d'una administració quina única funció és controlar l'activitat dels ciutadans,
sense tenir a penes responsabilitat de gestió de serveis públics.

Aquestes premises bàsiques avui no es donen. Per una banda, la democrà-
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cia palesa la falacia de l'igualitarisme formal, doncs ens demostra que el prin-
cipi d'igualtat requereix tractaments diferents a situacions diverses, apart que
situa a un nivell tan important com el del principi d'igualtat al de solidaritat.
En aquest nou marc ideològic, esdevenen incongruents els plantejaments uni-
taristes i uniformistes, doncs el que hauria de primar és cercar l'expressió
institucional més idònia per a cada necessitat i per a cada realitat territorial.

Per una altra banda, a mida que l'administració és cada vegada més presta-
dora de serveis que simplement controladora de l'activitat dels ciutadans, les
seves dimensions i organització han d'atendre els imperatius d'una màxima
eficiència. També aquesta consideració aconsella amotllar l'organització po-
lítica i administrativa a la realitat diversa del territori, i no pretendre la inversa.

Certament es fa difícil parlar de racionalitat en l'organització del territori
si tenim en compte com ha estat el procés d'implantació de l'actual divisió
territorial de Catalunya. Això no obstant, la introducció de criteris de diver-
sificació i flexibilitat ens pot ajudar a superar algunes de les actuals tensions.
Ens hem acostumat a valorar els problemes d'organització territorial des d'una
òptica centralista, de govern, o d'un territori des de la capital o des d'una
instància general única; aquest plantejament ens porta inevitablement a solu-
cions uniformistes, que són les més còmodes. Probablement sigui saludable
enfocar la qüestió des d'una altra òptica: la de quines són les solucions orga-
nitzatives més idònies per a cada zona del territori, sense voler pretendre
que l'esquema bo per a un lloc ho hagi de ser també necessàriament per als
altres.

Abans de dur a terme un assaig d'aquest exercici, una breu reflexió sobre
els principals objectius de política territorial de les nostres institucions pú-
bliques. A la llum de l'experiència dels darrers anys, sembla evident que el
Govern de la Generalitat no té una política territorial que mereixi aquest nom;
cada servei o departament aplica els seus propis criteris a l'hora de fer inver-
sions en el territori, criteris que la majoria de les vegades es limiten a repar-
tir favors per a contentar la clientela o per a fer callar a qui més pidola. Da-
vant d'aquesta manca de responsabilitat, l'establiment i localització de les grans
infrastructures i equipaments només avança a tranques i barranques, quan
avança, i l'atenció als grans problemes de les diverses zones del territori no
es prioritza en funció de plans i objectius globals, sinó de la capacitat de
proposta i pressió de les respectives institucions locals.

Per la seva banda, la política territorial dels ajuntaments, és a dir, l'urba-
nisme, cada vegada és més subordinat als objectius de creació d'ocupació
i riquesa, de desenvolupament econòmic. Aquest fet fa que es relativitzin els
plantejaments ultraproteccionistes de fa pocs anys, per una banda, i es caigui
en situacions de competitivitat gairebé empresarial entre ajuntaments, per tal
de veure qui atreu més inversions, per l'altra.

Les actituds esmentades no són necessàriament negatives. Segurament se-
ria pitjor una política territorial negativa que una manca de política territo-
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rial. I és molt el que fan i poden fer els ajuntaments per a impulsar el desen-
volupament economie dels respectius termes. Ara bé, la combinació dels dos
factors pot acabar essent molt perillosa, aprofundint encara més en el dese-
quilibri territorial esmentat anteriorment: les entitats més dinàmiques són les
que corresponen a les zones més poblades i actives, que tendeixen per tant
a acaparar les noves activitats, i el paternalisme arbitrari del Govern de la
Generalitat no compensa ni de lluny la manca de capacitat de la majoria d'en-
titats locals de l'interior de Catalunya de formular i gestionar propostes de
desenvolupament per a les respectives zones.

ADMINISTRACIÓ LOCAL i COMARCAL

Polítiques generals reequilibradores apart, el que més necessiten les zones
de l'interior o la muntanya són institucions sòlides, capaces de promoure els
seus interessos i exercir les seves competències amb la major eficàcia. I això
vol dir poder disposar de càrrecs representatius a plena dedicació, i vol dir
també tenir al seu servei bons i ben qualificats professionals. Un alcalde sap
que per a atreure una bona inversió al seu terme cal que algú elabori, amb
el màxim rigor tècnic, l'oportuna proposta, i cal també que ell mateix pugui
anar totes les vegades que calgui a Barcelona o a Madrid o a Brussel·les,
a negociar la inversió.

Difícilment les actuals dispersions municipal i comarcal poden permetre
els nivells de dedicació assenyalats; és insignificant el nombre de municipis
o de comarques de l'interior de la muntanya que es puguin permetre exigir
dedicació exclusiva als seus alcaldes o presidents, o disposar d'uns equips
tècnics o de gestió altament qualificats. La reforma de l'administració local
en aquestes zones té com a principal repte l'assolir aquest objectiu.

A tal fi, es poden plantejar bàsicament tres línies de reforma: dràstica su-
pressió dels municipis petits, garantint que tot ajuntament tingui una viabili-
tat econòmica i demogràfica mínima; potenciament dels consells comarcals,
mantenint-se els municipis als sols efectes de representació; preveure línies
especials de subvenció externa per tal de cubrir les despeses que generaria
assolir els objectius assenyalats en el paràgraf anterior. I probablement la millor
solució sigui aquella que combini les tres línies de reforma esmentades:

— Cal fomentar seriosament la supressió dels municipis més petits, o, si
cal, imposar-la per Llei; és evident que no mereixen seguir essent conside-
rats municipi tots aquells que han de ser governats per una comissió gestora
degut a què ni hi ha un nombre suficient de veïns disposats a formar l'ajunta-
ment, ni tampoc aquells que no poden disposar d'un sol treballador a dedi-
cació plena.

— Cal també en les zones de l'interior i de muntanya potenciar el paper
de la comarca com a ens de promoció i gestió dels interessos locals; certa-
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ment, això requereix també revisar el mapa comarcal, doncs algunes d'aquestes
comarques, especialment algunes de recentissima creació, no disposen del
pes demogràfic suficient per a justificar-les com a administració d'una certa
entitat. Feta aquesta salvetat, sembla sobradament justificat que en aquestes
zones tant les Diputacions com la Generalitat primin les comarques com a
receptors de tots aquells programes de cooperació i com a gestors de totes
aquelles inversions que requereixin una mínima especialització.

— Finalment, hem de tenir també en compte que és responsabilitat col·lec-
tiva de tots el garantir que a cada ajuntament i a cada comarca hi hagi, física-
ment, un mínim de serveis, malgrat que a alguns indrets, pels motius que
siguin, s'hagin de subvencionar. I entre aquests serveis hi ha també uns mí-
nims de dedicació humana, com són: un secretari, a plena dedicació, en els
municipis, i un equip tècnic pluridisciplinar, també a plena dedicació, a les
comarques, i una dedicació suficient dels alcaldes o presidents.

Sigui com sigui, ha de quedar clara una cosa: més que mesures paternalis-
tes o inversions més o menys generoses o arbitràries, el que més necessiten
les institucions locals de l'interior o de la muntanya és tenir la solidesa sufi-
cient per a exigir les dedicacions humanes que calguin per a promoure i ges-
tionar, des d'elles mateixes, els seus interessos. I això no costa massa diners.

El fet que la comarca pugui ser un important element d'enfortiment de l'ad-
ministració local en les zones d'interior i de muntanya, no implica necessà-
riament que també ho hagi de ser en els altres indrets de Catalunya. Cal tenir
en compte que la franja costera, tal com s'ha desenvolupat en les darreres
dècades, s'estructura segons un model de relacions territorials que res té que
veure amb l'organització comarcal. Deixant de moment de banda l'àrea me-
tropolitana de Barcelona, a la costa catalana hi proliferen un seguit de pobla-
cions mitjanes, amb unes institucions municipals en general suficientment
capaces de gestionar els serveis de la seva competència o de promoure els
respectius interessos.

No sembla oportú, per tant, enfortir en aquests indrets les institucions co-
marcals, que s'haurien de limitar a fer funcions puntuals de suplència dels
ajuntaments més petits o de capacitat més limitada. Ni sembla aconsellable,
en aquestes zones, pensar en la comarca com a gestora d'actuacions públi-
ques o inversions de caràcter supramunicipal; més interessant pot ser poten-
ciar la constitució d'ens o organismes (consorcis, empreses mixtes...), que
canalitzin la col·laboració de les diverses administracions —i a vegades tam-
bé d'entitats privades— en afers d'interès mutu.

Estem parlant d'uns indrets amb unes institucions municipals i amb una
vida social, econòmica i cultural, molt dinàmiques; el principal problema
no és ja el garantir l'existència d'unes entitats locals capaces de gestionar
el territori i els afers públics, sinó el de sentar les bases per a una canalitza-
ció òptima dels esforços i dels recursos públics, doncs són diverses les admi-
nistracions capaces i competents. Més que sigui pel dinamisme i la capacitat
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de gestió que han demostrat, els ajuntaments, com a mínim els mitjans i grans,
han de seguir essent els gestors principals de les actuacions públiques, i no
és admissible que hom pretengui que altres institucions els restin protagonis-
me o responsabilitat; més que en consolidar noves administracions públiques,
el que aquí cal és desenvolupar mecanismes de col·laboració i cooperació
entre les existents.

ÀREA METROPOLITANA I DIVISIÓ COMARCAL

El que s'ha dit en relació amb la capacitat i dinamisme dels mitjans ajunta-
ments de la costa, amb tanta o més raó és aplicable als municipis de l'àrea
metropolitana de Barcelona. Però aquí els problemes, a més, són d'una di-
mensió incomparablement superior i se n'hi afegeixen d'altres, com ara les
dificultats per la participació ciutadana, o per a trobar fàcil localització per
a molts serveis i infrastructures, o per a mantenir uns mínims de qualitat am-
biental.

Si ens fixem en les estructures institucionals vigents en aquesta zona, no
podem menys que qualificar-les de totalment improcedents i inadequades:

Ir.- Si la divisió provincial resulta especialment artificial en algun lloc de
Catalunya, és probablement a la província de Barcelona, en la que les seves
institucions han d'afrontar realitats tan diferents com l'àrea metropolitana i
un interior molt menys densament poblat. Certament, si algun sentit té ges-
tionar serveis d'àmbit provincial, una província hauria de coincidir amb l'àrea
metropolitana de Barcelona.

2n.- La divisió comarcal resulta també especialment anacrònica, i per molts
motius: mal es pot adaptar el concepte de comarca al Barcelonès, quan en
realitat és una sola ciutat; el Baix Llobregat aplega dues o tres zones molt
diferents entre si, i reuneix les condicions necessàries per a tenir problemes
de multicapitalitat; també es qüestiona seriosament l'entitat comarcal del Va-
llès Occidental, amb dues ciutats (Sabadell i Terrassa) de gran entitat, i amb
altres indrets propers, en tots sentits, a Barcelona que a la capital comarcal;
tampoc especifica la definició comarcal del Maresme...

3r.- Quant al mapa municipal, hi ha en l'àrea de Barcelona diverses situa-
cions de continuïtat urbana entre dos o més municipis, de manera que els
termes municipals sovint divideixen entre diverses parts el que en realitat
és una sola ciutat.

4t,- Finalment, amb la supressió de la CMB les institucions específica-
ment metropolitanes (Mancomunitat, entitat del transport i entitat de l'aigua)
configuren un quadre gairebé inintel·ligible, i molt poc apte per a servir de
suport a una acció pública mínimament eficaç.

Davant d'aquesta situació, els projectes de reforma de les estructures insti-
tucionals haurien d'inspirar-se en els tres objectius següents: afavorir la creació
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d'institucions el màxim de properes al ciutadà (districtes), per tal de facilitar
la descentralització i, amb ella, la participació: donar una mínima expressió
institucional al que és realment ciutat de Barcelona; crear les estructures ad-
ministratives necessàries per a representar, des de l'àmbit local, l'àrea me-
tropolitana de Barcelona, en sentit ampli.

La descentralització o la desconcentració municipal en districtes és quel-
com que depèn exclusivament dels mateixos ajuntaments; a Barcelona i en
altres indrets s'ha començat aquest procés, que encara es troba en una fase
molt inicial; si tenim en compte que una de les grans virtuts de l'administra-
ció local és la seva proximitat al ciutadà, és evident que allà a on el Municipi
ha assolit unes dimensions que fan els seus serveis centrals poc accessibles,
cal que potenciï les instàncies de descentralització, que apropin a cada barri
i a cada carrer tots els serveis municipals que siguin susceptibles de ser-ho.

Per una altra banda, cal tenir en compte que part important del que podem
anomenar problemàtica metropolitana de Barcelona, té més de problemàtica
de ciutat que d'àrea metropolitana. Si la comparem amb altres ciutats de di-
mensions similars, resulta que només una part del que és la ciutat real té
expressió municipal com a tal; la resta de ciutat està esmicolada en, com
a mínim, una dotzena de municipis diferents, més enllà inclus del que és la
comarca del Barcelonès.

Davant d'aquesta situació, un plantejament racionalista comportaria tendir
a la integració en el municipi de Barcelona de tots els altres municipis del
seu entorn immediat; atès que aquest objectiu sembla avui políticament invia-
ble, cal procurar expressar aquesta realitat de ciutat metropolitana a través
d'un ens local de segon grau, amb un àmbit similar (quelcom més petit, en rea-
litat) al de l'extingida CMB. Aquest ens, ja sigui la mancomunitat o qualse-
vol altre, ha d'atendre especialment els problemes relacionats amb la dimen-
sió física de la ciutat, com ara l'urbanisme, el transport i molts d'altres serveis.

Finalment, hem de recordar que l'àmbit anomenat de la Regió I ha estat
definit per la legislació d'organització territorial de Catalunya com a àmbit
propi de l'activitat de planificació de la Generalitat; en canvi, no hi ha cap
institució local que el representi o pugui tenir cura de gestionar algun servei
comú a les diverses comarques que l'integren. L'adequada representació glo-
bal dels interessos propis d'aquesta zona requereix l'existència d'un ens local
d'àmbit de regió metropolitana; mentre no siguin viables solucions més ra-
dicals (modificació de la divisió provincial, per exemple, fent que una pro-
víncia coincideixi amb la Regió I) el que avui ens podem plantejar és crear
aquest nivell d'administració local per la via de l'associació voluntària de les
entitats locals existents; aquesta entitat podria adoptar la forma del Consor-
ci, amb participació de tots els ens locals del seu àmbit.

Sigui com sigui, tant l'àrea metropolitana de Barcelona, com la mateixa
ciutat de Barcelona són realitats urbanes i socials que no tenen un reconeixe-
ment suficient en les actuals divisions municipal, comarcal i provincial; en
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aquesta zona, l'aplicació de l'organització institucional prevista per a la resta
de Catalunya resulta artificiosa i anacrònica; cal esforçar-nos en dissenyar
i promoure una organització institucional més adient.

CONCLUSIÓ

En resum, si tenim en compte les necessitats i funcions de l'administració
pública actual, i la realitat demogràfica de la Catalunya d'avui, resulta ab-
surd pretendre representar i governar els diferents indrets del territori amb
unes institucions totalment uniformes i arbitràries; cal trencar amb el tòpic
de l'uniformisme com a criteri dominant en tota organització territorial, i pensar
les institucions des del que resulti millor per a representar cada comunitat
i cada zona, en funció de les seves característiques, i no en funció de les
necessitats del govern centralitzat d'un país.

Certament, aquests plantejaments són difícilment compatibles amb l'ac-
tual divisió territorial de Catalunya; però poden ser perfectament tinguts en
compte en les actuacions necessàries per a la seva aplicació o desenvolupa-
ment; també poden contribuir a què es comencin a formular propostes de
reforma d'aquesta nova organització territorial, enlloc de posar paranys i re-
sistències a la seva aplicació. Si tenim en compte la polèmica i el sectarisme
que ha envoltat el procés de promulgació de l'organització territorial vigent,
més que recrear-nos en les diferències del passat urgeix elaborar propostes
de reforma futura, amb nous criteris i cercant nous valors.

Josep Mir i Bagó
Secretari General de la Federació

de Municipis de Catalunya
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