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Dossier
L'empresa en el projecte socialista



El suport de FEstat al sector privat
Josep Borrell

Planejar la dinàmica empresarial des d'una perspectiva socialista i més es-
pecíficament des d'una òptica fiscal suposa analitzar un conjunt innombra-
ble de variables que incideixen sobre l'estratègia de les unitats bàsiques de
producció. En ser tan amplis i variats els paràmetres a què caldria parar es-
ment, em centraré tan sols en aquells elements que componen la política pres-
supostària.

AJUSTOS INICIALS

No m'entrentindré a exposar els llasts que arrossegava l'economia espa-
nyola, embarrancada en una llarga crisi fins al 1982, quan el govern socialis-
ta va arribar al poder. A tall d'exemple, enumeraré una col·lecció d'indica-
dors, coneguts per tothom, que al cap de sis anys s'han vist parcialment —quan
no totalment— corregits: un elevat dèficit públic que pujava al 5,6 del PIB,
un dèficit per compte corrent equivalent al 2 per 100 del PIB, una taxa per-
sistent d'inflació que per més que s'intentava corregir estava situada en el 14
per 100, la qual cosa acabava desembocant en elevadíssims índexs de deso-
cupació.

Aquesta situació crítica va determinar l'adopció de dos grans blocs de me-
sures que intentaven pal·liar aquests desajustos conjunturais que havien aca-
bat convertint-se en estructurals. Va caldre emprendre d'una banda una polí-
tica decidida d'ajust dels desequilibris interns i externs, mentre que per l'altre
costat s'iniciaven diverses polítiques de reformes institucionals i de l'aparell
productiu, l'objecte últim de les quals era modernitzar l'economia espanyo-
la, de cara a la integració a la CEE.
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Entre les mesures adoptades per pal·liar aquests macrodesequilibris inte-
riors i amb l'exterior, cal destacar les polítiques de contenció salarial i una
política monetària i fiscal restrictives dirigides a assolir fos com fos les se-
güents fites:

— Una millora del saldo de la balança de pagaments per compte corrent
que eliminés l'encotillament en què es trobava la nostra economia de cara
al sector exterior i que òbviament bloquejava qualsevol tipus de creixement.

— La reducció de la taxa d'inflació que ens permetés situar-nos en cotes
properes a la mitjana dels països europeus, amb la consegüent reducció del
diferencial d'inflació amb aquests països, condició imprescindible per asso-
lir l'objectiu exterior.

— La disminució del dèficit públic, mitjançant una contenció del creixe-
ment de la despesa pública que fos paral·lela a l'increment d'ingressos, per
a la qual cosa calia arbitrar uns models nous del quadre tributari i una volun-
tat decidida de no estalviar mitjans per perseguir i lluitar contra el fenomen
endèmic del frau fiscal, dins dels marges acotats i establerts per la legislació
vigent. Es feia una previsió escalonada d'anar reduint el dèficit a un ritme
de mig punt anual, la qual cosa feia preveure un procés lent de reducció.

Dins del marc del sistema fiscal, des d'un primer moment es van arbitrar
mesures que tenien com a finalitat primària la necessària reestructuració del
sector industrial. Una mostra d'aquests ajustos inajornables la tenim en el
Reial Decret-Llei de 1983 sobre Reconversió i Reindustrialització que, a di-
ferència de l'anteriorment establert l'any 1981, incloïa clares mesures rein-
dustrialitzadores.

Un camp constantment sotmès a debat i en el qual l'Administració ha de
fer d'àrbitre entre les confederacions sindicals i empresarials és el que fa re-
ferència a les diverses modalitats de contractació flexible, amb el difícil pro-
pòsit de conjugar les tres variables de creixement, inversió i ocupació.

Una altra assignatura pendent que es va haver d'abordar des del govern
socialista des dels seus inicis era l'increment de les despeses de transferèn-
cies a la Seguretat Social que va obligar a prendre les mesures contingudes
a la Llei 26/85 sobre racionalització de l'estructura i acció protectora de la
Seguretat Social i sobretot les dirigides a reformar el sistema de pensions
amb la finalitat de fer flexionar un capítol de la despesa que formava part
de l'anomenat dèficit estructural.

És conegut per tothom el balanç clarament positiu dels resultats d'aquestes
mesures que han permès un rellançament de la nostra economia, que en aquests
casos compta amb una estructura productiva més competitiva que permetrà
a mig termini un increment de les exportacions, dins d'un marc econòmic
més flexible que aspira a arraconar l'antic sistema intervencionista heretat
del franquisme. El final lògic d'aquesta transició es produirà quan acabi el
període transitori de la nostra integració a la CEE, moment en què el nostre
país quedarà integrat plenament en aquesta àrea de països, assumint graus
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de competitivitat superiors als que caracteritzaven l'economia espanyola a prin-
cipis de la dècada dels vuitanta.

ELS COSTOS DE LA RECONVERSIÓ

Una atenció especial mereix el debatut capítol de l'actuació de l'Estat en
el necessari reajustament d'aquelles empreses que, pel fet de mantenir unes
estructures obsoletes o simplement desfasades de la realitat objectiva de les
demandes del mercat, han sofert un procés de reconversió. És en aquest ter-
reny on s'han produït més pressions dels diversos sectors socials que, d'una
banda, intenten aportar el menys possible a la Hisenda Pública i, de l'altra,
retirar el màxim possible de beneficis cada un d'ells, intentant aportar el menys
possible al pastís comú i retirar en profit seu el tall més gros.

Alguns dels sectors més golafres i que se'n surten més bé en el reparti-
ment tenen a més a més la barra de passar-se la vida cridant que tot aniria
millor si el pastís fos més petit.

En efecte, els governs estan cada cop més sotmesos, i aquest també, en
tots els aspectes de la seva acció, a la influència de múltiples grups de pres-
sió. A través d'ells, cada ciutadà tendeix a privilegiar la seva actitud com
a membre d'una coalició organitzada que busca un avantatge específic, en
detriment del seu interès genèric com a contribuent.

D'aquesta manera, en el viatge d'anada i tornada, entre la societat que els
genera i la societat que els rep, els recursos fiscals es veuen assaltats per les
pressions dels grups organitzats (des dels pagesos als controladors aeris, passant
pels mestres, les feministes, els metges, etc...) que, naturalment, invoquen
tots l'interès general o alguna consideració altruista, com la gratuïtat de la
justícia, per justificar les seves reivindicacions.

Aquest fenomen constitueix una greu amenaça per a l'equitat dels meca-
nismes fiscals, perquè estableix la regla del xantatge del més fort com a cri-
teri d'assignació dels recursos col·lectius, fent-ne suportar el cost per la ma-
joria dels ciutadans-contribuents, que el suporten perquè els arriba diluït i
perquè no són conscients que les concessions que l'Estat es veu obligat a fer
les paguen amb els seus diners.

Tota una munió d'exemples es podrien —i s'haurien— d'estudiar, per ana-
litzar la progressivitat real de les destinacions dels recursos col·lectivitzats
pels mecanismes fiscals. Anirien des dels exemples micro, gairebé indivi-
duals, com les retribucions absurdament altes d'alguns assalariats del sector
financer públic, a les intervencions de suport a sectors productius afectats
per la crisi.

Les Hisendes Públiques europees han destinat abundants recursos a es-
morteir el xoc sobre les estructures productives dels canvis tecnològics o dels
canvis a la demanda, quan aquest xoc ha estat massa brutal en termes socials.

La crisi industrial, el manteniment artificial de l'ocupació i la inevitable
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reconversió han constituït un escenari on les relacions de força entre els agents
econòmics i socials han generat desigualtats paleses en l'accés a aquesta fun-
ció protectora de l'Estat.

En general, les indústries poc concentrades, disperses en el territori i poc
sindicalitzades han rebut escassos ajuts públics, a pesar que la seva ocupació
ha minvat en centenars de milers de llocs de treball.

Per contra, les indústries concentrades, amb mà d'obra especialitzada, a
vegades ben retribuïda, i fortament sindicades, han estat sostingudes en tots
els països.

Ajudes màximes s'han produït quan els sectors o indústries afectats esta-
ven inserits en un teixit regional (sigui aquest la Lorena, el Sarre o Astúries)
o sustentáis per raons de seguretat nacional. És a dir, quan s'han conjugat
les pressions sindicals, patronals, regionals i polítiques per exigir l'aplicació
d'una part important del producte fiscal.

A Espanya, durant la crisi econòmica, centenars de milers de llocs de tre-
ball es van perdre en les petites unitats de producció disperses en el minifun-
di empresarial. Aquí i allà, un a un, sense fer soroll, sense manifestar-se,
va desaparèixer l'ocupació sense rebre gran, per no dir cap, ajut públic.

El tracte diferent i el cost que han tingut per a la Hisenda Pública els pro-
cessos de reconversió dels grans sectors navals i siderúrgics, constitueix sens
dubte una desigualtat palesa a través de l'impost.

Es curiós veure com aquestes desigualtats s'emmascaren a vegades gràcies
al joc de les aparences de la percepció sociològica dels fenòmens produc-
tius. S'accepta, així, més fàcilment el suport concedit a uns sectors indus-
trials que als altres.

La mineria, per exemple, està pitjor considerada que l'agricultura. Mante-
nir artificialment l'ocupació dels miners del carbó està pitjor vist que fer-ho
amb els productors europeus de mantega, quan en el fons es tracta exacta-
ment del mateix fenomen de desajustament estructural entre la producció i
la demanda que es paga amb l'impost de tots.

La política agrícola comunitària, tan lloada a vegades i tan criticada altres,
no és sinó una gegantina Huno sa, però no es percep ni es considera com
a tal, i es genera una nova classe de desigualtats a través de l'impost.

Un aspecte fonamental cada dia més debatut i que cada dia ho serà més
és la capacitat dels mecanismes fiscals per contribuir d'una manera eficaç
a la igualtat social en funció de l'eficàcia d'aquestes intervencions, molt més
que no ho serà en el futur la discussió sobre les figures tributàries. La despe-
sa pública serà el terreny en què es jugarà el destí de la fiscalità!.

L'ESTAT FOMENTA LES POLÍTIQUES EXPORTADORES

Ningú no ignora que l'Estat fa anys que ha deixat de ser el gendarme im-
pertèrrit que assisteix impàvid al pas de corrents econòmics, sinó que ha as-
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sumit, en menor o major grau, la seva funció reguladora, fomentant a través
de la política comercial i financera determinades activitats d'interès estratè-
gic per a l'economia del país, com en el cas típic de l'exportació.

L'ajut a l'exportació de béns i serveis s'ha convertit a Espanya, de la matei-
xa manera que a altres països, en un instrument clau en la política per contri-
buir als objectius d'equilibri de la Balança de Pagaments. De fet, aquesta ne-
cessitat de donar suport a l'exportació es veu realçada per l'evolució de la
balança comercial espanyola els darrers anys (sobretot, després de l'inici del
desarmament arancelan implicat per la nostra adhesió a la CEE) en què s'ha
assistit a un agreujament del dèficit comercial i de la taxa de cobertura de
les importacions per exportacions que pot generar fins i tot, el 1988, un lleu-
ger dèficit per compte corrent en no poder-se compensar el dèficit comercial
amb els ingressos de divises per turisme com ha estat el cas en els darrers
tres anys.

Entre les causes que han originat el recent deteriorament de la nostra ba-
lança comercial, cal esmentar:

— El fort creixement de la demanda interna en els darrers anys, que ha
generat una estirada de les importacions, sobretot de les de béns d'equipa-
ment, donades les fortes necessitats de modernització del nostre aparell pro-
ductiu.

— El canvi en el marc legal del comerç exterior, després de l'adhesió a
la CEE, que ha implicat un desarmament arancelan progressiu i la desapari-
ció d'antics instruments de protecció i suport a l'exportació com era, per exem-
ple, la desgravació fiscal a l'exportació que existia abans de la implantació
dej'IVA.

És, precisament, aquest canvi legal en la regulació del comerç exterior el
que obliga l'Estat a replantejar-se tot l'esquema de suport al sector exterior,
i posar-lo en la línia amb els paràmetres existents als països de la CEE. Això
és el que s'ha intentat dur a terme amb el Pla de Foment a l'Exportació en
què es recullen, de manera integrada, totes les actuacions de suport a l'ex-
portació dins d'aquest nou esquema. Es pretén, així, fer una redefinido de
les relacions de l'Administració amb les empreses exportadores mitjançant
la creació del Consell Assessor de l'Exportació en què són presents les prin-
cipals organitzacions empresarials, les Cambres de Comerç, les entitats fi-
nanceres amb vocació exportadora, les entitats d'assegurança de crèdit a l'ex-
portació i els Ens Públics que actuen a l'àrea de promoció de les exportacions.
Mitjançant aquest Consell Assessor, els empresaris podran fer arribar a l'Ad-
ministració la seva opinió sobre tots els aspectes relacionats amb el fenomen
de l'exportació.

D'altra banda, entre les mesures de foment financer i fiscal de les exporta-
cions, convé destacar les següents:

— Devolució immediata de l'IVA suportat per les empreses exportadores
en les compres d'inputs incorporats en productes exportats per reduir el cost
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financer que suposa la devolució de l'IVA suportat amb un cert retard. D'aquesta
devolució immediata se'n beneficiaran les empreses exportadores que com-
pleixin certs requisits. En qualsevol cas, aquesta devolució ja s'ha fet amb
força rapidesa en els dos primers anys d'implantació de l'IVA, per tal com
al voltant del 63 per 100 de les sol·licituds s'han retornat en el termini d'un
mes i el 96 per 100 en el termini de tres mesos.

— Potenciació i millora del Fons d'Ajut al Desenvolupament (FAD), amb
una dotació pressupostària de 25.000 milions de pessetes i que es concep com
un instrument de política comercial compatible amb el seu caràcter de me-
canisme d'ajut al desenvolupament.

— Subsidis de tipus d'interès en el Crèdit a l'Exportació. El procés de li-
beralització del sistema financer ha suposat la desaparició dels crèdits a l'ex-
portació com a actius computables dels antics coeficients d'inversió de les
entitats financeres. A partir d'ara, aquest tipus de suport es limitarà a subsi-
diar la diferència entre els tipus d'interès dels crèdits a l'exportació seguint
les normes de la OCDE i els tipus d'interès de mercat.

— Un altre tipus de promoció comercial es canalitzen a través de l'Institut
de Comerç Exterior (ICEX), per al qual es dota una transferència de capital,
als Pressupostos de l'Estat, per un import de 15.000 milions de pessetes, la
finalitat primària del qual es centra en el suport als plans sectorials d'expor-
tació per a l'obertura de nous mercats i l'establiment de xarxes comercials
a l'exterior, en col·laboració amb les oficines comercials i les Cambres de
Comerç espanyoles a l'estranger. Dins d'aquesta línia, es busca la creació
i potenciació de Centres de Promoció permanent de certs productes espa-
nyols a l'estranger.

Un empresari que es vanti d'emprenedor sap que l'Estat li facilita l'orga-
nització, coordinació i foment de la participació en Fires internacionals de
les empreses espanyoles, amb caràcter individual o agrupat, així com una
completa informació i assessorament a l'exportador espanyol i importador
estranger a través de diversos serveis com el Butlletí d'Informació als Ex-
portadors (BISE), Informació sobre mercats exteriors, programes de forma-
ció en comerç exterior (juntament amb les Cambres de Comerç), etc.

En general es pretén augmentar els recursos públics destinats a la promo-
ció de les exportacions a través de l'ICEX fins que el pressupost d'aquest
organisme assoleixi, com és normal a la majoria dels països amb els quals
comerciem, I'l per 100 del valor FOB de les nostres exportacions (actual-
ment, els recursos per promoció comercial no superen el 0,6 per 100 de les
nostres exportacions).

D'altra banda, l'aportació de l'Estat al Crèdit Oficial persegueix priorità-
riament oferir un finançament adequat a sectors que, pel seu risc o la seva
escassa capacitat de finançament, demanen una atenció especial, d'acord amb
la política econòmica del Govern.

La gestió del Crèdit Oficial correspon a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO),

10
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societat estatal que és titular de la totalitat de les accions representatives del
capital de quatre societats més, que són els braços executors de la política
del crèdit oficial del Banc de Crèdit Agrícola, l'Hipotecari d'Espanya i els
Bancs de Crèdit Industrial i Local especialitzat cadascun en diferents funcions.

L'ingrés d'Espanya a les Comunitats Europees ha suposat un canvi dràstic
en l'esquema de finançament del crèdit oficial. En aquest sentit, cal fer es-
ment de la supressió, des de fa pràcticament un any, del coeficient d'inversió
obligatòria de les entitats de dipòsit en el tram de Cèdules per a les inver-
sions, una de les tradicionals fonts de finançament del crèdit oficial, que ara
es veu obligat a captar els seus recursos mitjançant l'emissió de títols de ren-
da fixa, préstecs en els mercats interior i exterior i captació de dipòsits. A
més a més, s'han substituït les anteriors dotacions del Tresor al crèdit oficial
substituint-les per préstecs i, paral·lelament, existeix una dotació, als pres-
supostos de l'Estat, de 17.000 milions de pessetes per compensar a l'ICO les
pèrdues derivades d'operacions especials (com ara crèdit a l'exportació, préstecs
i avals per reconversió i crèdits a damnificats per inundacions).

El repte europeu ens obliga a tots, tant al sector públic com al privat. És
dins d'aquest context europeu, que aviat culminarà amb la total obertura de
les nostres fronteres, on s'hauran d'arbitrar les noves mesures que possibili-
tin la integració plena de les nostres empreses. Certament la política estatal,
i en el seu cas l'empresa per les Comunitats Autònomes dins del marc de
les seves competències, hauran d'estimular el dinamisme econòmic i finan-
cer necessari per a la nostra subsistència com a país industrial. La nostra
obertura a l'exterior demana que tots, els poders públics, el sector privat i
els diferents agents socials actuïn sempre amb la flexibilitat i la fermesa que
demanen les noves estructures en què ben aviat ens trobarem integrats.

Josep Borrell Fontelles
Secretari d'Estat de Finances
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Cal l'empresa, però ¿cal l'empresari?
Joan Majó

Probablement no és inútil encetar aquesta curta reflexió que se m'ha de-
manat amb una breu síntesi del que representa l'empresa en el contex sòcio-
polític, per tal de fonamentar, una vegada més, quelcom que intuïtivament
és molt clar: que l'empresa és un element indispensable en el nostre entorn
econòmic i social i que alhora, el que passa a l'empresa condiciona de forma
determinant tota l'organització de la nostra convivència.

Deixeu-me resumir, doncs, aquesta introducció en un seguit d'afirmacions
que és bo tenir present.

— L'empresa com a forma d'organització econòmica, com a sistema d'agru-
pació d'esforços posats en comú, és una troballa que cal conservar i perfec-
cionar, per motius de racionalitat i d'eficiència.

— L'empresa com a unitat de producció i de distribució és absolutament
inseparable de la societat industrial desenvolupada, i no sembla que, a mig
termini es presenti cap model alternatiu, ni en el contex industrial, ni possi-
blement, en el postindustrial. És, per tant, un element essencial de la nostra
organització social, amb futur al davant.

— L'empresa és el lloc institucional on es materialitza, per a la gran majo-
ria d'homes i de dones, l'accés al treball i conseqüentment l'accés a una ren-
da econòmica. És l'àmbit de participació en l'esforç productiu i el mecanis-
me per a l'obtenció del rendiment d'aquest esforç.

— A l'empresa es prenen normalment les grans decisions que conformen
el procés econòmic. En aquest sentit l'empresa és un centre de poder econò-
mic i pot esdevenir, sovint, un centre de poder polític. Es pot, fins i tot, afir-
mar que com més desenvolupada és una societat, més notable és el pes polí-
tic de les decisions empresarials.
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— A l'empresa es genera la plus-vàlua econòmica, la distribució de la qual
és una mica el desllorigador de tota la conflictivitat social i la base de l'es-
tructura econòmica.

— Finalment, l'empresa és, per a la majoria de les persones, el marc de
la seva activitat fonamental, el treball productiu, que per molt que pugui anar
perdent pes relatiu en la vida humana, resta encara i restarà durant un temps
un element que ocupa la major part del temps útil de les persones i que con-
diciona definitivament tota la resta de la seva vida.

En resum, i com a conclusió ja anunciada, l'empresa tal com la coneixem
és i seguirà sent per bastant temps una institució imprescindible en les nos-
tres societats en les que juga i jugarà un paper clau, condicionant les bases
de l'organització econòmica i també les circumstàncies que afecten la quali-
tat de vida, i determinant en bona part el repartiment del poder polític.

Davant d'això no em vull estar de formular un convenciment profund que
crec reflecteix cada vegada més la intuïció col·lectiva: És bo per a una socie-
tat que hi hagi empreses; és bo que neixin i que creixin, que funcionin bé,
que siguin estables i que creïn riquesa; és bo que siguin fortes i que tinguin
capacitat per a competir favorablement en els mercats. La salut econòmica
d'un país és sens dubte, la salut de les seves empreses i per això cal tenir-ne
molta cura. Però, alhora, no és pas indiferent la seva orientació, la seva pro-
pietat, la seva organització, ja que segons aquests elements, les conseqüèn-
cies beneficioses i perjudicials de la seva activitat poden ésser adequadament
distribuïdes o no entre els membres de la societat. Poden servir per augmen-
tar el benestar de tots, o per fer créixer la riquesa i el poder d'uns pocs i
augmentar la subordinació dels altres.

Cal, doncs, l'empresa; ens calen empreses. Em sembla que això és un con-
venciment molt majoritari. Però, ¿ens calen també empresaris?

És evident que tota empresa necessita un gestor, però un'gestor no és el
mateix que un empresari. Si és clar que calen gestors; ¿ho és també que ca-
len empresaris?

Aquest és el punt que jo voldria molt breument deixar plantejat en aques-
tes poques ratlles. I ho faig des d'un convenciment formulat amb poques pa-
raules: Ato hi ha empresa amb futur sense haver-hi empresaris.

Entenc per empresari aquella persona, o equip de persones a vegades, que
té la responsabilitat de dirigir una empresa, d'orientar-la, de fer-la evolucio-
nar d'acord amb les necessitats del moment i que en l'èxit o el fracàs d'aquesta
tasca ell s'hi està jugant quelcom de molt important. No és un paper que vagi
lligat a la propietat de l'empresa, encara que moltes vegades coincideixi. Des-
prés faré una referència a aquest element.

Ara voldria detallar una mica els trets fonamentals del paper de l'empresa-
ri, que són els quejo crec que el defineixen i els que li donaran o no possibi-
litats d'èxit. Són tres, al meu entendre:

— capacitat de gestionar el canvi
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— capacitat de liderar un equip
— acceptació de risc personal
— Gestionar el canvi: Sempre ha estat així, però l'acceleració del feno-

men tecnològic i l'internacionalització dels mercats suposen per a l'empresa
una situació d'evolució permanent. Canvis en els productes, noves tendèn-
cies en els mercats, nous sistemes de producció, noves estratègies d'organit-
zació... El paper fonamental de l'empresari és adaptar la seva estructura i
els seus recursos a l'evolució de l'entorn. Cada vegada més, a la base d'una
bona gestió empresarial hi ha la gràcia de saber aprofitar les oportunitats.
Però per això cal detectar-les i tenir la capacitat de resposta ràpida per adap-
tar l'estratègia a la nova circumstància. Ho repeteixo amb tota rotunditat: ges-
tionar bé una empresa vol dir sobretot, gestionar el canvi. El gestor del can-
vi, l'innovador, el directiu amb capacitat d'adaptació i amb creativitat, deixa
de ser un gestor per esdevenir un empresari.

— Liderar un equip: D'entre els recursos que manega un empresari, el
més valuós i el més difícil de gestionar és l'equip humà. Contràriament al
que podria semblar, la creixent tecnifïcació del món industrial i dels serveis,
fa que cada vegada tingui més importància la qualificació de l'equip humà
d'una empresa i que en ell s'assenti la clau de l'èxit. Entre les diverses cau-
ses de la competitivitat entre empreses destaca clarament la qualitat i la co-
hesió del conjunt de persones que la integren. És per això que entre les ca-
racterístiques fonamentals d'un empresari hi ha d'haver la capacitat de reunir
un bon equip de persones, de fer-lo funcionar adequadament aprofitant al
màxim les possibilitats de cada un i resolent les naturals friccions de tota
col·lectivitat, i de dirigir-lo cohesionada i ràpidament cap a un objectiu. Un
director que a més de l'autoritat formal del seu càrrec, es converteix en el
líder natural del seu equip, deixa de ser un «jefe» i es converteix en empresari.

— Acceptar el risc: La vida d'una empresa és una permanent assumpció
de risc. El llançament d'un nou producte, l'obertura d'un nou mercat, la in-
versió en nous mitjans de producció, un canvi d'estratègia... L'empresa és
aquell que accepta implicar-se personalment en el risc que l'empresa cor-
re i que juga a fons sabent que, per bé o per mal, ell quedarà personalment
afectat pels resultats de les seves decisions. La conseqüència personal pot
ser econòmica o pot ser d'altre tipus però només si existeix, té credibilitat
l'empenta que ha de transmetre en totes direccions per tal de portar a la pràc-
tica les seves orientacions. Tota l'organització corre un risc important i ell
l'ha de córrer també, i proporcionalment més gran.

Totes aquestes característiques són independents de la naturalesa de l'em-
presa, per molt que, a vegades hi hagi resistències a voler-ho entendre. Pot
ser una empresa amb capital públic o amb capital privat, però en tant en quant
es mou en una economia oberta necessita el mateix perfil empresarial en els
seus òrgans de comanament. Pot haver-hi un sistema més o menys desenvo-
lupat de participació interna en els processos de fixació d'estratègies i arri-
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bar a uns graus importants de cogestió. Però, escollits per un camí o per
un altre, les persones que han de dirigir l'empresa no els ha de faltar els trets
que he descrit. Poden tenir importància els òrgans col·legiats respecte del
líder unipersonal, però també en aquest cas la conjunció de les aportacions
múltiples ha de donar, malgrat les dificultats evidents, el mateix resultat.

Només les empreses que tinguin al davant un òrgan de direcció, individual
0 col·lectiu, que aporti entre altres competències aquests tres elements que
he destacat, són empreses amb futur en el context que es viurà a Europa els
propers anys. I és per això que amb total convenciment vull respondre a la
pregunta del títol: Ens cal l'empresari, ens calen empresaris i hem de fer de
manera que el país doni naixement a persones amb aquests trets característics.

Aquest convenciment, matitzat per l'experiència deja fa uns anys, em por-
ta a acabar amb dues conclusions pràctiques davant de problemes que tots
els dies vivim, i davant dels que, a vegades adoptem posicions confuses. Pot
ser que el que resta, sigui la part més profitosa d'aquest article, ja que és
en aquestes decisions on ens juguem el futur de les nostres empreses i per
tant el nostre futur.

— Que l'empresari sigui el propietari de l'empresa o d'una part important
del capital, és un avantatge respecte a la seva capacitat de risc ja que en la
bona o mala marxa de l'empresa s'hi juga el seu propi patrimoni, i això és,
al meu entendre positiu. Si primer ha estat empresari que propietari, i per
tant ha assolit aquest patrimoni com a conseqüència del seu èxit empresa-
rial, crec que no hi ha res a dir. Però en canvi és molt perillosa, i en molts
casos negativa la figura del propietari que vol ser empresari. La propietat
heretada o rebuda no garanteix les qualitats d'empresari i aquí està l'origen
de molts fracassos amb conseqüències per a tots els implicats. Un propietari
que no aconsegueixi convertir-se en líder natural, al marge del pes de les
seves «accions», i que no sàpiga posar davant els interessos de l'empresa els
del seu patrimoni, és un mal empresari. D'exemples d'això el país n'està ple
1 no només a nivell d'empreses petites.

— En el món de l'empresa pública s'ha donat sovint el cas del funcionari
traslladat a empresari. No sempre ha estat un fracàs (l'excepció confirma...)
però no hi pot haver contradicció més gran. Un excel·lent funcionari pot ser
un bon gestor, un molt bon administrador però, si no du amagats a dintre
trets desconeguts, és molt difícil que sigui un bon empresari. Ni la capacitat
de gestionar el canvi amb creativitat, ni la predisposició a acceptar el risc
són característiques que conformin el món de la burocràcia. En aquests ca-
sos les empreses simplement són gestionades o administrades, però no im-
pulsades. A vegades això pot ser bo per a un període curt de temps, després
d'una situació especial, però inevitablement l'empresa deixa de banda tot es-
forç creador i això si dura massa, és el principi de la fi. També, malaurada-
ment és fàcil trobar exemples en les darreres dècades.

Això val no tan sols per a les empreses que s'han de moure en un entorn
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competitiu, sinó també per aquelles que presten un servei públic en situació
de monopoli. En aquest cas el fracàs pot ser que no es tradueixi en el compte
de resultats, sinó que és probable que es manifesti en una disminució de la
qualitat del servei prestat, però és el mateix, perquè la justificació dels mo-
nopolis és precisament l'objectiu d'un servei de qualitat per a la població.

Caldrà doncs, evitar que les empreses estiguin gestionades per aquestes
dues menes de falsos empresaris, perquè, llevat d'excepcions en un i en l'al-
tre cas, no són les persones adients per portar endavant l'empresa en el con-
text de l'actual economia europea. Aquelles persones que es troben al davant
d'una empresa només perquè és seva, però que no han acreditat una expe-
riència i una qualificació en el món de la gestió han de cedir la responsabili-
tat a uns professionals, i encara més, els han d'interessar directament en la
marxa de l'empresa. Per l'altra banda el costum, malauradament estès, de
confiar la gestió d'empreses públiques a persones d'alt nivell dintre del món
de l'administració pública o, a vegades, a polítics sense una experiència an-
terior en el camp de la direcció empresarial, s'hauria de revisar i eliminar.

En els propers anys, el país necessitarà empreses fortes, dinàmiques i com-
petitives. I aquestes qualitats només les pot crear una cúpula directiva pro-
fessionalment competent i amb veritable esperit empresarial. No n'hi ha prou
amb propietaris ni amb gestors, calen empresaris.

Joan Majó
Ex-ministre d'Indústria
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El professional, dirigent d'empresa
Joan Comas

Per les persones que no són del «milieu», el mot «professional» sovint evo-
ca més aviat a metges, advocats, arquitectes, etc., és a dir, als professionals
«liberals», que a professionals en tant que relacionats amb el management
empresarial.

Podríem arriscar una primera acotació del que entenem per professional
dins del món empresarial, dient que són aquells executius que tenen la res-
ponsabilitat de fer funcionar i sovint crear, amb resultats positius i creixents
una empresa, formen el management empresarial i els seus títols són diver-
sos: gerent, director general, president, actuen com a empresaris executius,
encara que en la majoria dels casos no tinguin cap títol de propietat de l'Em-
presa que dirigeixen, exercint les seves responsabilitats tant en l'Empresa pú-
blica com en la privada.

Reflexionant, des de la meva pròpia experiència, sobre nosaltres els pro-
fessionals de l'Empresa, m'han vingut al cap tot un seguit d'interrogants als
que voldria intentar donar-hi una resposta:

— Fins on són depenents de l'agent social anomenat «capital»?
— La lleialtat al «capital», té limitacions, quines?
— Com resolem els conflictes entre els diferents agents socials amb inte-

ressos contradictoris?
— Hem de prescindir de la nostra ideologia personal, quan actuem profes-

sionalment?
— Com ens posem al dia, com ens reciclem, què en pensem de l'estabili-

tat professional o de les sovintejades alternatives de promoció personal?
— Fins a quin punt necessitem d'un entorn que es correspongui amb el

nostre status social?
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— Què ha de pesar més: la titulació o l'experiència?
— La crisi professional i el paper dels «seniors»: fins on ens preocupa?
— El treball en equip, quin rol ha de tenir en la presa de decisions?
He agrupat el meu assaig de respostes als interrogants anteriors en sis apartats

diferents:

LES QUALITATS DEL PROFESSIONAL DE L'EMPRESA

La revista International Management, publicava el resultat d'una enquesta
basada en l'opinió d'una mostra de directors generals de grans empreses, els
quals destacaven les següents qualitats per als professionals en els màxims
nivells de direcció:

— Capacitat per a prendre decisions.
— Tenir fusta de líder.
— Integritat.
— Entusiasme.
— Imaginació.
— Disposició per a treballar dur.
— Capacitat d'anàlisi.
— Entendre als altres.
— Capacitat per veure les oportunitats.
— Capacitat per a enfrontar-se amb situacions desagradables.
— Capacitat per a adaptar-se ràpidament als canvis.
— Disposició per a acceptar riscos.
— Ser emprenedor.
— Capacitat per expressar-se correctament.
— Astúcia.
— Capacitat per a administrar amb eficàcia.
— Mentalitat oberta.
— Persistència en els afers.
— Disposició a treballar moltes hores.
— Ambició.
— Ser sincer, no tenir dues cares.
— Capacitat d'expressar-se bé per escrit.
— Curiositat.
— Habilitat amb els números.
— Capacitat per a l'abstracció.
No hi tinc massa reserves a aquesta llista però tot plegat ho trobo massa

americà, massa asèptic.
Des d'una visió de progrés i d'esquerra, a un bon professional li calen al-

tres plantejaments a més de les 25 qualitats tòpiques que cita International
Management.

Un bon professional ha de saber que la seva tasca al servei de l'Empresa
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té una funció social i que si bé té la responsabilitat d'incrementar l'excedent
i presentar un balanç amb resultats positius, també ha de tenir present a la
força del treball com a actor principal en l'obtenció d'uns resultats i per tant
ha d'ésser conscient de la necessitat del diàleg entre empresa i sindicats, i
a més ha d'ésser conscient de què l'Empresa està immersa en una col·lectivi-
tat i per tant hi té responsabilitats ecològiques, ciutadanes i socials, contri-
buint al manteniment dels pressupostos de les administracions públiques, no
evadint les obligacions fiscals de l'empresa que dirigeix.

El professional necessita un marge suficient d'independència en les seves
decisions, que no poden ser mediatitzades ni per els polítics, en el cas de
l'empresa pública, ni per els detectors de la propietat en el cas de l'empresa
privada.

El professional ha de saber prendre les seves decisions tenint present la
següent regla bàsica: mantenir el cap fred i els nervis en calma. I cal saber
prendre les decisions sense precipitar-se ni retardar-se per indecisió, sinó en
el moment just.

Les decisions són responsabilitat personal i intransferible, però convé madurar-
ies en equip. La bona comunicació amb els col·laboradors, el saber escoltar
les opinions dels que formen l'equip directiu, és bàsic. En el management mo-
dern, el concepte de recursos humans és, per si mateix, indicatiu d'una co-
rrent de consideració, respecte i confiança que dignifica i motiva als que par-
ticipen amb la seva activitat i potencial en el projecte global de l'empresa.

Tanmateix, encara hi ha una multitud d'empresaris que només estan atents
a la gestió dels processos productius, als avenços tecnològics i a l'organitza-
ció del treball, descuidant la integració de l'equip humà, mantenint impro-
ductiu de vegades, un potencial humà que, progressivament desmoralitzat i
ressentit, es va posicionant, cada cop més al marge dels fins i mitjans de
l'organització, fins a convertir-se en una rèmora paralitzant.,

Es tracta de respectar realment a l'individu, motivar-lo, tenir voluntat de
traspassar els nostres coneixements, d'establir expectatives raonables i cla-
res per a ell i de garantir-li la necessària autonomia pràctica per a què pugui
fer aportacions directes al seu treball.

No n'hi ha prou en tenir un bon bagatge teòric i unes bones titulacions
per al currículum. L'experiència és important, però també ho és la capacitat
d'«aggiornamento» i d'informació, en un món tan canviant i tecnificat, on
et pots quedar obsolet en un període curt de temps. Els títols haurien de dur
data de caducitat, com els productes alimentaris. El professional ha d'estar
permanentment immers en un procés de reconversió de coneixements.

LES ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS DE L'EMPRESA

Al voltant de les àrees econòmiques, en tots els països desenvolupats, s'han
creat clubs, associacions, círcols, que agrupen a professionals: pel congrés
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de la Direcció, el Círcol d'Economia, el Círculo de Empresarios, el Club
de Empresarios, en són mostra a Espanya.

Jo en sóc plenament partidari. L'isolament és negatiu, el tancament en un
mateix no aporta cap avantatge.

En canvi, l'associacionisme et facilita informació, intercanvi d'idees i de
punts de vista sobre el món de l'economia i de l'Empresa i t'ajuda a estar
al dia en aquest complex món professional. Arreu, la majoria d'associacions
d'empresaris i dirigents empresarials tenen encara un caràcter marcadament
conservador o liberal-conservador. Els professionals progressistes o, més con-
cretament, els que se senten pròxims al socialisme democràtic, tenen dues
possibilitats: participar en les associacions més o menys clàssiques i conser-
vadores, intentant obrir-les, des d'una minoria, discrepant quan calgui d'ac-
tituds massa corporativistes o ajudar a crear-ne de noves, on el tarannà de
progrés sigui un objectiu explícitament confessat per l'associació.

A Catalunya, el grup Empresa i Socialisme, GEIS, omple aquesta necessi-
tat, com associació de professionals de l'Empresa, a tots nivells, que pretén
establir un vincle entre una ideologia progressista i socialment avançada i
el món de l'Empresa.

I tal com declara el GEIS, al explicar els seus propòsits: «Unir persones
preocupades per ideals compartits, però també per experiència i preparació,
permet ajuntar un cúmul suficient d'intel·ligència per a plantejar problemes
i albirar camins de solució, amb criteris de progrés i avenç.»

ETICA I MORAL PROFESSIONAL

Els professionals hem d'aportar els nostres coneixements al management
empresarial, però amb unes acotacions ètiques i morals ben definides: l'Em-
presa no es desenvolupa en una jungla, sinó immersa en una societat que
s'ha dotat de representants i lleis democràtiques que cal acatar.

És més, un professional progressista ha d'actuar com a motor, amb les se-
ves iniciatives, del progrés social. Ha de tenir consciència de la seva respon-
sabilitat com agent social, per tal de millorar les condicions de vida dels tre-
balladors de l'empresa que dirigeix i dels ciutadans de l'entorn on l'empresa
actua: des de no agredir el medi ambient, a afavorir inversions que compor-
tin la creació de nous llocs de treball, abans que guanys especulatius a curt
terme, etc.

És evident que un dirigent, ni que es consideri d'esquerres, té el risc d'en-
trar en conflicte amb el comitè d'empresa o les seccions sindicals de la seva
empresa, perquè el professional defensa interessos més amplis, però també
és evident que la seva ideologia el farà més receptiu a les justes reivindica-
cions sindicals i tractarà de donar-hi sortida i, en tot cas, respectarà els drets
dels obrers, com el de la vaga, encara que això comporti pèrdues a l'empresa.
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LA CRISI PROFESSIONAL DELS 40

Les profundes modificacions socials i tecnològiques experimentades al nostre
país, expliquen en bona part, el desig de canvi que es dóna freqüentment
dins l'àmbit professional. Aquesta tendència afecta en major grau a aquelles
persones que han arribat a la quarantena, amb factors afegits de caràcter
ideològic.

Al voltant dels 40, l'individu sol fer-se un replantejament de la seva situa-
ció personal i professional. Ho podríem anomenar «la transició de la meitat
de la vida» o «la crisi de la meitat de la carrera». Es pot iniciar per motius
diversos, íntims com començar a tenir cabells blancs o arrugues o celebrar
aniversaris significatius com 40 o 50 anys, convertir-te en avi o àvia, o per
motius laborals, fusió de dos grups i conseqüent duplicitat dels equips diri-
gents, por de la competència de les noves generacions, etc. Per terme mig
la «crisi» i subsegüent baixada de rendiment passa entre els 45 i els 55 anys.

Es pot tenir el neguit d'agafar «l'última oportunitat de prosperar» intentant
trobar desesperadament una nova posició sigui com sigui, la qual cosa com-
porta un desequilibri personal totalment negatiu ja que el més probable és
que aquesta nova «oportunitat» no es presenti i, aleshores, hom es queda frus-
trat, exercint de forma negativa les seves anteriors responsabilitats o es pot
tenir la tentació de voler consolidar-se en el lloc que s'ocupa, intentant de
bloquejar l'ascens dels col·legues més joves, més dinàmics, més agressius.
No dóna cap resultat.

El que cal és fer un examen d'avaluació personal i de preses de posicions,
per tal d'aconseguir majors avenços en el desenvolupament professional, tot
preparant-se, sense dramatismes, a canviar de rol algun dia: els «sèniors»
poden fer aportacions professionals molt valuoses, però no poden ser un «tap»
per a la futura promoció de noves generacions de professionals de l'empresa.

Cal saber-se curar d'aquestes crisis, prenent-se la vida professional amb
més esportivitat i adoptant unes actituds bàsiques no només enfront de la
professió sinó enfront del conjunt de la vida.

EL PROFESSIONAL I EL SEU ENTORN SOCIAL

Normalment el professional dirigent empresarial, gaudeix d'un nivell d'in-
gressos molt confortable i d'un status social envejable.

Des del camp de l'esquerra s'ha criticat, amb raó, la temptació d'alguns
professionals situats ideològicament en el camp del socialisme democràtic,
als quals sembla agradar el flirtejar amb ambients d'una frivolitat provoca-
dora, de l'estil de la j et society i es fan notar molt com els yuppies integrants
de la «beautiful people».

Comparteixo plenament aquesta crítica, ja que un professional que es con-
sideri ell mateix progressista no es diferencia del dirigent conservador per
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les seves qualitats de tècnica empresarial, que poden ser iguals, millors o
pitjors les d'un o l'altre, sinó precisament per actuar diferentment en els camps
de l'ètica i en la imatge social que vol projectar.

En una societat on les desigualtats són encara tan greus i punyents, no és
acceptable que els qui es diuen solidaris amb la classe treballadora, visquin
de manera escandalosa, exhibint-se en un súper consumisme tronat, prete-
nent d'aquesta manera «destacar socialment».

Els que participem de les idees dels homes i dones d'esquerra, necessitem
mantenir el contacte i el tracte amb el món del treball. Les nostres responsa-
bilitats professionals comporten freqüentar hotels de força «estrelles» o res-
taurants d'unes quantes forquilles, anar amb avió molt més sovint que en tren,
i amb cotxe d'standing de l'empresa, molt més que en bus o metro i, estem
acostumats a trepitjar despatxos encatifats i xocar mans de personatges im-
portants. Aquest ritme de vida ens pot enlluernar i podem tenir la temptació
d'anar pel món perdonant la vida als altres, simplement perquè no han tingut
l'ocasió d'accedir al rol de dirigent empresarial. El mateix hàbit de donar
ordres, de manar, no ens ajuda a mantenir-nos oberts i senzills amb el tracte
amb els altres. Els que militem en partits d'esquerres i som professionals di-
rigents empresarials, hem d'esforçar-nos en ser més, abans que en tenir més.
No es podem acontentar en ser uns experts només de les disciplines tècnico-
econòmiques del nostre món industrial, comercial o financer. Hem de ser
uns apassionats de la cultura en majúscules, ens hem d'interessar pel món
de l'art, la pintura, la música, el teatre, la literatura, la història, les ciències
humanes que conformen «la universitas». El professional que vol créixer hu-
manament ha d'estar atent als grans esdeveniments mundials de tot tipus, s'ha
d'obrir plenament als corrents del món contemporani.

LES ACTITUDS VITALS DEL PROFESSIONAL PROGRESSISTA

Jo recomano als meus amics de llegir el capítol «Fer política rejoveneix»
del llibre de Raimon Obiols Els Futurs imperfectes, tot canviant el mot «polí-
tic», pel mot «professional». Vegeu-ne el resultat: «Ni hedonisme ni super-
professionalització, sinó la tercera possibilitat d'equilibri: una vida plena, una
vida activa, racional, orientada al món, en la que s'aprèn a distingir el que
és important i el que és accessori perquè no es renuncia a l'autoreflexió, ni
a les alegries personals, ni al plaer de viure, per tant tampoc es cau en la
desesperació quan alguna cosa "s'enfonsa", perquè no s'ha aconseguit algun
objectiu» (Paraules que Raimon Obiols cita d'Agnès Heller).

«La vida professional pot ser una passió, un treball, un joc. Quan funciona
a tota màquina, quan té plena legitimitat i sentit és quan és, a la vegada, les
tres coses.»

«Sense passió, l'activitat professional no té gràcia. Si aquesta passió és no-
ble, molt millor. Però inclus les baixes passions (que, ni ho hauria de dir,
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han de ser contingudes en tot el necessari), causen menys pena que l'escèptic
carrerisme dels professionals que no "senten" res, que tenen exclusivament
una raó "calculadora". Pena comparable a la que podem sentir davant la im-
potència o la frigidesa.» «I també treball i joc. Treball, no com a càrrega,
sacrifici o turment, sinó com una activitat lliurement elegida, que desenvo-
lupa les pròpies facultats, com una acció que planteja i realitza —racional,
metòdica, professionalment— uns objectius i atorga a l'individu elements d'in-
terès, enriquiment i superació (i el plaer de treballar amb els altres i també
per als altres).»

«Parlar de l'acció professional com un joc, pot semblar superficial o frí-
vol. Penso que no ho és: en tot cas, tots els que hagin sentit l'emoció de con-
templar la serietat i l'entrega total amb què juga un nen, sabrà que no m'estic
referint a prendre's res a broma. Em refereixo a la gratificació, higiene i l'efi-
càcia que implica el contemplar l'acció professional també com una finalitat
en ella mateixa, portadora de plaer, generadora de creativitat i desenvolupa-
ment de les forces personals i col·lectives. I també l'element d'equilibri que
significa el joc en la professió, el plaer de projectar i actuar junts, enfront
del risc permanent de reducció de l'espai professional, per un excés de "pro-
fessionalisme".»

Els professionals del món econòmic i empresarial i que a més ens sentim
progressistes i ens identifiquem amb el socialisme democràtic, hem de saber
eixamplar els nostres horitzons professionals més enllà de les qualitats de
direcció a aquests altres aspectes de la nostra vida personal i col·lectiva, que
contribueixen a establir una identitat pròpia, ben diferent del clàssic directiu
conservador.

No podem assegurar com serà el futur, però és ben factible que avanci de-
cididament vers l'adopció d'aquests valors socials per part de la immensa ma-
joria dels nous professionals de l'empresa.

Joan Comas Basagañas
Membre de la Comissió Executiva

del PSC
Membre de la Comissió Mixta

de Valoracions
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El paper del municipi en l'impuls
econòmic
Francesc Raventós

EVOLUCIÓ DEL ROL QUE JUGUEN ELS MUNICIPIS

La crisi industrial dels anys 70 provoca també una crisi dels plantejaments
d'economistes i polítics sobre la promoció i el desenvolupament econòmic.
D'una banda, es produeix un qüestionament dels mètodes tradicionals d'in-
tervenció i de regulació econòmica per part del sector públic. De l'altra es
desencadena l'assumpció de noves responsabilitats en aquest camp per part
de l'administració local, donats els resultats insuficients de les polítiques ma-
croéconomiques menades per l'administració central.

Tot plegat origina nous mecanismes per a l'esperonament econòmic, pro-
tagonitzats en bona part per agents públics, les administracions locals, que
són nous en aquest paper d'incentivació econòmica, en el que constitueix
un clar exemple de l'evolució del rol que juguen els municipis per adequar-
se a les noves necessitats dels ciutadans.

D'aquesta forma, les polítiques de foment econòmic dels ajuntaments i les
altres administracions locals ja es contemplen com a elements clau en la po-
lítica municipal de Catalunya i Espanya. A la resta d'Europa i de països de
l'OCDE, amb una administració local generalment molt més potent i amb
més tradició que l'espanyola, aquestes polítiques ja hi són assumides des de
fa anys, si bé han pres un nou impuls amb els estralls dels darrers anys de
crisi i la insuficiència de les polítiques macroéconomiques, que condueixen
a la necessitat d'implementar també, estratègies de desenvolupament local,
en què es reserva a les administracions locals un paper quasi sempre central.

A la legislació espanyola, la capacitat d'intervenció dels Ajuntaments en
la promoció econòmica s'ha anat perfilant i concretant successivament. La
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Llei de Bases de Règim Local (2-IV-85), a l'article 86, estableix amb caràc-
ter general la possibilitat que les administracions locals exerceixin la inicia-
tiva pública per a l'exercici d'activitats econòmiques «segons l'article 128.2
de la Constitució», que estableix el principi constitucional d'iniciativa públi-
ca respecte de l'activitat econòmica. Això, afegit als articles 25, 26 i 28 de
la llei que assenyala les competències municipals (moltes de les quals tenen
una indiscutible incidència en l'activitat econòmica) i la relació de formes
jurídiques de gestió municipal (article 85 i 87) obren un ampli ventall de pos-
sibilitats a l'acció dels ajuntaments.

La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (5-IV-87) és més explí-
cita i assenyala (article 68) que els ajuntaments catalans poden exercir activi-
tats complementàries d'altres administracions públiques en ocupació i lluita
contra l'atur, a més d'educació, joventut i esports, sanitat, promoció de la
dona, etc.

En síntesi, podem dir que el desenvolupament de la crisi econòmica crea
noves necessitats que els Ajuntaments, com administracions més pròximes
als ciutadans i on adrecen en primera instància les seves demandes, que co-
neixen millor les seves necessitats i que tenen un major grau de flexibilitat,
s'esforcen, amb valentia i imaginació, a resoldre. I ho fan des de la conscièn-
cia que són els instruments més idonis per lluitar per una millor distribució
de la renda, per l'increment del benestar i l'eradicació de la marginació so-
cial, tasques totes elles que passen per a la superació de la crisi econòmica
i la generació d'un volum superior de riquesa.

D'altra banda, el bagatge de les actuacions imaginatives i innovadores dels
Ajuntaments en la lluita contra la crisi desenvolupada en els darrers anys amb
l'aprenentatge, les limitacions i la contínua avaluació i reformulació de les
experiències endegades que tota activitat nova comporta, situen els ajunta-
ments en la millor posició per ser capaços per donar un nou pas endavant
quan la conjuntura econòmica canvia i contribuir a dinamitzar i a modernit-
zar l'economia tot reforçant les polítiques de generalització a tots els sectors
de la població del benestar i de la riquesa creada.

UN NOU CONCEPTE

Una de les ensenyances del període de crisi ha estat la necessitat de supe-
rar anàlisis excessivament ideològiques i de revalorar el paper social de l'em-
prenedor i l'empresa com a elements de creació de riquesa i de generació
de benestar general. D'altra banda, la demostrada ineficiência de l'interven-
cionisme indiscriminat reforça la necessitat de replantejar la imprescindible
actuació de l'administració sota nous paràmetres. Paràmetres que passen tant
per la creació de les infrastructures, les economies externes i el clima gene-
ral que afavoreix l'activitat econòmica com per actuacions puntuals de su-
port, esperonament i lideratge de noves iniciatives empresarials que generin
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efectes difusors i de demostració sobre els agents econòmics privats.
És a dir, es passa d'una tradició de substitució del sector privat en empre-

ses o sectors considerats fonamentals a una estratègia de col·laboració amb
aquest per impulsar l'economia, amb participacions directes i conjuntures
puntuals, sense voluntat que el sector públic s'hi instal·li definitivament, a
causa dels perills d'esclerotització i ineficiência que comporta. En aquest sentit,
els instruments i polítiques de què s'ha dotat l'Ajuntament de Barcelona per
menar una política d'aquest tipus són:

a) Instruments de col·laboració directa amb el sector privat: Iniciatives,
S.A., Barcelona Impuls i Barcelona Tecnologia.

Iniciatives, efectua la promoció de noves empreses («joint ventures», acti-
vitats on la iniciativa privada per si sola no s'havia atrevit a entrar) mitjan-
çant la participació minoritària i temporal i la impulsió dels projectes. Dedi-
ca una atenció especial als sectors de tecnologies avançades i a les activitats
terciàries en què la ciutat té oportunitats de desenvolupament poc aprofitades.

Al seu torn, Iniciatives amb participació de socis privats i altres socis ins-
titucionals, ha creat dues empreses de promoció econòmica més: Barcelona
Impuls, per promoure projectes d'empreses petites i mitjanes innovadores tec-
nològicament i Barcelona Tecnologia, destinada a detectar, produir i comer-
cialitzar avenços científics generats per les universitats catalanes i promoure
el contracte a la recerca bàsica i la recerca aplicada.

b) Instruments de gestió directa: Barcelona Activa, S.A.
Barcelona Activa, S.A. constitueix un instrument per reforçar l'aparició

i consolidació de noves i petites iniciatives empresarials. Efectua el procés
de formació de l'emprenedor i de maduració del seu projecte empresarial.
Un cop enllestida aquesta fase i determinada la viabilitat del projecte, se li
ofereix acolliment a l'hotel d'empreses ubicat a les antigues instal·lacions Oli-
vetti, on efectuarà una estada temporal fins que l'empresa es consolidi o de-
mostri la manca de viabilitat, mitjançant el lloguer d'un espai flexible i amb
accés a serveis comuns a totes les empreses de l'hotel i que d'altra forma
no podrien procurar-se per si soles.

c) Instruments de col·laboració indirecta: Ponència de Desenvolupament
Econòmic i Social i Patronat Municipal de Turisme.

La Ponència de Desenvolupament Econòmic i Social té com a un dels prin-
cipals objectius de suport al sector d'economia social —cooperatives i socie-
tats anònimes laborals—, entès com a element innovador i progressiu social-
ment que pot donar sortides col·lectives i eficaces a les iniciatives de molts
treballadors de crear el propi lloc de treball; això ho fa mitjançant la canalit-
zació d'ajuts de les diverses administracions per crear ocupació i per efec-
tuar tasques de formació. Igualment, la Ponència presta suport a les iniciati-
ves d'autoocupació juvenil. El Patronat Municipal de Turisme ha esdevingut
un element dinamitzador d'una de les grans potencialitats econòmiques de
la ciutat fins ara insuficientment aprofitades. Per això, crea el concurs de
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tots els agents econòmics que actuen a la ciutat en el sector turístic, per tal
de presentar una oferta coherent, equilibrada, que es beneficiï de les econo-
mies d'aglomeració d'una ciutat com Barcelona i que sigui capaç de captar
els diferents sectors de la demanda.

d) Col·laboració amb les institucions econòmiques i socials (Fira de Bar-
celona, Port Autònom, Cambra de Comerç, Consorci de la Zona Franca, etc.).

En el marc de la col·laboració social i institucional amb tots els agents eco-
nòmics i socials, tant d'aquells on l'Ajuntament hi té participació directa o
indirecta (CZF, Parc Tecnològic) com en els que no en té (FIB, COCINB,
Port, etc), es pretén l'establiment de mecanismes estables d'informació i l'im-
puls d'accions conjuntes en la perspectiva d'impulsar un model econòmic i
social comú per a la ciutat.

EL CAS DE BARCELONA

El sector públic municipal —és a dir, l'Ajuntament pròpiament dit més les
empreses, patronats i fundacions que en depenen— constitueix el primer agent
econòmic que actua a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa a la despesa cor-
rent, com a les inversions, com al volum d'ocupació general. Per tant, a més
de la seva responsabilitat en tant que sector públic, les seves dimensions i
incidència objectiva en la vida econòmica de la ciutat li confereixen unes pos-
sibilitats d'actuació i una responsabilitat i compromís d'eficiència encara més
grans.

El pressupost consolidat per al 1988 —és a dir, incorporant-hi tot el sector
públic municipal— supera els 209 mil milions de pessetes amb un increment
—en termes corrents— del 32 per 100 en relació amb l'any anterior i del 51
per 100 en relació amb el 1986. En aquest pressupost, les inversions repre-
senten el 27,5 per 100 del total —vora 58 mil milions— amb un increment
del 110 per 100 i que constitueix un esforç inversor sense precedents en la
perspectiva dels grans projectes que s'han de dur a terme per al 1992 per
dotar de les infrastructures necessàries per modernitzar la ciutat.

Dins del sector públic municipal, el paper de les empreses municipals és
cada vegada més important, ja que aquestes disposen d'una agilitat —en ser
objectes de dret privat i no de dret públic— superior a la de l'administració
pública, agilitat necessària per escometre les activitats innovadores —entre
elles les de la promoció econòmica— a més de les que tenen un paper inver-
sor més intens. Així, per al 1988, les empreses compten amb el pressupost
38 per 100 del pressupost total, però amb el 60 per 100 de les inversions
totals. Actualment compta amb un total d'li empreses municipals i 12 patro-
nats i fundacions. L'aplicació de criteris de gestió i rendabilitat a les empre-
ses municipals ha fet que els resultats de totes elles excepte dues, les dues
de transport, que arrosseguen uns dèficits estructurals encara no superats,
siguin positius el 1987 i que el sector públic municipal també generi efectes
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demostratius d'eficàcia i eficiència al conjunt dels agents econòmics de la ciutat.
En aquesta estructura, cal destacar la tasca de l'Àrea d'Economia i Em-

preses. D'una banda, s'ocupa de prestar suport i supervisar la gestió econò-
mica de totes les empreses municipals i dels més importants patronats i fun-
dacions, col·laborant perquè la gestió de totes elles adquireixi la major eficàcia
possibles i integrant els comptes de cada organisme als comptes consolidats
de l'Ajuntament.

D'altra banda, i en una tasca encertada ben recentment, l'Àrea d'Econo-
mia i Empreses coordina les activitats de promoció econòmica de l'Ajunta-
ment i amb les activitats similars d'altres organismes. A més, desenvolupa
activitats i programes conjunts i manté relacions permanents amb institucions
econòmiques empresarials, de manera que esdevé el canal de comunicació
permanent entre l'Ajuntament i els agents econòmics que actuen a la ciutat.
Finalment, efectua el seguiment de la conjuntura econòmica de l'àrea de Bar-
celona i participa en programes especials per a la localització d'activitats i
per impulsar les infrastructures necessàries per al desenvolupament de la ciutat.

EL FUTUR

En aquests moments, la conjuntura general favorable juntament amb l'es-
forç decidit i imaginatiu de les administracions públiques, amb la municipal
al capdavant, han fet que ens trobem en una etapa de clara reactivació econò-
mica de la que l'àrea i la mateixa ciutat de Barcelona en són els motors.

En efecte, gairebé totes les variables econòmiques referides directament
0 indirecta a l'activitat —energia per a usos industrials, transport de merca-
deries, etc— l'ocupació —nombre absolut d'aturats, contractacions registra-
des etc— o el consum —vehicles matriculats, energia per a usos domèstics,
etc—, han evolucionat força favorablement durant el 1987. Tanmateix, persis-
teixen una sèrie de dificultats de tipus estructural —creixement vegetatiu i
saldo migratori negatiu, esclat dels preus del sòl i dels habitatges, tensions
inflacionàries superiors a la mitjana estatal— que requereixen plantejaments
1 solucions a mitjà i llarg termini.

D'altra banda, l'activitat de la ciutat i de la seva administració municipal
té una fita clara i definida pel 1992 i fins aleshores totes les energies que,
com hem vist, incorporen un gran esforç inversor municipal estan ja com-
promeses.

Es, doncs, en aquest context que cal plantejar el futur de la ciutat a mitjà
i llarg termini, el model de la ciutat que permeti maximitzar els efectes bene-
ficiosos de la riquesa econòmica i del gran esforç de modernització i d'inver-
sió que s'està fent i, alhora, disminueixi els desequilibris socials i territo-
rials; que doni una perspectiva de projecte col·lectiu més enllà de l'actual
objectiu comú 1992. És per això, que endeguem el Pla Estratègic Econòmic
i Social de Barcelona.
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La posada en marxa, per part de l'Ajuntament de Barcelona, del Pla Estra-
tègic representa la creació d'una forma comú de reflexió amb les altres insti-
tucions, agents econòmics i socials, públics i privats, amb incidència en la
nostra ciutat, que permeti definir independentment de l'evolució de la con-
juntura política, quin hauria d'ésser el marc econòmic i social de desenvolu-
pament a assolir per l'Àrea Econòmica de Barcelona en els propers anys.

Aquesta pauta haurà de contemplar com a finalitats bàsiques les de pro-
moure el major benestar dels ciutadans i el desenvolupament continuat de
l'economia des d'una perspectiva de futur i solidaritat, de contribuir perquè
la important potencialitat productiva existent a Barcelona es posi en marxa
dins un marc racional i amb el menor nombre possible d'incerteses, d'impul-
sar la creativitat i la competivitat com a motor de progrés i modernitat i,
finalment, d'estimular la voluntat d'iniciativa i col·laboració, indispensables
per tal que la seva implementado es pugui materialitzar.

El Pla Estratègic Econòmic i Social haurà d'identificar clarament els se-
güents elements:

a) Els sectors econòmics amb característiques diferencials i potencials de
desenvolupament que serveixin d'elements motors de l'evolució econòmica
de Barcelona durant els propers anys i que l'ajudin a consolidar-se com a
capital d'una macro-regio econòmica capdavantera.

b) Els estrangulaments existents o previsibles en matèria de sòl, infras-
tructures, proveïments, recursos humans, recursos financers, etc., que en-
torpeixin el desenvolupament econòmic de la ciutat.

c) La formulació d'un model d'estructura social i territorial articulat i co-
herent amb el model econòmic que es decideixi impulsar, que faci compati-
ble el necessari equilibri social i territorial amb la imprescindible eficàcia
de funcionament econòmic de l'Àrea Econòmica de Barcelona i que permeti
que tots els sectors socials i totes les zones del territori es beneficiïn de la
riquesa econòmica.

d) Les estratègies a seguir per anar perfilant el model de ciutat a impulsar
i per despertar les voluntats de col·laboració i integració necessàries perquè
aquest projecte pugui ésser una realitat.

e) Les contribucions públiques desitjables per a iniciar i orientar els can-
vis definits i evitar al màxim disftmcions que tot procés d'aquest tipus comporta.

f) Les actuacions, aportacions i intervencions que s'obren als diversos agents
i institucions del sector privat.

En definitiva, es tracta de decidir quin tipus de ciutat i de creixement eco-
nòmic es desitja, i fer-lo a partir de la constatació de la realitat de la situació
actual i de l'aplegament de voluntats en un projecte comú de futur.

Francesc Raventós
Tinent d'Alcalde

de l'Ajuntament de Barcelona
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Reflexions entorn als canvis
de la realitat empresarial
Francesc Santacana

En aquest breu article no es tractarà de fer cap repàs als diferents temes
que emmarquen allò que en diem «realitat empresarial»; no sóc cap especia-
lista en la matèria. Aquesta és, sens dubte, la principal raó de què les meves
reflexions hagin d'anar per altres paratges. Fonamentalment, tractaré d'ex-
posar les meves experiències —certament, ja considerables— relatives al món
de les empreses i a la seva evolució, en el decurs dels darrers anys.

LES EMPRESES DELS ANYS 60

Els meus primers contactes amb el món de les empreses esdevenen a mit-
jan dels anys 60. En plena època del desenvolupament econòmic i dels seus
corresponents Plans Indicatius. D'aquesta època crec que es poden remarcar
vàries característiques:

a) Accent en els mètodes i temps. Són els anys en els que els conceptes
bàsics de referència empresarial —productivitat, costos,...— es posen sobre
la taula de la formació. D'una formació molt centrada en els anomenats «man-
dos intermedios» però també, a un altre nivell, als gerents i propietaris de
les moltes petites i mitjanes empreses que van brollant arreu de Catalunya.
Moltes d'elles, mercès a la localització de Seat a Barcelona.

b) Quantitat sobre qualitat. Front un mercat verge i àrid de productes, la
producció seriada de gran quantitat de productes és la norma. Òbviament,
això imposa un determinat tipus d'equipament i de necessitats de personal.
És l'època de l'anomenat «especialista» amb un significat realment no massa
adient a la realitat del treball que es realitza.
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c) Participació empresarial en la vida econòmica del país. Aquesta crec
que és una característica no massa comentada. Però certa. Pel que fa només
a Catalunya és fàcil de recordar les nombroses iniciatives i activitats de la
Cambra de Comerç de Barcelona (i d'altres), del Banc Urquijo, CEAM, SE-
CEA,... Eren uns llocs on es «produïa» reflexió sobre les estratègies econò-
miques del moment. Gairebé tot era objecte d'estudi: a tall d'exemple podem
recordar treballs sobre els efectes de l'acord comercial d'Espanya amb la CEE,
el tamany de l'empresa a Catalunya, els problemes hidràulics... Qualsevol
estadística produïda era objecte d'anàlisi per baix i per dalt.

Els empresaris —els propietaris de les empreses— eren membres força ac-
tius d'aquest tipus d'institucions. Les freqüents reunions se celebraven fora
d'hores de treball per garantir la seva assistència.

Podria semblar, en certa manera, que l'empresa era, bàsicament, un lloc
de treball però que la tasca «important» de l'empresari prenia cos a l'exterior.
En alguna o altra d'aquestes institucions.

d) L'empresa productiva. Amb el dit fins aquí s'endevina fàcilment que,
en aquelles èpoques, l'imatge de l'empresa era la d'un producte. No era ni
la de l'empresari, ni la dels treballadors, ni la d'un equip humà, ni la d'una
determinada tecnologia. Productivitat, mètodes, tècniques, cronòmetres... La
«producció de productes» era més important que la gestió i l'estratègia em-
presarial.

L'EMPRESA DE LA CRISI

Aquest model que he pretès esbossar amb uns quants trets característics
es va perllongant, cada cop amb més persones i treballs, fins als anys 73/75.
Fins la crisi econòmica, que a Espanya arriba amb dos anys de retard respec-
te la resta de països industrialitzats per mor, segurament, de la nostra estruc-
tura empresarial i de la pròpia Administració Pública.

El fet és, però, que aquesta empresa «productora de productes» no resis-
teix el profund trasbalsament que comporta la crisi i s'entra en una època
de gran mortaldat. Els defectes inadvertits de les rigideses consolidades a
tots nivells, les mancances aportades en el terreny de la gestió, juntament
amb importants dèficts de mesures i instruments per a sobreviure però, tam-
bé, canvis importants en la demanda provoquen un seguit de fallides i sus-
pensions de pagaments que acompanyen l'època dels «reajustes» i de les «re-
conversions» que tots sabem el que volien, o volen dir. La realitat empresarial,
durant aquest període que va des del 1972 fins al 1984, aproximadament, és
una realitat de subvencions, pactes, creació de mecanismes de tot tipus d'ajuts
(Carie, Fons d'Ocupació,...) amb la idea d'aguantar el que es pogués.

a) Els managers de la crisi. Amb el fracàs empresarial de la crisi comença
a néixer, al nostre país sobretot, la figura dels gestors. Es produeix un retro-
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ces de la figura de l'empresari tradicional i la irrupció d'un nou «especialis-
ta». El de reflotador d'empreses en crisi. Les borses de treball d'aquest tipus
de feina comencen a inflar-se de forma espectacular a la vegada que les bor-
ses d'atur s'inflen, igualment de forma espectacular, amb milers de treballa-
dors «especialistes en res» que s'han vist abocats a una situació radicalment
diferent a la que s'ha viscut uns pocs anys abans.

b) Trontollen les multinacionals. El caràcter universal de la crisi fa que
les multinacionals es plantegin les seves estratègies pròpies. I aquest replan-
tejament fa trontollar les plantes localitzades en el nostre país i obre una nova
estratègia de l'Administració Pública per fixar, en el possible, la seva presèn-
cia a Espanya i per atreure'n noves inversions amb els mateixos nous replan-
tejaments.

c) Brollen les iniciatives locals i d'altres. En aquest ambient de desànim
força generalitzat comencen a proliferar accions públiques i parapúbliques
encaminades a reconstuir el que s'anomena el teixit industrial i empresarial.
Cursos de formació per a nous emprenedors, vivers d'empreses, reciclatges...

Són noves paraules que van conformant el llenguatge del final de la crisi
i que ens encaminen cap una nova dinàmica empresarial.

L'EMPRESA POST-CRISI

Variats són els trets que permeten definir la nova realitat empresarial. La
realitat que neix amb posteritat a la crisi i que palesa una certa dualitat entre
noves empreses multinacionals fabricants de productes acabats i un teixit im-
portant de PME que subcontracta, generalment, parts i peces per a poste-
riors muntatges. I, la realitat que ens mostra la mort (o canvis de propietari)
de moltes d'aquelles empreses «pre crisi» de les quals tots ens havíem enor-
gullit a la vegada que el ressorgir de tota una nova sèrie d'empreses amb una
característica comú: les seves diferències amb les del model anterior. Veiem-ne
algun d'aquests trets.

a) Accent sobre els aspectes tècnics i tecnològics. La productivitat, el «do-
mini» dels costos... es donen ja com assignatura aprovada. Ara l'important
és disposar d'una bona tecnologia de producte i d'un bon procés de produc-
ció. La formació estimula aspectes com la creativitat, la gestió de la innova-
ció, els «nous» mètodes de gestió, i comença tota una sèrie de noves paraules
conformadores d'un nou llenguatge, JIT, KANBAN, TQS,... que substituei-
xen els vells ensenyaments de «mètodes, temps, cronometratge» o de la comp-
tabilitat del punt mort.

b) La qualitat guanya la quantitat. Molt relacionat amb l'aspecte anterior,
la temàtica de la qualitat centra bona part de les preocupacions productives
actuals. És l'element essencial de la moderna competitivitat (entenem que
els nivells de costos ja són els adients) i és l'element que defineix la bondat
o no de l'empresa com a subministradora de béns i de serveis.
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c) L'empresa-grup d'homes. Aquest és un altre important tret diferencia-
dor. L'empresa està deixant de ser la «tradicional-empresa-producte» per es-
devenir un grup d'homes que coneixen la manera de fer certes coses i que,
per tant, poden orientar les seves «produccions» envers les modificacions més
o menys brusques de la demanda. És un pas important pel que significa res-
pecte molts aspectes propis i de l'empresa tradicional com el de la jerarquit-
zació funcional, mobilitat dels coneixements, rigidesa de llocs de treball...
Quan els homes donen la imatge de l'empresa moltes coses es trasbalsen res-
pecte l'era de l'empresa producte.

d) Menys presència empresarial a la societat. Això sembla un fet i un mo-
tiu de preocupació. Els empresaris actuals deixen de participar en la vida
econòmica del país. I d'això se'n ressenteix la «producció» esmentada de re-
flexions, estudis, debats... L'empresa sembla ocupar tot el temps dels em-
presaris i costa ara trobar representants que nodreixin les institucions de tot
tipus que hauran contribuït abans a crear un cert clima en la vida econòmica
catalana. Crec que aquest no és un tema poc rellevant, ans al contrari, de
gran importància de cara al futur.

UNES REFLEXIONS FINALS

En base a uns coneixements propis he intentat posar sobre la taula els grans
trets d'una evolució empresarial que s'ha donat en el nostre país i, per tant,
d'una evolució humana que ha provocat, en bona part, uns tipus de desajus-
tos als quals no estàvem avesats. Ho hem esmentat tan sols de passada però
és obvi que el canvi d'una empresa «productora-pro'ductes» a una empresa-
equip d'homes, per exemple, significa una profunda transformació que afec-
ta les arrels del nostre habitual «contracte social». I els darres canvis, tots
ells, apunten cap a la mateixa situació.

Ens troben, per tant, amb un fet evident: un canvi en els principals subjec-
tes de la nostra activitat econòmica: les empreses. I un canvi que no ha sigut
massa debatut pel que fa a la resposta de tots els agents implicats respecte
la seva pròpia reestructuració.

De fet, sembla que ens trobem ara en la «crisi de la post-crisi», com s'ano-
mena ja en un recent article. Ningú pot gosar dir que l'economia no torna
a marxar amb una dinàmica realment sorprenent. I ningú no pot amagar una
certa desconfiança i un cert desencís per aquest model nou de creixement.
Crec que aquí rau el «quid» de la qüestió. La desconfiança i el desencís nei-
xen pel fet no de la dinàmica econòmica/empresarial sinó per no haver sabut
adaptar encara el nou model social que li ha de donar marc.

Francesc Santacana
Degà del Col·legi d'Economistes
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Entrevista a Josep Maria Castellet:
«Els escenaris político-culturals»
Enric Bastardes

L'ombra de Josep Maria Castellet i Díaz
de Cossío ni que sigui a ple sol és allarga-
da. I no només perquè la projecta una llar-
ga i esprimatxada figura, entre paternal i las-
civa, estudiadament seductora, sinó també
perquè es manté al llarg de molts anys com
un punt inequívoc de referència d'un temps,
d'un país, d'una certa manera de ser.

Fidel a la seva aparença d'infidelitat, pre-
dicador de descreences, narcisista de l'escep-
ticisme, ha convertit la seva seducció en un
constant mestratge. Com qui no fe la cosa i
provablement a pesar seu, de la mateixa ma-
nera que assegura que fe un llibre sense in-
tenció de fer-lo, ha contribuït poderosament
a la formació cultural e ideològica de la ge-
neració formada als anys seixanta i successius.

Per a un servidor, que ha tingut la sort
de treballar en plena edat de formació, du-
rant set anys, a la seva, no sempre, protec-
tora ombra, se l'hi fa difícil de mantenir una
entrevista-conversa com la present. En pri-
mer lloc, perquè existeix una certa compli-
citat que complica l'objectivació necessària
per al lector no avesat als llenguatges xifrats
dels clans i sobreenteses. I perquè, deixe-
ble a fi de comptes, un s'ha de vigilar l'im-

puls irrefrenable a la destrucció i desmiti-
ficació d'allò que estima.

Assagista, crític literari, editor, conver-
sador lent però inesgotable, conspirador de
catacumba. Castellet ha estat per damunt de
tot un «marchant» de la cultura. Importa-
dor i exportador del pensament i l'obra de
tot allò que pugui resultar perenne per a la
vida i les generacions, Castellet. I també ha
estat pont de diàleg en una societat de poca
cultura i dues llengües. D'alguns d'aquests
escenaris político-culturals, del seu impor-
tant darrer llibre «Els escenaris de la me-
mòria» i de la seva generació, que pot ser
l'objecte d'un pròxim llibre, així com de la
política cultural a Catalunya, parlem sense
reserves en aquesta conversa que transcri-
vim literalment.

—En el teu darrer llibre «Els escenaris
de la memòria», la secció de retrats que hi
fas és perquè són els més universals dels que
has conegut personalment, encara que no
els més pròxims que serien els de la teva
generació, o és una tria que d'alguna ma-
nera configura els punts de referència del
teu món cultural?
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—Jo tenia unes respostes a tot això abans
de sortir el llibre i m'agradaria que quedés
constància que ara en tinc unes altres, per-
què el llibre no estava pensat com a llibre,
sinó que va sorgir com a perfils de perso-
natges diferents, i fins que no vaig ser en
el tercer o quart no me'n vaig adonar que
estaba adquirint una forma de llibre més o
menys memorialístic a través d'uns perso-
natges determinats. Aleshores és evident que
els primers personatges que vaig redactar
estan moguts per impulsos segurament di-
ferents de la resta, perquè els primers, que
fa molt de temps que els vaig fer, van anar
sorgint sols per motius diversos. L'Ungaret-
ti, per exemple. Havia sortit a Italià la seva
obra completa, i en llegir-la em vingué a
la memòria els records de Grècia, i el pro-
blema de la identitat a través de la literatu-
ra i de la llengua i això estava pensat per
poder ser publicat algun dia, tal com va ser,
perquè és l'únic tros que havia estat publi-
cat separadament. Després va venir l'Alberti
quan se li va retre homenatge a la universi-
tat de Madrid, amb motiu dels seus 80 anys.
Això devia ser l'any 1982 i jo veia l'Alberti
en un cantó i veia a la Pasionaria i a l'am-
baixador de l'URSS a l'altre cantó, i tot això
em va fer venir l'idea de fer un paper, que
tampoc era destinat a publicar immediata-
ment que era el meu record del viatge a
l'URSS i la meva interpretació de l'Alberti,
que el veia com un personatge bastant ab-
sent de la política, quan tothom l'identifi-
cava, tal com també i en part era, com un
poeta comunista. Ell s'havia trobat emboli-
cat en les seves històries, però la seva per-
sonalitat íntima era molt més la d'un poe-
ta, un home introvertit, un home molt
sensible per les coses de l'art, en definitiva
un munt de coses que no prefigura política
ni l'etiqueta que portava sempre a sobre de
poeta comunista. Aleshores com que jo ha-
via viscut el viatge a l'Unió Soviètica, ha-
via vist allí el contrast més fort, és a dir,
la d'un home que s'havia compromès amb
el comunisme, que no l'havia deixat mai ni

el deixaria mai, però que la seva vida inte-
rior i les coses que més l'interessaven de la
vida caminaven per un altre cantó.

Aleshores la meva idea era fer un paper
sobre la contraposició del poeta Alberti amb
la Pasionaria i l'ambaixador de l'URSS, i
d'aquí va sortir la idea d'ampliar la temàti-
ca amb el viatge a l'URSS. El tercer, va ser
de bote pronto el de la Rodoreda que co-
mença amb la narració del seu enterrament,
un cop arribat des de Romanyà de la Selva
a Sitges i comentar amb els amics com ha-
via anat. Bé, el que vull dir, és que no hi
havia una intenció de fer un llibre, ni una
tria intencionada. Volia fer un paper sobre
l'Italo Calvino i no em va sortir, però sí vaig
escriure'n un sobre Pasolini, que forma part
també de la mateixa generació de Calvino.
Amb això tenia configurat un grup de gent
que no formava unitat ni formava res. Per
altra part, tenia també començat un altre es-
crit que era la primera part del que després
ha estat el retrat de Gimferrer, que és una
cosa absolutament diferent i que m'havien
demanat. I és a partir d'aquí que m'adono
que tot plegat es pot completar, però jo no
sé ben bé com, i per tant el llibre no està,
pensat com a llibre des del començament
en absolut. Ara bé, surt el llibre i la recep-
ció al llibre. Llavors la interpretació que se'n
fa és que és pensat, com a llibre des del co-
mençament i, els personatges han estat triats
en funció de la seva importància literària,
i de les meves vivències amb ells i un munt
d'altres motius. I bé, ara penso que aquesta
idea, ara, ja no la puc treure del cap de nin-
gú, per tant he d'acceptar la lectura d'un lli-
bre unitari, que ha estat pensat per cobrir
unes experiències literario-polítiques. Dir
que no era l'objectiu inicial del llibre, però
com que ha quedat així no tens més remei
que acceptar-ho. És a dir, jo he tingut d'ac-
ceptar, seguint en certa manera les teories
que vaig fer l'any 57 en «La hora del lec-
tor», que en definitiva és el lector el que crea
el llibre, i l'unanimitat dels lectors sobre la
unitat del llibre, o que el llibre està pensat
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per cobrir tota una etapa de la meva, entre
formació i maduresa diguem-ne literària,
més altres interpretacions que també circu-
len, tot plegat fa que s'hagi d'acceptar com
si fos des del seu començament pensat com
un llibre unitari. Altres interpretacions, a les
que feia referència són per exemple, que un
grup d'historiadors, veuen en aquest llibre
una importància que no és la literària, sinó
que és la política, i que és una radiografia,
una foto de fons, de l'etapa franquista. I que
sobre això hi ha unes incidències determi-
nades que és el franquisme, el meu antifran-
quisme, i fins i tot les meves evolucions
ideològiques a partir d'un moment determi-
nat, és a dir, el que en podríem dir la rup-
tura de ser «company de viatge». Per tant,
és clar, les interpretacions que m'han vin-
gut després són tantes que diuen que el lli-
bre és una unitat que és clar que cadascú
pensi el que vulgui. Per mi, la sorpresa és
que un llibre que no havia estat concebut
com a llibre unitari després ho hagi resultat,

Aleshores, la tria que faig és que com que
els primers personatges no van ser triats per
fer aquesta fórmula unitària, jo he de dir
que no van ser triats per això. També s'hi
barregen històries de la meva família, per
acabar-ho d'arreglar. On s'hi barregen la his-
tòria de la meva família mexicana, els re-
cords de lectura vella i antiga de l'Octavio
Paz i el coneixement posterior de l'Octavio
Paz. És a dir, que tampoc l'Octavio Paz for-
maria part d'una tria, i per tant dels nou per-
sonatges del llibre ja estem a cinc. Que els
altres hagin estat triats per arrodonir l'obra?
no sabria que dir-te. La presència d'en Pla,
després de fer el llibre i discutir-ho molt i
molt, també surt per ell mateix. És a dir,
que tampoc surt per arrodonir. Llavors que-
daria l'Aranguren, que és la història d'una
vella amistat, i que és la que ve més carre-
gada d'històries de l'antifranquisme, i que
tampoc pretenia que fos això i, finalment,
la que potser reconeixeria que està posada
per completar la figura de l'Aranguren en
el congrés d'intel·lectuals sobre el realisme

que es celebrà a Madrid és la Mary
McCarty. Per tant, després d'aquesta visió,
tan estudiada, meditada, pensada i tot el que
es vulgui, jo l'únic que diria que realment
està posat per completar amb un punt de vis-
ta estranger, i explicar el trencament amb
el realisme, potser l'única persona que està
inclosa a consciència és la Mary McCarty.
Aquest és el meu punt de vista.

—Pot ser que la unicitat de l'obra és que
pensada inicialment com un «homenots» ha
acabat tenint més protagonisme que el propi
autor. És a dir, que hi ha una unitat que és
l'autor a través de la seva pròpia vida re-
flectida en l'obra.

—Segurament. L'autor ha anat creixent
sense adonar-me'n, i això es manifesta més
clarament ja en els tres darrers capítols (dei-
xant de banda el Gimferrer que és una altra
cosa més pensada com un contrapunt).
Efectivament, en els darrers personatges,
l'Aranguren és el que més referències a la
lluita antifranquista conté i, la Mary
McCarty serveix de pretext per a explicar
la ruptura amb el realisme. En aquests dos
darrers temes és evident que jo em sento
més implicat i per tant assumeixo un prota-
gonisme que no tenia en altres parts del lli-
bre. En el cas de l'Octavio Paz, tampoc pre-
tenia un protagonisme, sinó que estava
plantejat com un homenatge a l'àvia, que
va ser foragitada per la part espanyola de
la meva família i per això vaig incloure el
seu retrat a la solapa del llibre. Però, és clar
que la figura de l'Octavio Paz es menja
l'àvia, la meva mare i tots el Díaz de Cos-
sío. Però crec que sí, que finalment, el lli-
bre pot tenir diverses unitats, una d'elles és
la de desvetllar a través de diversos perso-
natges una part de mi mateix.

Jo tinc més papers escrits, la major part
d'ells esborranys. Un d'ells, del queja n'he
publicat una part i que algun dia caldrà pu-
blicar més extensament, és el retrat de Ga-
briel Ferrater, una de les figures centrals de
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la meva generació. Ja durant la preparació
del llibre vaig estar pensant en incloure a
Gabriel Ferrater, però això sí que no m'en-
caixava, perquè Ferrater forma part del que
en podria dir l'autobiografia directa, i aques-
ta autobiografia forma part del nucli inicial
del que jo sortia, que era la revista Laye,
en el qual hi havia en Carles Barrai, en Gil
de Biedma, l'altre Ferrater, en Sacristán,
Goytisolo, i tot una sèrie de personatges, i
m'adonava que si posava a Gabriel Ferrater
en el llibre, en certa manera desorganitza-
va el llibre. No sé si faré o no aquesta se-
gona part, o un llibre independent sobre la
gent més amiga, però ficats en aquest lli-
bre desorganitzaven el conjunt. Per tant el
text sobre Ferrater, ja sense acabar-lo d'es-
criure, ja va ser voluntàriament exclòs mal-
grat que tenia i tinc bastants materials re-
dactats.

El cas de Gimferrer és diferent perquè
ja no és de la meva generació, ni ha vis-
cut intensament els problemes literàrio-
polítics de la meva generació, ni la dels
anteriors i és el contrapunt al llibre. El se-
cret, bé, secret declarat d'aquest text, ve
a raó del seu discurs d'ingrés a la Real
Acadèmia. Allí rodejat de tots els grans
personatges i les grans «patums», que ho
són i que en el moment en què arriben a
ser-ho ja hi ha un personatge que es pre-
para per a substituir-los, això dóna peu a
fer un contrapunt irònic. Jo vinc a dir que,
efectivament, tots aquests són uns grans per-
sonatges als que he estimat molt i he tingut
molta relació, però mentrestant sorgeixen
a molts anys de distància altres personatges
que els substituiran, com també sorgeix un
adolescent Castellet que em substituirà a mi
mateix. És evident, doncs, que aquest ca-
pítol està tractat d'una manera diferent a la
resta del llibre i que em serveix per a des-
mitificar, amb aquest contrapunt irònic, la
sèrie de «patums» que han sortit retratades
al conjunt del llibre.

MILITÀNCIA I ESCEPTICISME

—Hi ha una constant en tu que és l'auto-
satisfacció per definir-te com a escèptic, en
Pla et diu «jo sóc un escèptic i vostè és un
dogmàtic de l'escepticisme». Això lliga poc,
amb antifranquisme, militància, polititza-
ció, risc per apostar per les avantguardes
literàries, que també és una constant de la
teva vida i que significa apostar permanent-
ment per opcions de risc. Com casa aques-
ta actitud amb la defensa d'un escepticis-
me quasi de bandera.

—Sí, jo crec que l'escepticisme, que és
una constant de la meva vida, no es pot des-
lligar dels cicles biològics i intel·lectuals i
polítics en els quals t'has trobat immergit.
És a dir, fins i tot per justificar la pròpia
personalitat davant del franquisme, en la
lluita antifranquista i en el moment en què
et dediques més o menys a una actuació per
petita que sigui t'has de definir, però, pre-
cisament, és aquest escepticisme que a mi
em permet allò que en Joan de Sagarra
m'atribueix de què: «En Castellet sempre
s'apunta al darrer taxi que passa.» Vull dir
amb això que aquest escepticisme em fa que
quan m'adono que m'he equivocat no em
passa res, no tinc un transvasament per mo-
dificar les meves idees. Per tant, aquest es-
cepticisme és real fins i tot davant dels fets
polítics i dels literaris. Perquè hi havia molta
gent que esperava que jo jugaria un paper
polític en la transició. Si més no ha quedat
clar que no el vaig jugar. Per què? doncs,
perquè una vegada arribada l'hora de la ve-
ritat, malgrat les coses que em van oferir,
vaig considerar que havia complert la meva
etapa política fent antifranquisme i que
ara no podia entrar en una cosa en la que
jo personalment no m'hi veia. M'és una
mica difícil d'explicar, però sí és veritat que
jo mai vaig tenir la vocació política, tot hi
havent fet coses polítiques durant el fran-
quisme.
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—Tu has reivindicat en algun moment mo-
tivacions d'ordre ètic per a la teva actua-
ció. Seria aquest motiu ètic un contrapunt
al teu escepticisme?

—Aquest és un problema central, per dir-
ho així, de la meva personalitat. Perquè
quan no tens creences, religioses vull dir,
quan no estàs convençut políticament que
la revolució pugui ser el que ha de ser, tal
com és viu avui en dia, etc., només queda
un punt, que és la relació amb els altres.
Aleshores, aquesta relació, que és un dels
temes que surt més en el meu llibre, s'ha
de fer sobre uns compromisos. I els com-
promisos amb les altres persones només te-
nen sentit si són uns compromisos ètics. Per
tant seria la part en la qual l'escepticisme
falla per dir-ho així. L'escepticisme té dues
possibilitats, o deixar-lo seguir com a línia
de fons o suïcidar-te. Aquesta és la lògica.
Si no creus en res, doncs, el que has de fer
és plegar. Llavors per a mi ha estat molt im-
portant el fet de l'amistat, i el tracte amb
l'altra gent. I això s'ha fundat sobre el que
en podríem dir un pacte ètic, que no sem-
pre segurament pots complir i portar estric-
tament. Entré el joc de l'escepticisme a punt
d'arribar a l'abisme i l'ètica una mica escèp-
tica però utilitària del tracte amb les perso-
nes, és on es juga la part fosca de la meva
personalitat. Des del moment que es pot ex-
plicar tampoc deu ser tan fosca, però sí que
hi ha algun moment que no saps ben bé on
ets.

—Malgrat tot això has estat considerat en
una llarga etapa de la teva vida com a co-
munista o si més no «company de viatge»,
també has estat considerat a la boca de mol-
ta gent com a possible Conseller de Cultu-
ra en l'etapa ja democràtica, és a dir, que
malgrat el teu escepticisme hi ha una clara
dimensió política en la teva activitat.

—Comunista no ho he estat mai, però sí
«company de viatge» d'una manera clarís-

sima. I he fet moltes coses en aquest ter-
reny. He col·laborat amb els comunistes, es-
pecialment en l'etapa en què els comunis-
tes portaven una mena de contrallanca
antifranquista. Després, en una segona part,
la gent es pensava que jugaria un paper po-
lític que no he jugat. Se m'han ofert coses,
des de ser director general de Cultura en el
govern Tarradellas, fins anar a dues candi-
datures del senat pel Partit Socialista i ser
diputat al Parlament de Catalunya, però
sempre he dit que no. Una cosa van ser les
actuacions per motivacions més o menys èti-
ques durant el franquisme, on accepto ser
«company de viatge» però no només dels co-
munistes ja que en realitat era «company de
viatge» de molts d'altres. Vaig ser-ho evi-
dentment dels comunistes, però com que no
era de cap partit, vaig poder col·laborar tam-
bé amb molta altra gent i altres coses que
no portaven els comunistes. En canvi, en el
principi de la transició, malgrat l'amistat
amb molta gent política, el rebuig sistemà-
tic de qualsevol possibilitat de càrrec polí-
tic ha estat constant. Això és claríssim, per-
què en totes les ofertes que se m'han fet, des
de la primera que va ser la del president Tar-
radellas he anat dient que no.

LA GENERACIÓ DE «LAYE»

—Ha quedat més o menys dit que penses
fer un nou llibre sobre la teva generació,
la generació de Laye. No l'has fet perquè
són records massa pròxims o massa vius i
no t'atreveixes encara o realment l'estos fent?

—Veuràs, en primer lloc el primer llibre
és encara massa recent i sobretot m'ha im-
pactat molt la lectura que se n'ha fet. Això
no em dóna la llibertat de seguir fent peces
soltes, en certa manera, i veure què resulta
després. Això m'ha fomut força, perquè
com que jo ja tinc papers escrits sobre al-
guns personatges i, especialment, el cas que
ja he dit de Gabriel Ferrater, no sé ara com
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engiponar això en forma de llibre, perquè
segueixo pensant en aquests personatges, en
ells mateixos i en funció de mi. Llavors fer
una repetició mecànica de «Els escenaris de
la memòria» tampoc m'agradaria. Alesho-
res resulta que en aquests moments estic pa-
ralitzat i aquesta és la veritat. Tot i que na-
turalment se'm van ocorrent idees sobre
aquests personatges de la meva generació,
és a dir aquells que he tractat molt perso-
nalment i que són més joves que els del lli-
bre fet, i menys coneguts internacionalment.
La idea de fer el llibre em persegueix però
de moment encara no sé com fer-lo.

—Un aspecte curiós del grup Laye és que
és un conglomerat d'intel·lectuals de Bar-
celona en el que s'hi barregen escriptors en
llengua catalana i castellana de forma in-
discriminada. No creus que en l'actualitat,
les comunitats lingüístiques d'escriptors no
viuen d'una manera molt més separada que
en el vostre cas.

—Crec que la circumstància de «Laye»,
com sol passar en totes aquestes coses, és
absolutament irrepetible. Allí el que predo-
minava era la llengua castellana. Per raons
històriques, per raons d'origen d'alguns dels
seus membres i allò va donar una confluèn-
cia de gent, sobretot en els més literaris, de
gran personalitat. Gent com en Gil de Bied-
rna, i no cal dir el Ferrater, que són dos cap-
davanters, en poesia castellana i poesia ca-
talana, que encara que es barallaven molt,
en teories literàries eren molt semblants. Si
darrera d'aquests hi trobes en Carles Barrai,
els Goytisolo, evidentment et trobes amb el
germen del que ha estat una generació a la
literatura espanyola fondamentalment, però
amb aquestes derivacions també cap a la li-,
teratura catalana, sobretot amb la figura tan
important com ha estat la de Gabriel Ferra-
ter. Però si et situes a l'any cinquanta, que
als principis de Laye cap de nosaltres es
plantejava cap d'aquestes coses. Només a
través de l'amistat, un vincle tan important

per a mi, es va anar desenvolupant una con-
tinuació de Laye a través d'altres coses, com
va poder ser el comitè de lectura de Seix-
Barral. Però no és fins els finals dels anys
cinquanta, que es proposa de refer l'antolo-
gia de poetes de Laye que era en principi
l'antologia de poetes catalans que escrivien
en castellà, enfront dels poetes castellans de
Madrid. Antologia que després amb un cop
de timó que cadascú l'interpreta com vol,
en Barrai s'atribueix la paternitat, jo no me
l'atribueixo però és igual perquè jo la vaig
fer, acaba sent l'antologia de la postguerra
espanyola, amb exiliats i tot, però una an-
tologia pensada pel grup de Laye. Tot això
té una repercusió posterior perquè un cop
publicada aquesta antologia és quan en Max
Cahner als començaments d'Edicions 62 em
proposa de fer una antologia similar per la
poesia catalana. Jo, en principi no m'hi atre-
veixo però després amb la col·laboració d'en
Joaquim Molas fem l'antologia de la poe-
sia catalana. Per tant, tot és com una conti-
nuïtat, encara que siguin coses diferents.
Després s'enllaça amb el període del «diá-
logo» entre literatures catalana-castellana en-
tre Barcelona i Madrid. Diàleg que final-
ment crec que en l'actualitat democràtica ha
de quedar en mans dels polítics. En un dels
darrers col·loquis entre intel·lectuals que es
va muntar a Sitges, jo vaig dir que havia arri-
bat el moment en què els intel·lectuals dei-
xéssim el relleu absolut als polítics en
aquestes qüestions, nosaltres podem seguir
opinant i prou.

Així, doncs, que tota la meva vida he es-
tat partint de la literatura castellana, però
recolzant la catalana i fent sempre tasques
de pont i de diàleg mirant d'entendre dues
comunitats lingüístiques. Amb això torno a
la cosa inicial de Laye que crec que aquest
tipus de qüestions de les dues comunitats
no es plantejava, en aquell moment. En de-
finitiva allí hi confluïen escriptors castellans.
Jo vaig començar a escriure català posterior-
ment. Gabriel Ferrater encara no havia es-
crit la seva poesia o si l'havia escrita enca-
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ra no l'havia publicada. La situació de Laye
és, doncs, irrepetible i forma part de la his-
tòria de les circumstàncies dels moments
durs de la dictadura.

Sobre la situació actual jo ho veig d'una
forma un tant circumstancial. En el primer
govern de la Generalitat hi ha una política
cultural molt clara i molt dura. Al mateix
temps hi ha la reivindicació dels escriptors
en llengua catalana de no ser aliniats amb
els escriptors de llengua castellana. Jo mai
he interpretat que els catalans que escriuen
en castellà i viuen aquí, tant els de la meva
generació com de posteriors com per exem-
ple el Manolo Vázquez Montalbán i d'altres
que ja no són de la meva generació, mai he
pogut deixar de considerar-los catalans, en-
tre d'altres coses perquè bona part del que
ells escriuen és sobre Catalunya amb unes
vivències catalanes. No ho són de llengua
però si ho són de societat. Això val tant per
Manolo Vázquez com per l'Eduardo Men-
doza que és més jove. Bé, això ho he dit
repetidament perquè hi crec, al marge de l'ex-
pressió d'una llengua. I aquí, hi ha una que-
rella antiga. El doctor Rubió sempre havia
pensat en la unitat dels escriptors catalans es-
criguessin o no en català o bé castellà, però
després n'hi ha d'altres, com en Joaquim Mo-
las, que no hi creu. Que creu en una separa-
ció o divisió pels factors de llengua.

Això és clar, té una solució que és en con-
tes de parlar de literatura, parlar de cultu-
ra. Llavors és clar que són indestriables els
que escriuen en castellà però que són cata-
lans, dins el conjunt de la cultura catalana.
Jo no puc prescindir de què el senyor Váz-
quez Montalbán escriu sobre Barcelona
constantment, i que el seu punt de vista és
tan respectable i vàlid com el del que es-
criu sobre Barcelona en català. Aquí com
que la cosa és complicada podríem derivar
fins a l'infinit. Simplement jo ho veig
d'aquesta manera, que com a cultura és in-
destriable i com a literatura segurament uns
passaran a la literatura catalana i altres a la
castellana per una pura distinció lingüística.

L'ACTIVITAT EDITORIAL
DES DE 1962

—Es curiós que amb aquests orígens fos-
sis triat com a director literari l'any 1962,
d'Edicions 62, on portes més de 25 anys de
la teva vida exercint la teva experiència pro-
fessional.

—Bé això no sé si forma part de les ge-
nialitats o els errors d'en Max Cahner, que
és qui m'ho va venir a proposar. El que és
evident és que ha condicionat bastant el que
jo hagi viscut molt intensament el món ca-
talà, però en aquell moment tampoc era per
a mi cap conflicte. En definitiva ja m'havia
format professionalment a Seix-Barral, per
tant coneixia l'ofici de la direcció literària,
de l'assessorament literari, també havia co-
negut a través d'aquesta experiència als edi-
tors estrangers i per tant podia dirigir una
editorial catalana o una de castellana. Per
la proposta d'en Max vaig dirigir-ne una de
catalana, aquest és el fet.

—En aquesta etapa i sobretot a la primera
època, Edicions 62, va incorporar en cata-
là autors vanguardistes tant en la literatu-
ra contemporània com en autors d'assaig.
Bé, potser l'assaig ha caigut en crisi al con-
junt del món editorial, però en quant al món
literari creus que segueixes fent la funció
de punta de llança com en un principi o
t'has quedat ancorat en autors d'aquells
moments.

—Bé, crec que el concepte de vanguarda
ha canviat bastant. Crec que més que vari-
guardes pròpiament el que publicàvem als
inicis foren els autors del moment i desta-
caven molt perquè pràcticament no existia
ningú més publicant. El que ha passat pos-
teriorment és que hi ha hagut sortosament
una proliferació d'editorials que s'han de-
dicat només a això. Aleshores, aquestes edi-
torials que només s'han dedicat a això sem-
bla que només ells siguin la punta de llança,
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però nosaltres seguim publicant aquests ti-
pus d'autors i a més en seguirem publicant.
El moment d'afermament econòmic d'Edi-
cions 62 permet de fer més noves aventu-
res. El que passa és que «62» té 30 col·lec-
cions i tot això queda una mica diluït. Al
publicar per exemple molts llibres d'his-
tòria o de sociologia o del que sigui, dóna
la sensació que «62» està més inclinada
cap això. L'haver publicat molts llibres
il·lustrats, o la història de Catalunya del
Pierre Vilar, o l'obra gràfica d'Edmond
Vallès, dóna la sensació que «62» ha que-
dat volcada en aquesta direcció. No és
així, tinc una llista de llibres rigorosament
contemporanis publicats que han quedat
una mica diluïts per la nostra producció
global, enfront d'altres editorials que s'han
dedicat exclusivament a autors més con-
temporanis. Parlo essencialment en el ter-
reny del català i a Catalunya, perquè si
anéssim a mirar la producció global espa-
nyola encara hi ha editorials més potents
que han fet exclusivament aquesta aproxi-
mació només al modern. Però després re-
sulta que seguim publicant autors rabio-
sament contemporanis, en la mateixa línia
que a principis dels seixanta publicàvem
els autors europeus del moment. Fins i tot
tenim previst un refermament de col·lec-
cions sobre les noves narratives. Però te-
nim una personalitat a la que volem ser fi-
dels i aquesta personalitat és que «62» s'ha
de mantenir dins la línia de la qualitat. En-
cara que no voldria que ho impliqués, no
deixa d'implicar, aquest criteri, una certa
crítica sobre alguns llibres pretesament
moderns que en realitat de moderns no en
tenen res. Aleshores puc afirmar que la vo-
luntat de mantenir la línia de la dècada dels
seixanta, abans de la crisi, per dir-ho així,
segueix viva.

—Quan parles de crisi et refereixes a la
crisi econòmica de l'editorial a finals
d'aquella dècada, no? Valdria la pena ex-
plicar algun dia aquella crisi.

—Sí, algun dia s'haurà d'explicar. No és
difícil d'explicar i la distància en el temps
fa que personatges que van sortir molt to-
cats, d'aquella història com el cas d'en Max
Canner, a mi m'agradaria que l'expliqués ell
perquè finalment sembla que hagi quedat
com el dolent de la comèdia, quan sembla
que el seu mèrit com editor va ser molt im-
portant. I, precisament, perqué va ser im-
portant haig d'afegir que la cosa se'n va anar
en orris. S'hauria d'explicar perquè forma
part de la petita història, en el món de l'edi-
ció però és més que aquest món, és també
una història social i d'idees polítiques, que
en certa manera és il·lustrativa d'un
moment.

LA POLÍTICA CULTURAL

—Parlant d'aquest personatge, va ser
després el primer conseller de Cultura de
l'etapa de Pujol. Suposo que tu discrepa-
ves de la seva política al marge de les dis-
crepàncies que haguéssiu tingut en el camp
editorial.

—No és clar. Jo vaig discrepar pública-
ment de la política cultural d'en Max i fins
i tot vaig publicar un llibret sobre el debat
de la cultura catalana que estava bastant cen-
trat sobre la política cultural d'aquell mo-
ment. El que passa és que com que acaba-
da l'etapa Max va semblar que hi havia una
renovació dins de la política de Convergèn-
cia amb en Rigol, vam ajudar i assessorar
al nou conseller en el Consell Assessor d'en
Rigol. Això però va durar tant poc que des-
prés en les següents etapes jo ja no sé qui-
na és la política cultural de Convergència
si és que existeix i, amb el temps et canses
d'intervenir i sobretot t'avorreixes. Jo vaig
estar molt combatiu amb en Max i crec que
és en certa manera la millor mostra de res-
pecte que vaig tenir per ell, perquè després
tot s'ha anat diluint de tal manera que avui
dia un ja no sap ni per on punxar. Alesho-
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res crec que en contes de buscar per on pun-
xar a Convergència s'han de fer coses més
serioses.

—Quina sería la política cultural adequa-
da en aquest moment al teu parer.

—Crec que ha canviat la situació de la
cultura catalana. Si al començament es van
marcar unes línies mestres de política cul-
tural i van quedar marcades des del primer
govern d'en Cahner, potser si aquestes lí-
nies generals haguessin estat unes altres, la
política cultural catalana hauria estat dife-
rent. El que també penso és que una vega-
da marcada una política cultural i seguint
el mateix partit en el poder, més o menys
i amb evolucions inevitables, es va vivint la
mateixa política, que si no hi estava d'acord
aleshores tampoc hi puc estar ara. Però em
sembla que l'evolució de la societat ha fet
que en línies de política cultural cada vega-
da vagin perdent més pes i es vagin diluint
i que tota una part que no és la que en po-
dríem dir institucional, pel que fa a l'ense-
nyament si és una tasca institucional, sinó
la que en podríem dir la que afecta a la crea-
ció, aquesta cada vegada ha d'anar sent ab-
sorbida per la societat, això que en diem la
societat civil. I em sembla que estem en-
trant més en aquesta altra etapa, en la qual
hi ha una disfunció bastant clara del que se-
ria una política cultural. És evident que se-
gueixo pensant que política cultural és mit-
ja dotzena de línies mestres però que
aquestes després han de ser, respecte a la
creació cultural, protagonitzades pels crea-
tius individuals i no per l'institució. Equi-
vocades o no unes línies de subvencions, i
que tothom esperava que la Generalitat hau-
ria de fer-ho tot i el desencís, el desencant
de què no només no ho feia tot sinó que feia
poques coses i moltes d'elles podien ser
equivocades, s'està passant a un moment
més interessant en el que cadascú s'està bus-
cant els recursos per un mateix. Aleshores
no em preguntis ara que s'hauria de fer per

què no ho sé. Però crec que s'hauria de se-
guir o que jo seguiria una línia d'un recol-
zament molt fort de tota aquella gent, per-
sones o grups, que han demostrat tenir una
qualitat. A mi em sembla que això és el que
cal potenciar ara. I als que no han demos-
trat aquesta qualitat, la política de reparti-
dora que durant molt de temps ha tingut la
Generalitat, ja no té sentit. Per tant, crec
que recolzaria molt les manifestacions més
clarament creadores. Ja ha passat un temps
i s'han aclarat moltes coses, i no es pot se-
guir fent una política de subvencions, de re-
partidora.

—Què en penses d'un personatge com
Jorge Semprún com a ministre de Cultura.
Podria ser un altre retrat de la teva ge-
neració?

—Si ho podria ser, perquè no. Ja ho vaig
esbossar en un articlet publicat recentment
a «La Vanguardia» i m'hagués divertit molt
tenir més espai perquè parlava de les apari-
cions i les desaparicions del Semprún quan
feia de Federico Sánchez. Bé, a mi em sem-
bla que veurem què dóna de si, més aviat
la seva actuació com que no crec que avui
tingui idees dirigistes crec que pot ser bas-
tant innovadora dins el panorama cultural.
El que no sabem es quant pot tardar o quant
pot costar arribar al coneixement més o
menys profund del mecanisme de funciona-
ment de la cultura espanyola, que per des-
contat no pot tenir el nivell que hauria de
tenir. Ara jo ho veig com una cosa que pot
obrir més camins que no pas tancar-los. Per
la seva actitud actual, no és el Federico Sán-
chez de fa molts anys, però és massa d'hora
per fer-ne un diagnòstic.

—Sí, però, el fet que un escriptor, encara
que sempre molt militant, passi directament
a ocupar un càrrec polític, com ho veus?

—Mira, quan arriba a fer política no és
hereu de les coses anteriors que s'hagin fet

45



ENTREVISTA .

en política cultural i això l'hi ha de donar vivint per lliure en el món cultural en el sen-
una llibertat i una amplitud de mires, per- tit més ampli, que és anar d'un cantó a l'al-
què en definitiva ell ve de França, del món tre, conèixer gent, escriure llibres inclòs en
literari, del món de les coproduccions ei- francès, fer pel·lícules... és per tant la in-
nematogràfiques... que necessàriament ha corporació d'un element d'un estat d'espe-
de portar aires nous. És la incorporació d'un rit nou que pot trencar, s'ha de veure si és
europeu que ha viscut molt abans les coses així, però crec que pot trencar els esque-
que ha de viure Espanya. Des de l'etapa dels mes envellits d'una Espanya, que malgrat la
anys cinquanta i seixanta quan entra en la modernització que ha sofert aquests darrers
seva disidencia i quan és expulsat del par- anys, arrossega grans lacres del període
tit, és a dir, que fa vint-i-tants anys que va franquista.
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Un projecte socialista:
desenvolupament, llibertats
i federalisme
Raimon Obiols

Un gran periodista francès, Claude Julien, en una conversa que vam tenir
fa poc, va fer una reflexió que em va impressionar molt. En un dels seus
últims treballs d'investigació va estar fullejant la premsa del seu país corres-
ponent a l'any 1939, i va experimentar una sorpresa extraordinària en consta-
tar que el debat polític, i el seu reflex en els mitjans de comunicació escrita
d'aquell període, gairebé no tenien res a veure amb el que succeïa en realitat
en aquelles hores dramàtiques de França, a les portes de la n Guerra Mundial.

Claude Julien es preguntava com era possible que els polítics estiguessin
parlant de coses que gairebé no tenien res a veure amb el que s'esdevenia
a la realitat, i com era possible que, en l'exercici honest i responsable de la
seva professió, els periodistes reflectissin aquell panorama enormement llunyà
entre la realitat profunda de les coses i l'aparença de l'actualitat a la conjun-
tura política.

El que succeeix a la realitat té molt a veure amb el que succeeix en aparen-
ça, però no és el mateix. La meva intervenció anirà en el sentit de mirar de
penetrar en el panorama polític espanyol d'aquest moment. Aquesta reflexió
no és personal, ni individual; és una reflexió que el socialisme català ha fet
i està fent sobre la situació política d'Espanya.

He fixat tres temes que recull el títol de la conferència: «Un projecte so-
cialista: desenvolupament, llibertats i federalisme».

N. de la R.
Aquest article és la transcripció de la conferència pronunciada per Raimon Obiols al Club Si-
glo XXI de Madrid el 20 d'octubre de 1988.
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DESENVOLUPAMENT

Cal rescatar l'expressió desenvolupament. La meva generació va passar mol-
tes hores combatent el que anomenàvem el «desarrollismo», del ministre Lau-
reano López Rodó. Però, en canvi, seria absurd que, ara, abandonéssim una
expressió que pot ser enormement útil per enfocar el diagnòstic del que suc-
ceeix a Espanya, del que s'ha de fer a Espanya, i defineix —més que la pa-
raula modernització, que és força equívoca— el que pot ser un sistema polí-
tic en la perspectiva dels propers anys i en la línia del segle XXI.

El desenvolupament apareix com una connotació específica d'un projecte
progressista d'un govern orientat no només cap a l'objectiu prioritari de la
creació de riquesa, sinó també cap al de la distribució de la renda d'una ma-
nera més igualitària i cap a la modernització social, política i econòmica en
els seus distints vessants: nivell educatiu, creixent capacitat científica i tec-
nològica, gestió dels aspectes de qualitat de vida i medi ambient, i potencia-
ció de les formes de participació democràtica i d'autogovern. Més enllà dels
èxits o dels fracassos conjunturais, el que es valorarà de l'experiència del
govern socialista a Espanya serà la seva capacitat per transformar la societat
i l'economia espanyola en la consecució d'aquests objectius. La perspectiva
segons la qual es jutjarà la seva política serà la de la seva capacitat per fer
possible aquest desenvolupament econòmic, social, cultural i educatiu. Aquesta
ha de ser la perspectiva estratègica dels socialistes al govern.

Des d'aquest punt de vista, la gestió del govern socialista des de 1982 és
positiva. S'ha cobert una etapa important i cal fer un esforç d'explicitació
d'objectius per aconseguir un consens social renovat pels propers anys.

De fet, des de 1986 som en una nova etapa caracteritzada per l'entrada a
la Comunitat Econòmica Europea, la superació del període més difícil de
l'ajust i de la reconversió econòmica i l'inici d'una fase expansiva en la qual
l'economia espanyola està creixent clarament per sobre de la mitjana dels
altres països europeus, al revés del que succeïa al període anterior. Al de-
cenni 1976-1985, la taxa mitjana anual de variació del PIB va ser de 1*1,29%
a Espanya pel 2,21% a la CEE; en tots i cadascun dels anys d'aquest període,
llevat de tres, la taxa de variació del PIB espanyol va ser inferior a la mitjana
de la CEE. Al trienni 1986-1988 la situació s'ha invertit: el PIB espanyol ha
crescut a una taxa mitjana anual del 4,56% pel 2,60% de la CEE.

S'ha superat encertadament un període d'ajust absolutament necessari. Du-
rant aquest període el govern socialista ha estat capaç d'establir clarament
els seus objectius i ha pogut assolir-los perquè, malgrat els esforços i els sa-
crificis que el procés d'ajust demanava, ha disposat d'un ampli consens per
poder tirar endavant la seva política.

Hem entrat en una nova etapa més favorable i això exigeix un esforç de
renovació d'objectius i de consens. Un partit polític —i això és aplicable al
partit socialista i potser encara més a tots els altres—, que no és capaç d'ex-
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plicar en pocs minuts el que pretén, és un partit polític en declivi. Un partit
necessita un relat molt breu i precís. Aquest-relat el tenia el PSOE molt cla-
rament l'any 1982. La meva aportació, avui, va orientada a contribuir a la
reconstrucció d'un discurs tan simple, tan concret i, en aquell moment, tan
summament mobilitzador com el projecte socialista l'any 1982. Els objectius
d'aquest projecte s'han complert en bona mesura amb la consolidació de la
vida democràtica a Espanya, amb la culminació del procés estatutari i del
mapa autonòmic, amb l'ajust econòmic i amb la integració a la Comunitat
Europea. Però en aquesta nova etapa cal reconstruir un esquema narratiu exac-
tament igual de simple i concís. Això és necessari no només per al partit
socialista, sinó per a una possible majoria de consens reformador en un con-
text pluralista que ultrapassi el marc dels partits. És absolutament legítim
que un partit, en aquest cas el socialista, tingui la justa aspiració de repre-
sentar aquest ampli consens reformador actiu i permanent. Les tasques a acom-
plir no corresponen només a un govern o a una majoria electoral. Són tas-
ques més àmplies, més col·lectives al conjunt d'Espanya. Parlo de consens
reformador no per aixoplugar el partit socialista, sinó per impulsar i orientar
en un moment donat aquest partit i aquest govern. El matís és important:
el perfeccionament de les reformes d'aquest país amb la perspectiva de la
integració a Europa exigeix com a condició indispensable un circuit plural.

Resultaria paradoxal que els suports i les confiances que es van dipositar
en el govern socialista en un període de crisi, en circumstàncies difícils, i
que van permetre en molt bona mesura assolir els èxits econòmics que s'han
assolit, es debilitessin precisament quan els factors externs són favorables
i tot fa creure que és possible fer un gran salt endavant cap a la modernitza-
ció de l'economia espanyola i cap a una societat de benestar.

Segons les últimes enquestes publicades en els mitjans de comunicació es-
crita, som en un moment de desconcert i desorientació pel que fa a les grans
opcions i als valors a la nostra societat. Espanya té una percepció de si ma-
teixa que no coincideix amb els seus valors majoritaris: una societat progres-
sista, solidària, equiparable als grans paradigmes del socialisme europeu,
amb un Estat que garanteixi la prestació d'importants serveis socials de cara
a la protecció de la igualtat dels ciutadans, que participi en la marxa de l'eco-
nomia. La percepció que té un sector majoritari de la població de la situació
de la pròpia societat és radicalment antagònica en relació al que opina que
pensen els altres: una societat individualista, insolidària, molt marcada per
l'anhel de diners, de la promoció, de la drecera com a filosofia. ¿Què suc-
ceeix quan en una societat existeix aquesta enorme diferència entre el que
resulta objectivament i estadísticament cert, els valors predominants de la
pròpia societat, i el que apareix també d'una manera no menys certa, la per-
cepció que aquests propis sectors de la societat tenen dels seus congèneres,
del conjunt d'aquests ciutadans, del conjunt de la societat?

Hi ha una crisi enorme de perplexitat i desorientació, atribuïble en bona
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mesura a la inexistència d'una formulació precisa d'aquest consens reforma-
dor que impulsi les tasques de la nostra societat i del nostre sistema polític
per als propers anys. Tot això també és atribuïble a les distorsions i, en gene-
ral, a la pobresa de la cultura política d'aquest país.

En conseqüència, la missió ineludible i urgent és fer un gran esforç en el
sistema de partits a Espanya per garantir que el nivell de diàleg polític, de
la cultura política, de fixació de valors i idees, permeti reconstruir aquesta
situació distorsionada que reflecteixen de manera molt il·lustrativa les darre-
res enquestes.

En realitat, aquesta possibilitat de consens reformador entorn d'algu-
nes idees que poden ser compartides àmpliament, existeix a Espanya, més
allà dels avatars de les circumstàncies polítiques del moment entre alguns
partits. No es tracta d'idees utòpiques, retòriques. Són idees realitzables
i que a més tenen un enorme atractiu, sobretot pels qui participem en el
joc de la política i per a tots els qui participen en la vida social i no tenen
la memòria curta, i recorden la història recent, la menys recent i la més
remota d'aquest país.

Aquest nou consens renovador pot forjar-se al voltat d'algunes idees bàsiques:
I. L'afirmació del paper de l'Estat i dels poders públics. Això exigeix l'apa-

rició, en un marc de pluralitat, d'un nou sentit de l'Estat superador d'un es-
tatalisme en decadència. He parlat de la possibilitat d'arribar a la societat
del benestar i no de l'Estat del benestar, ja que no podem perdre de vista
el caràcter instrumental de l'Estat ni considerar que un protagonisme més
gran d'aquest i dels poders públics siguin en si mateixos un valor positiu.
Crec que a Espanya és necessari l'establiment d'un nou sentit d'Estat sobre
pautes de cultura política democràtica, enfrontat, tal com he dit abans, a un
estatalisme en decadència. Hi ha reflexos estatalistes al nostre sistema polí-
tic, a la nostra societat i al nostre Estat, encara que estiguin en declivi o en
retrocés. Es tracta de fer un Estat millor, no més ni menys Estat. Des de la
perspectiva del socialisme, contestar sistemàticament al plantejament neoli-
beral conservador —menys Estat i més mercat— dient més Estat i menys mer-
cat, és erroni. El pensament polític reformista, englobant aquí la cultura so-
cialista democràtica i la liberal progressista, pot coincidir en un plantejament:
millor Estat.

Això exigeix, a l'Espanya de 1988 un nou sentit d'Estat, o un sentit d'Estat
renovat. Ho veig i ho plantejo des de la perspectiva d'home públic català que
té, en la seva cultura política i en la seva trajectòria, un reflex antiestatalista
i que no se n'acomplexa —aquest reflex s'ha justificat en el passat més àm-
pliament a Espanya, sobretot des de Catalunya i altres punts—, i que ha con-
tinuat en un reflex d'enfrontament a un estatalisme inercial; que planteja la
qüestió de l'Estat d'una manera molt laica, molt instrumentada, molt opera-
tiva; que sospita de les raons d'Estat perquè sap bé que darrera la invocació
d'aquestes raons poden amagar-se raons de sector, i fins i tot raons privades.
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Les úniques raons d'Estat legítimes són les raons de l'Estat democràtic i
que, per tant, coincideix amb l'Estat al qual es troba la gent en realitat. A
partir d'aquí, és necessària i possible una recuperació plural d'un sentit d'Estat
a Espanya, passant per la solució d'alguns reptes bàsics que concentren aquesta
orientació d'un possible consens democràtic reformador a Es'panya; un con-
sens estable en el model polític actual, que és el model de l'Estat de les auto-
nomies, amb la convicció que o bé s'estableix a curt o mitjà termini un con-
sens estable sobre aquest model i el seu funcionament, o serà molt difícil
que aquest sentit d'Estat renovat pugui establir-se amb força i potència de-
mocràtica; en segon lloc, la reformulació dels mecanismes propis de l'Estat
en el seu aspecte social, el que a Espanya té el caràcter de creació de l'Estat
del benestar; en tercer lloc, la formulació d'una política plural, consensuada
i d'integració en el procés de la construcció política d'Europa.

II. Un consens reformador ha de basar-se en un segon punt no menys im-
portant: la consciència que s'ha de teixir aquest país; s'ha de treballar, no
per la via de la drecera, de l'espectacularització, de la dramatització retòrica
de la vida política i social, sinó en una tasca permanent, tenaç, constant, d'om-
plir de contingut democràtic els mecanismes del nostre sistema polític, im-
pulsant els canals adequats de diàleg polític i social.

Aquests canals només seran efectius en un marc general de renovació de cul-
tures polítiques i sindicals. Una de les coses negatives del país en aquest mo-
ment és la confusió existent sobre la representativitat dels portaveus. Hi ha qui
parla en nom de Catalunya, hi ha qui parla en nom del món empresarial, hi
ha qui parla en nom de la classe treballadora, però del que es tracta és de saber
fins a quin punt hi ha uns canals madurs de representativitat dels portaveus.

Exposant clarament aquests temes podrem avançar en la consolidació d'una
democràcia consistent. No hem de dissimular el fet que a aquest país hi ha
una crisi del sistema de partits, tal i com van ser concebuts en els moments
de la transició i en els primers anys de la democràcia, de tan perillós com
ens semblava per a la pròpia estabilitat de la democràcia. Ha existit i existeix
encara una crisi molt important que cal afrontar de manera no hipòcrita, as-
senyalant que existeix aquest problema i que és greu. Conseqüència d'això
és l'enorme precarietat del debat polític que permet tota mena de distorsions
de la política, la conversió de l'anècdota en categoria, de premi pel qui la
diu més grossa, etc.

En el terreny de les organitzacions socials, empresarials, professionals i
sindicals també hi ha una gran precarietat que es pot reflectir estadísticament
comparant la taxa de sindicalització d'aquest país amb la d'altres països
d'Europa.

S'ha d'impulsar un procés a través del qual es vagin teixint aquests canals
de representació i diàleg polític i social. Què passa si això no s'aconsegueix?
Al meu entendre, i d'una manera molt clara, els problemes polítics i socials
poden quedar-se en processos de radicalització o d'incomunicació absoluta-
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ment gratuïts, i que a més es podrien evitar sobre la base de l'esforç col·lec-
tiu en el marc del consens reformador del país per consolidar canals ade-
quats de representació i diàleg polític i social.

Finalment, com a gran esquema vertebrador d'aquest paradigma reforma-
dor, es precís el reconeixement de la prioritat del creixement econòmic, però
en un marc més ample de modernització i de reforma de les estructures pro-
ductives; de preocupació col·lectiva per evitar els riscs que un procés de crei-
xement econòmic a Espanya pogués anar cap al dualisme social; és a dir,
reformar els aspectes solidaris del creixement i desenvolupar els mecanis-
mes de l'Estat del benestar o Estat social. Tot això en un marc de llibertats.

LLIBERTATS

Nosaltres, els socialistes catalans, partim de la consideració que el socia-
lisme és la cultura política de les llibertats i l'autogovern, en darrera instàn-
cia, el que va expressar el PSOE l'any 1977 amb l'eslògan «El socialisme és
llibertat».

Socialisme és llibertat individual i defensa radical dels drets humans. Pre-
cisament per això volem un Estat democràtic protector d'aquests drets hu-
mans que pugui fer front a qualsevol agressió, fins i tot del mateix Estat o
de grups socials que poden utilitzar la força o una situació de privilegi con-
tra les llibertats individuals o col·lectives. Aquesta situació de privilegi pot
venir donada pel poder econòmic, però també per la tendència a la concen-
tració dels sabers i de la informació. O també per l'abús d'ubicacions estra-
tègiques de sectors amb interessos corporatius.

És també la preocupació genuïna per l'ampliació constant del camp de la
igualtat i dels drets, amb la finalitat de preservar la llibertat de l'individu.

No dic res nou. Crec sincerament en el vell missatge del socialisme demo-
cràtic europeu, en la recuperació de la màxima de Beveridge a l'inici de l'Estat
del benestar: Freedom from Wants (llibertat enfront de les necessitats); és a
dir, igualtat en la cobertura d'unes necessitats bàsiques, perquè només aquesta
igualtat fa els homes igualment lliures. El laborista anglès Tony Crosland deia
que el socialisme és la conquesta de la igualtat i la protecció de la llibertat,
en la consciència que mentre no siguem verdaderament iguals no serem ver-
daderament lliures.

Aquest compromís amb la llibertat té una dimensió col·lectiva: quan parlo
del socialisme com a cultura política de l'autogovern, em refereixo a l'auto-
govern individual, però també al de les comunitats que configuren Espanya,
a l'autogovern dels espanyols i els europeus.

I amb això entrem de ple en el que al meu entendre constitueix l'essència
mateixa de la política en un sistema democràtic. La política no és altra cosa
que el compromís i la mediació entre interessos socials no necessàriament
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coincidents. Els problemes col·lectius que té plantejats la societat —en el ter-
reny de l'economia, de l'educació, de l'urbanisme i altres— solen tenir dife-
rents solucions, que beneficien en major o menor mesura els diferents grups
socials.

Acceptar que els problemes socials tenen una única solució i que aquesta
solució només és coneguda per alguns tècnics especialistes que disposen d'un
complicat codi, el coneixement del qual és imprescindible per resoldre aquests
problemes, és tant com negar l'essència mateixa de la democràcia. La tecno-
cràcia és, en aquest sentit, la negació del sentit últim de la democràcia, ja
que mira de convertir en un exercici inútil el joc democràtic de plantejaments
alternatius davant dels diferents problemes.

Crec que cal fer un crit d'alerta davant del perill del tecnocratisme, entre
d'altres raons perquè tinc els meus dubtes sobre la viabilitat d'aplicació de
les solucions tècniques, per més solvents que siguin, quan no compten amb
un suport social majoritari. Davant d'aquest perill, cal afirmar la primacia
de la política com a forma d'expressió d'interessos socials no necessàriament
coincidents i de resolució de problemes col·lectius que admeten respostes
tècniques alternatives.

Naturalment, els partits polítics constitueixen l'instrument de participació
política per excel·lència. Crec que cal rehabilitar i reivindicar la idea de par-
tit polític, avui bastant atacada, en part per un sensacionalisme excessiu i
en part en virtut de crítiques basades en la realitat. Els partits polítics han
de ser capaços d'afirmar el seu paper específic en dos fronts. D'una banda,
han de ser capaços de dirigir i orientar en major mesura del que ho fan, l'ac-
ció de les institucions on són presents. Massa sovint actuen de corretja inert
de les institucions, sense capacitat per criticar, fixar objectius, servir de con-
trapunt o de complement. D'altra banda, han de ser capaços de connectar
en major mesura amb els sectors socials que miren de representar per donar
i rebre; per explicar la seva política i rebre les seves crítiques, les seves orien-
tacions i el seu impuls.

Vull referir-me ara, ni que sigui molt ràpidament, a un altre aspecte que
explica, en part, la precarietà! de les cultures polítiques d'aquest país: l'evo-
lució de la cultura econòmica a Europa i a Espanya en els darrers anys.

La premsa italiana publicava fa uns dies un manifest d'economistes, que
jo subscric al cent per cent, que alertava davant d'aquesta situació. Comen-
çava així: «Els signants d'aquesta carta senten el deure de prendre posició
pública contra un perill que amenaça els estudis d'economia política. Els mes-
tres que van il·lustrar en el passat aquesta branca dels estudis es van dedicar
als grans problemes de la societat en què vivien i van donar a les seves apor-
tacions un contingut i forma tais, que permetien oferir-los a la consciència
civil i a l'acció política. Economia política i reforma social es van presentar
sovint a la opinió pública com un binomi inextingible, però avui, una fracció
creixent dels que es presenten com a economistes, tendeix a minusvalorar
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l'objecte social de la disciplina per concentrar tot el seu interès en l'estudi
d'instruments analítics cada cop més refinats.»

El manifest d'aquests economistes italians és enormement significatiu, ac-
tual i adequat a la nostra situació. En definitiva, debilitat de les cultures polí-
tiques i manca d'una política econòmica potent que recuperi la vella i sàvia
tradició dels grans mestres de l'economia política. Ells mai no van minusva-
lorar ni abandonar el fet fonamental que les seves opinions, les seves propos-
tes, tenien una repercussió, no només en l'anàlisi detallada dels paràmetres
econòmics, sinó en els seus reflexos a la vida social i al debat polític del país.

FEDERALISME

El socialisme català, fa un any aproximadament, va plantejar davant de l'opi-
nió pública i davant del conjunt de la família socialista a Espanya, la propos-
ta de l'orientació federalista com a opció de consens reformador al país.

No fem una proposta federalista perquè som catalans, o no només perquè
som catalans. No la fem pensant només en el fet que pot ser una solució his-
tòrica definitiva a un vell plet nacionalista. Fem aquesta proposta en funció
d'una triple apreciació.

La primera raó és de sentit d'Estat. El problema de l'Estat espanyol és també
el d'altres països europeus, una certa inadequació davant dels fenòmens con-
tradictoris i concomitants, una pèrdua de capacitat estratègica en matèria de
política econòmica com a conseqüència de la transnacionalització de l'eco-
nomia, i una pèrdua d'eficàcia davant de l'increment de les demandes so-
cials. Som, a més, en una etapa històrica que pot resoldre definitivament els
vells plets del centralisme i de les formulacions nacionalistes en el conjunt
de l'Estat. Si afegim que no es tracta de fer més Estat o menys Estat, sinó
millor Estat, el que es planteja, immediatament, és un procés de reforma que
porti cap a una nova utilització dels mecanismes de funcionament d'aquest
Estat, donant resposta a aquest triple repte: una demanda social creixent, la
superació dels vells plets nacionalistes i la integració europea. Davant d'aquest
triple repte pensem que la resposta sensata i actual és el federalisme, opció
que és possible en el marc de l'actual Constitució i que permet avançar en
aquesta perspectiva de modernització de l'Estat i de superació de problemes.

Vull referir-me ara al nivell de concreció de la nostra proposta. Hi ha una
situació que demanaria més diàleg, més consens reformador, davant del tema
de l'evolució de l'Estat de les Autonomies en els propers anys. Per què? Es
donen tres circumstàncies que representen tres problemes que s'han de re-
soldre a través del diàleg. En síntesi són els següents:
— Les comunitats autònomes de la via 143 compleixen els seus cinc anys
i s'enfronten a una reforma o a una reclamació de més traspassos.
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— La integració d'Espanya a la Comunitat Europea, que avança cap a l'Acta
Única de 1992, exigeix una readequació de l'esquema econòmic.
— Un balanç desapassionat del que ha estat i és la relació entre el govern
de l'Estat i algunes Comunitats Autònomes històriques no dóna un resultat
positiu. Pel que fa a Catalunya, és evident que no és positiu: recursos cons-
tants davant del Tribunal Constitucional, utilització de canals de tensió i en-
frontament, etc.

La suma d'aquests tres factors planteja la necessitat d'un pacte d'Estat en-
tre les forces polítiques actives i representatives per abordar en els propers
anys la recerca d'un consens estable de funcionament de l'Estat autonòmic.

Aquest és, probablement, el problema democràtic més important que hi
ha a Espanya en aquests moments. No afecta només els socialistes, afecta
el conjunt del sistema polític. En la situació actual no hi ha, de moment,
a Espanya una reconstrucció d'una alternativa viable de centre-dreta. Per tant,
no és un tema que afecti el govern socialista per buscar una situació de més
comoditat de relacions amb les comunitats autònomes, o per orientar l'evo-
lució que li sembli més escaient. És un tema central del sistema democràtic
del conjunt de l'Estat.

Amb la convicció derivada de la reflexió política i tècnica, vam oferir un
balanç molt positiu de la perspectiva federalitzant al Congrés Federal del PSOE
on va ser acollida de forma global. Però també la vam oferir al conjunt de
la vida democràtica espanyola, no amb el delit de reconvertir tot el sistema
polític espanyol al federalisme. Seria absurd i ingenu. Però cal dir que no
és el nom el que fa la cosa, és la cosa en si mateixa el que interessa. I la
cosa en si mateixa és el diàleg amb una clara voluntat de consens sobre com
evolucionarem en aquest Estat de les Autonomies durant els propers anys.
Aquest diàleg hauria de materialitzar-se al voltant dels següents punts:
— Adaptació del Senat com a Cambra de les Autonomies. El Senat és la pe-
dra angular que ha de fer possible la presència de les Comunitats Autònomes
a les instàncies legislatives de l'Estat. La reforma del reglament del Senat
és la via més adequada per avançar cap a aquest objectiu, si excloem la re-
forma constitucional, que no sembla aconsellable pel període d'inestabilitat
que podria inaugurar, amb conseqüències incertes pel que fa als mateixos
resultats que es pretén aconseguir.

Aquesta reforma hauria d'adoptar mesures com la constitució d'una gran
Comissió de les autonomies integrada pels Senadors representants de les ins-
titucions autonòmiques, que tingués un paper especialment rellevant en l'im-
puls de la dinàmica autonòmica i l'atribució a aquesta gran Comissió d'una
funció legislativa essencial en l'estudi i dictamen de les lleis que afecten el
model de l'Estat.
— Impuls de mecanismes de coordinació entre els diferents nivells de go-
vern, com la creació d'una Conferència de Presidents Autonòmics, amb l'ob-
jectiu fonamental d'evitar la multiplicació de relacions bilaterals entre el go-
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vern de l'Estat i les Comunitats Autònomes; potenciació o creació de Confe-
rències sectorials, començant per la reforma del Consell de Política Fiscal
i Financera, l'estructura, funcionament i competència del qual caldria modi-
ficar per permetre un protagonisme més gran de les Comunitats Autònomes,
i previsió d'un mecanisme de planificació conjunta, que permeti participar
a les Comunitats Autònomes en la determinació de les polítiques generals
que els afecten directament.
— Reforma de l'Administració de l'Estat. L'Administració de l'Estat ha
d'adaptar-se a la nova realitat de l'Estat de les autonomies, encara que,
naturalment, en la mesura en què aquesta reforma té implicacions sobre
col·lectius de persones s'ha d'enfocar amb la prudència i el realisme ne-
cessaris. Per això, cal establir l'objectiu de dimensions i estructura al qual
ha de tendir, a mig termini, l'Administració central i posar en marxa un
pla d'adaptació gradual de la situació actual a l'objectiu previst. I, sobretot,
cal abordar decididament la simplificació de l'administració perifèrica de l'Es-
tat, en la línia d'un federalisme d'execució, en què les funcions del govern
central es puguin dur a terme a través de les administracions de govern d'àmbit
inferior.
— Perfeccionament i revisió de la hisenda autonòmica. L'acord de revisió
de 1986 va introduir millores apreciables en el sistema de finançament. Aquest
acord serà vigent durant el període 1987-1991 i no és probable que es pro-
dueixi cap de les circumstàncies previstes per a la seva revisió abans que acabi
el període de vigència. Mentrestant, resulta aconsellable actuar a un doble
nivell. D'una banda, en l'aplicació a fons d'algunes de les potencialitats que
obria l'acord de 1986 i que encara no han estat aplicades, com el desenvolu-
pament del sistema de subvencions en garantia d'un nivell mínim de serveis
i la incorporació d'algunes subvencions finalistes, com les d'ensenyament,
en el finançament de caràcter general.

D'altra banda, en la perspectiva de la revisió que haurà d'entrar en vigor
a partir de 1992, és convenient aclarir els objectius i les propostes que es
podran examinar en aquesta negociació. Al nostre entendre, a aquesta nova
fase caldrà, sobretot, introduir mecanismes de responsabilització fiscal, que
vinculin en una mesura més gran que ara les responsabilitats de despesa i
d'ingrés de les Comunitats Autònomes.

En aquest moment hi ha un problema de distorsió política al conjunt de
l'Estat. Si anem a qualsevol comunitat autònoma i preguntem al ciutadà on
va a parar el seu esforç fiscal, de cada deu ciutadans, nou diran que s'orienta
cap a l'Estat o cap als ajuntaments. A Catalunya el pressupost d'aquest any
del govern de la Generalitat és de 700.000 milions de pessetes que no són
vistos pels ciutadans com a procedents del seu esforç fiscal, sinó com a pro-
cés de negociació reivindicativa amb l'administració central. Això és gene-
ralitzable, amb l'excepció de la situació basca, i representa un element de
distorsió de la vida política i social a Espanya a mig termini.
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Voldria enllaçar amb un aspecte que comentava anteriorment: el joc que
té això com a element dinamitzador i d'impuls de polítiques partidistes o de
governs reivindicatius davant de l'Estat i del govern central. Aquest procés
de proliferació d'esquemes partidistes estratègics similars a l'utilitzat pel na-
cionalisme conservador de Convergència a Catalunya a altres comunitats, és
negatiu des de tots els punts de vista.
— Reforçar la capacitat de gestió i els recursos dels municipis en la línia d'acon-
seguir l'objectiu d'una distribució del sector públic que respongui a l'esque-
ma del 50%-25%-25% proclamat tantes vegades.

Aquesta reflexió no és només la d'un partit, el socialisme català. És la re-
flexió d'un conjunt més ample que engloba sectors importants del món aca-
dèmic i professional de Catalunya. És també un procés de discussió i debat
del Congrés Federal del PSOE. Naturalment que, si el camí no pot ser altre
que el del consens, una aportació d'aquesta naturalesa es basa en el suggeri-
ment, en la proposta, i exigeix forçosament flexibilitat i acomodació dels uns
en relació als plantejaments dels altres.

Però creiem molt sincerament que davant d'aquest problema democràtic
important, no seria convenient un procés de marxa enrere, ni un procés que
contemplés passivament com la proliferació d'iniciatives partidistes reivin-
dicatives determinés el caràcter del desenvolupament del procés autonòmic,
conduint-lo a una situació de distorsió, conflicte i paràlisi. L'única via per
enfocar en una perspectiva a mig termini el futur de l'Estat de les Autono-
mies, en una nova fase històrica, és un consens definitiu i estable en les lí-
nies fonamentals. Si no l'aconseguim, la responsabilitat del conjunt d'actors,
és molt gran. Si no ho fem, el risc de conflictivitat, permanent o creixent,
és també molt gran. I vull insistir en el to de preocupació intensa que signifi-
ca aquest repte urgent i inaplacable, i que no afecta un agent o l'altre de la
vida política d'Espanya, els afecta tots sense exclusió: els partits espanyols,
grans i no tan grans, els partits catalans, els partits bascos... el conjunt, en
fi, dels que operen en aquesta realitat. Si no s'avança en aquesta direcció de
manera ràpida, el que ocuparà la primacia permanent serà la utilització d'un
marc d'inestabilitat i de problemes per obtenir beneficis partidistes i electo-
rals. És bo que tots els partits mirin de fer servir contextos i situacions per
obtenir més suport popular, més vots a les eleccions. És bo, sempre que l'orien-
tació i pràctica no comportin el risc greu que un dels puntals bàsics de la
Constitució es frustri com a conseqüència de la ceguesa per egoisme —o la
miopia, per ser menys dramàtic— dels que operen en la política espanyola.
Crec, i ho repeteixo una vegada més, que és responsabilitat de tots —i he
volgut cenyir-me al final de la meva intervenció a aquest problema. Davant
del que pugui configurar un panorama general caracteritzat per la recerca,
sobre la base del pluralisme polític per trobar l'element comú que legitimi
totalment el sistema polític a Espanya, en el sentit que la seva resultant final
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sigui una resultant de progrés amb l'establiment d'aquest acord autonòmic,
és la manera més assenyada d'evolució de les estructures de l'Estat Constitu-
cional durant els propers anys.

Raimon Obiols
Primer Secretari del PSC
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El socialisme
Michel Rocard

Abans de la victòria socialista en les eleccions del 1988 que l'havien de
portar a presidir el Consell de Ministres de França, Michel Rocard va publi-
car un llibre (Le coeur à l'ouvrage, Paris, Ed. Odile Jacob/Seuil, 1987) divi-
dit en très parts. La primera és una resumida autobiografia, seguida d'un breu
assaig sobre els mecanismes de la democràcia francesa. La tercera és una
mena de diccionari en el que exposa les seves idees a l'entorn de molts con-
ceptes: des del d'«Acció» fins al de «Vulgata». El que segueix és la traducció
de les planes que dedica al mot «Socialisme».

Socialisme: A l'inici del socialisme modern hi ha la socialdemocràcia. Va
ser la trobada entre una gran tradició humana i un cert tipus d'organització
social.

La gran tradició humana, àmpliament internacional, és la que van nodrir
tots els que van animar la preocupació de posar la raó al servei de l'home
i la generositat en les relacions col·lectives.

El tipus d'organització social és el que defineix la noció d'Estat providèn-
cia o Estat assistencial.

El terme «socialdemocràcia» va néixer a Alemanya. Nom de pila del partit
de l'altra banda del Rin, ha estat adoptat una mica per tot arreu, i el mateix
Lenin, inicialment, no era sinó el cap d'una fracció del Partit Obrer Social-
demòcrata rus.

A la llum d'un segle d'història, l'aportació de la socialdemocràcia està en
el fet que ha ofert a Europa l'exemple més complet i més eficaç d'una aliança
dels tres criteris del que avui anomenem una civilització: una organització
pública fonamentada sobre el respecte dels drets de l'home, un alt nivell de
desenvolupament cultural i econòmic i un alt nivell de protecció social.
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Però per arribar fins aquí, ha calgut un canvi profund. Al començament,
la socialdemocràcia tenia com a ambició el capgirament de la societat capi-
talista, com a instrument essencial l'apropiació col·lectiva dels mitjans de pro-
ducció i d'intercanvi i com a regla el rebuig de tot compromís amb la
«burgesia».

Professant aquestes doctrines radicals, semblava disposada a caure en què
esdevindrien les pautes del comunisme: prendre l'aparell de l'Estat burgès
i retornar-lo contra la burgesia, perquè només el poder de l'Estat seria capaç
de realitzar el projecte de justícia social. Aquesta concepció, molt aviat de-
fensada per Lassalle i també molt aviat rebutjada pel mateix Marx, va triom-
far malgrat tot. El fet es va produir a començaments de segle quan, en les
discussions del congrés socialista alemany, un tal Kautsky va derrotar un tal
Bernstein. Tot el que aquest darrer havia pressentit i escrit sobre l'ascens dels
assalariats, sobre l'obertura social del capitalisme i sobre moltes altres co-
ses, hauria pogut evitar aquest socialisme que només creu en l'Estat i la ver-
sió més desviada del qual va conduir a l'estalinisme.

La Història té accidents dramàtics i d'efectes duradors. La dinastia dels
Lassalle, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, i alguns altres, obliga tot socialista
a examinar aquest passat, sense complaença. Al centre de la qüestió de la
justícia social sorgeix llavors la de l'Estat.

Marx va morir abans de l'aparició del sufragi universal, però Engels, al
final dels seus dies, va poder preguntar-se si aquest element no anava a can-
viar totalment les dades del problema, fins al punt de permetre l'estalvi d'una
revolució. Una pregunta desgraciadament sense resposta: el dogmatisme ja
forçava el respecte cec dels textos esdevinguts sagrats.

L'any 1920, el comunisme va passar als actes, amb la seva càrrega de vio-
lència militar i policial que la Internacional socialdemòcrata va refusar, re-
cusar i rebutjar des del començament en nom de la llibertat. Aquí s'inicia
una evolució apassionant.

A l'origen, l'opció dels drets de l'home i de les llibertats públiques i priva-
des no va anar acompanyada per un nou examen del projecte econòmic. En
aquells temps, Léon Blum retreia als comunistes que desfiguraven el projec-
te socialista, però ell mateix continuava referint-se a la dictadura del proletariat.

Llavors la història del socialisme s'escindeix entre el Nord i el Sud d'Europa.
Al Nord, es donaven diverses característiques que no es trobaven llavors ni
a França, ni a Itàlia, ni a Espanya: un sol gran partit d'esquerra, socialdemò-
crata, que reuneix un nombre considerable d'electors amb una composant
obrera pràcticament majoritària, manté lligams molt estrets, a vegades insti-
tucionals, amb el moviment sindical. Això val per als partits socialdemòcra-
tes d'Alemanya, dels països escandinaus i de la Gran Bretanya, i en un grau
menor pels de Bèlgica i Holanda.

Aquest poder els va permetre, a la vegada, prendre el poder força aviat
i comprendre encara més aviat, com els suecs el 1932, que no era a l'abast
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la destrucció ràpida del poder econòmic i financer de la burgesia, des del
moment que una relació de força electoral al 51% no permet violentar una
societat fins a aquest punt.

És així com, per la força de les circumstàncies, es va començar a elaborar
una concepció contractual que tendia a introduir la protecció social en un
sistema productiu que roman predominantment privat i que manté la seva
competitivitat.

Al mateix temps, el socialisme de l'Europa llatina que era incapaç, per
manca d'una potència sociològica real, de prendre el poder o d'exercir-lo de
forma duradora, es va agrejar en la crítica dels altres i en l'enveja. D'aquí
ve una connotació pejorativa donada a la socialdemocràcia, de la que els «com-
promisos de classe», fossin quins fossin els profits per a la classe obrera,
eren percebuts com a traïcions a «la gran tradició socialista» que hom prefe-
ria estèril abans que impura.

Més tard, però no fa gaire, els socialistes de l'Europa del Sud han hagut
de fer la seva transformació. Els francesos poc després de la seva arribada
al poder, els espanyols just abans, han descobert que l'Estat ni és ni pot ser
l'instrument exclusiu de la transformació social. Només pot donar el que té:
la llei, el reglament i la policia, i amb això no n'hi ha prou.

Avui el socialisme s'ha recuperat dels seus errors, però sense que pugui
trobar en la socialdemocràcia, que es troba en crisi, una solució alternativa.
L'Estat assistencial només és possible en una societat pròspera, i les nostres
ja no ho són prou. El compromís entre grans aparells només és possible amb
la condició que existeixin i funcionin, i no és el cas; almenys, sembla que
ja no ho és.

El socialisme del Sud ha esdevingut realista, la socialdemocràcia s'ha em-
pobrit: cal buscar una tercera via. Es, naturalment, el mètode de la socialde-
mocràcia posat al servei dels valors del socialisme. ,

El mètode de la socialdemocràcia és abans que res la transacció. El com-
promís és el ciment de la cohesió social, perquè reconeix els conflictes, no
els menysprea i transforma en forces convergents les oposicions inevitables.

Pel que fa als valors, són per a nosaltres una brúixola. Ens indiquen la
destinació amb tanta seguretat com ens mostren les direccions que hom ha
de refusar. N'hi ha set que em sembla que s'imposen.

El primer és evidentment la llibertat, i, amb la condició que se'n respectin
totes les implicacions, em mantinc en la definició donada per la Declaració
de drets de l'home de 1789: «consisteix en poder fer tot allò que no perjudica
un altre». Això suposa l'existència d'un dret, quan és necessari, i que sigui
respectat per tots. L'ordre és la matriu de la llibertat, fins i tot en el camp
de l'economia. I la llibertat és també la llibertat del consumidor: el reconei-
xement del mercat en forma part.

El segon és la democràcia. La democràcia sotmet tot poder a la prova de
la seva legitimitat, s'aplica a la política però penetra avui també igualment
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en el camp social i en el camp economie. La democràcia suposa la justícia,
sense la que seria només formal, el pluralisme, que n'és l'aplicació més di-
recta, i el laïcisme, que la fa acceptable a tots. L'empresa és avui el lloc més
evident dels avenços necessaris de la democràcia. Tant si es tracta de la in-
formació interna, de la llibertat d'expressió dels treballadors, de la difusió
de les responsabilitats o de la gestió de la formació, com si afecta la partici-
pació en les decisions i en els resultats, el camp és immens i la negociació
col·lectiva n'és el mitjà preferencial.

El tercer és la solidaritat. L'individu és la finalitat d'una civilització, però
no es tracta d'un individu aïllat, sinó d'un individu compromès amb l'aven-
tura col·lectiva de la humanitat, que prohibeix abandonar al costat del camí
els que la naturalesa o la vida econòmica han deixat en desavantatja.

El quart és l'autonomia, amb el seu corol·lari, la responsabilitat. Cadascú,
tant si es tracta d'una nació, d'un grup o d'un individu, ha de poder assumir
el seu futur i tenir en compte l'existència dels altres, però sense acceptar que
els altres dictin la seva conducta. Cadascú és llavors responsable del que fa
0 deixa de fer i té a les seves mans les claus del seu futur. Autònom i respon-
sable, no ha de deixar-se dominar per un altre. Però, autònom i responsable,
tampoc no ha d'esperar d'un altre la solució de tot problema. L'experiència
mostra que aquest principi d'ètica social és també un principi d'eficàcia. El
desenvolupament econòmic té aquest preu, perquè l'autonomia concerneix
també l'empresa.

El cinquè és l'imperi de la llei. El que en la vida corrent sembla una evi-
dència i figura des de fa molt temps en les nostres constitucions, es reconeix
molt menys clarament en la vida econòmica. El desenvolupament del món
és obstaculitzat avui per la volatilitat de les monedes, dels preus de les pri-
meres matèries i de les taxes d'interès, i per la molt superior rendibilitat de
la inversió financera en relació a la inversió productiva. Caldrà posar ordre
en tot això que ens amenaça. Només podran fer-ho les regles; és a dir, el
dret. Afirmar la legitimitat de les regles, quan el liberalisme la nega, és una
referència fonamental del socialisme modern.

El sisè afecta la relació entre l'home i la tècnica, i postula que només són
acceptables els usos de les tècniques que no fan de l'home el seu servidor.
Això és cert en els nostres països desenvolupats, preocupats de desfer-se del
taylorisme i de protegir les llibertats davant les investigacions informàtiques,
1 ho és també al Tercer Món, sovint víctima de tècniques imposades per al-
tres, que han bloquejat la seva arrencada i augmentat la seva dependència.
Finalment, ho és igualment per a tot el planeta, en la defensa del nostre en-
torn. El Pla troba la seva necessitat i pren el seu sentit principalment al ser-
vei d'aquesta qualitat de la relació entre l'home i la tècnica.

El setè, per acabar, és la prioritat donada a la recerca de la pau. En les
incerteses d'avui, aquesta direcció és ben segur la clau de les altres.

Aquests són, il·luminats per la raó, els valors del socialisme. Es poden for-
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mular d'una altra manera. Jo mateix, no em sento lliure de tot esforç d'apro-
fundiment. Però tinc la certesa que aquests elements hauran de figurar en
tota definició que sigui admissible.

La resta ve de més a més. La felicitat, la cultura i la riquesa són coses
que no corresponen a la responsabilitat immediata de la política, però la po-
lítica ha de contribuir a crear-ne les condicions.

I cap conjunt de valors, als meus ulls, no n'és més apte que el socialisme,
hereu d'una gran història, dipositari d'una llarga experiència, i malgrat tot
sempre jove i ple de promeses, gresol en què avui es troba una immensa con-
vergència internacional d'esforços i d'esperança.

Traduït de «Le Coeur a l'ouvrage». Eds. Odile Jacob. 1987

Michel Rocard
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Vuit tesis per a una nova Bad Godesberg
Peter Glotz

Les velles receptes ja no són suficients. A l'economia, a l'època de la re-
volució tecnològica i del conseqüent atur tecnològic, ja no són realistes les
solucions de tipus keynesià, es planteja per exemple el problema de la re-
ducció del temps de treball. En el camp de la política internacional està per
resoldre el problema de la preservació de la pau i de la seguretat de les na-
cions. Fan falta noves idees, exemplificades aquí en vuit propostes específiques.

Amb el programa de Bad Godesberg del 1959, que ja ha superat el quart
de segle, la SPD va obrir històricament de bat a bat les portes a l'aliança
que l'havia de fer conquerir ràpidament les majories: l'aliança reformista en-
tre la classe obrera i les classes mitjanes progressistes en ascens. Aquell pro-
grama va crear les bases teòriques per a projectes polítics molt concrets, que
havien de semblar a molts més adients per al futur que no pas les fórmules
de conjur, clarament superades, de l'Estat aleshores en decadència d'Ade-
nauer: les estratègies per a la reforma interna, i, sobretot, per a una nova
Ostpolitik.

Quan la SPD, un quart de segle més tard d'ençà de Bad Godesberg, no
es limita a reevocar l'esdeveniment històric, sinó que inicia l'elaboració d'una
Bad Godesberg 2 per als propers anys, fa del tot paleses les seves intencions:
elaborar nous projectes més d'acord amb el futur que ens espera i crear no-
ves aliances. Això vol dir admetre que les antigues respostes —fins i tot les
seves—, ja no són suficients, atès que observem canvis fonamentals en la so-
cietat i en l'economia (així com en la política internacional). Molts punts del
programa originari de Bad Godesberg encara són vàlids, sobretot els valors
fonamentals, als quals fan referència constantment els projectes dels social-
démocrates alemanys. Tanmateix, qui busqui a Bad Godesberg 1 respostes
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als problemes actuals, trobarà en aquell programa massa certeses que avui
ja no ens ho semblen.

No és un problema intrínsec al programa del '59, sinó que té a veure amb
la nostra societat en el seu conjunt. Avui la gent no té certeses. En el decurs
del anys setanta, gairebé totes les certeses de la postguerra sobre la continuï-
tat del desenvolupament han estat posades en dubte, sacsejades, si és que no
han estat fins i tot destruïdes. Com per exemple: taxes de creixement supe-
riors als increments dels nivells de productivitat, que asseguraven, per tant,
la plena ocupació; energia a baix cost com a base d'aquest creixement; re-
cursos naturals aparentment inexauribles; taxes de canvi fixes i, per tant, càlculs
garantits en els intercanvis comercials internacionals; seguretat basada en una
capacitat d'intimidació que permetia de viure sense preocupacions fins i tot
al marge de la Unió Soviètica. Tots aquests pilars de les primeres dècades
de la postguerra es consideren ara vacil·lants.

La gent avui no té certeses. I fins i tot aquella aliança reformista ha vist
com es restringien els seus marges, alguns s'han refugiat de nou a l'aparent
certesa de les respostes tradicionals; al pol oposat, han sorgit «moviments»
a favor de respostes sense compromisos.

QUIN ÉS EL FUTUR DESPRÉS DELS ANYS DEL CREIXEMENT IL·LIMITAT?

El programa de Bad Godesberg parteix de l'axioma d'un «progrés econò-
mic continuat» —fórmula emprada fins i tot en l'encapçalament d'un dels seus
apartats— que es tranforma en un creixent estat de benestar distribuït equita-
tivament. Però avui és evident que sectors productius sencers viuen una de-
cadència ineluctable. Aquest procés, junt amb el desenvolupament de les no-
ves tecnologies i la proliferació dels problemes ecològics, obliga a forts esforços
d'adaptació als canvis de les estructures, i genera problemes aguts davant dels
quals no ens trobem encara, a desgrat nostre, preparats. El convenciment di-
fós als anys cinquanta —comprobable també en el programa de Bad
Godesberg— segons el qual hom creia poder afrontar a les crisis cícliques
amb mètodes keynesians ja no té fonament: la crisis actual és essencialment
estructural i tecnològica, no cíclica. A més, la diferència entre el creixement
i l'ocupació mai no ha estat tan gran. El nombre d'aturats, en els països in-
dustrials occidentals, ha pujat a més de 30 milions.

Aquest estat de coses no obliga certament a un retorn penedit al marxis-
me. Encara que només fos pel fet que el gran experiment de les economies
planificades (que ha durat més de 60 anys) ha naufragat d'una manera evi-
dent. No obstant això, en la reflexió sobre la gran crisi del capitalisme del
segle XX, podrien mostrar-se útils algunes consideracions sobre Marx, Hil-
ferding i sobretot Schumpeter.

Ens cal una nova política econòmica que formuli els principis d'una ade-
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quació de les estructures i d'una política d'intervencions estructurals. Aquesta
es podria concretar, per exemple a Alemanya, amb una «llei per a l'adequa-
ció estructural», de la mateixa manera que en la política del període anterior
s'havia concretat en la «llei sobre l'estabilitat i el creixement» de Karl Schi-
ller. Al mig de tantes incerteses, una cosa és ben clara: cal reemplaçar la
deliberada passivitat de l'Estat per una activa política estructural; un volum
de subvencions de 200 mil milions de DM permetria en aquest sentit un su-
ficient marge d'actuació en el cas d'Alemanya. L'Estat no pot encarregar-se
de la modernització de la totalitat de l'estructura industrial però ha de pro-
veir de bestretes substancials, que seran més tard amortitzades amb el desen-
volupament de l'economia de mercat.

QUINA HA DE SER LA RELACIÓ AMB LA NATURA EN UNA SOCIETAT
INDUSTRIALITZADA?

El 1959 l'amenaça ecològica encara no s'havia manifestat de manera vio-
lenta. El nou programa haurà de formular els principis fonamentals d'una
política que vagi més enllà de les simples reaccions a les amenaces al medi
ambient, i definir normes de protecció i actuacions de reparació: perquè es
consideri la natura com a factor productiu, junt amb el treball i el capital;
o bé que intervé en el procés econòmic i per tant cal emprar-lo i conservar-lo
amb moderació. Aquesta política haurà de desenvolupar nous instruments
per al creixement qualitatiu, probablement en la forma d'impostos diferen-
cials sobre la plus-vàlua o sobre la producció. Per tant: previsió i no repara-
ció; adequació econòmica i modernització, i ja no fugida de la societat in-
dustrial.

LES NOVES TECNOLOGIES ENS GARANTIRAN UN FUTUR MILLOR?

Per als pares del programa de Bad Godesberg el progrés tecnològic i el
creixement de la productivitat no eren gens problemàtics: eren les forces de
propulsió integradores del motor del desenvolupament econòmic. Avui no
solament el tipus de progressió en la productivitat ha superat persistentment
el del desenvolupament, sinó que en alguns sectors industrials el progrés tec-
nològic fa grans passos endavant, crea nous productes i processos produc-
tius, mentre que d'altres sectors esdevenen cada vegada més obsolets.

Un nou programa polític, a parer meu, ha d'acceptar la competència inter-
nacional com a factor del desenvolupament tecnològic i apuntar criteris per
a la seva reglamentació social (per exemple, en l'organització del treball i
en la gestió compartida). La renúncia a un desenvolupament autònom com-
portaria per a Europa el retrocés definitiu cap a una situació de dependència
colonial. L'alternativa d'un Estat industrial amb un alt desenvolupament tec-
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nològic no és un país tranquil amb una organització del treball alternativa,
sinó un país industrial de tercera categoria que queda endarrerit, postrat, amb
un elevet atur. No hi ha cap altre camí per a superar el model tradicional
d'industrialització llevat el del desenvolupament tecnològic.

Però el desenvolupament de la tecnologia, conduït públicament, ha d'orientar
el creixement econòmic i l'ocupació en un sentit compatible amb les exigèn-
cies ecològiques i el millorament de la qualitat de vida. I ha d'evitar que el
transferiment de tecnologies, els incentius a les petites i mitjanes empreses,
els fons de subvenció, etc. afavoreixin exclusivament cadascun dels sectors
de l'economia per separat, sense reforçar la competivitat a gran escala.

Per altra banda, el traspàs cada vegada més apreciable de la producció de
valor —lligat al desenvolupament de la tecnologia— del treball humà al capi-
tal (maquinària), exigeix un canvi incisiu en el nostre sistema tributari, per
tal de disminuir el cost del treball i compensar els desavantatges de les em-
preses de serveis i d'alts nivells retributius.

QUIN ÉS EL FUTUR PER AL TREBALL?

La plena ocupació era per als autors del programa de Bad Godesberg —com
ho era per a llurs adversaris polítics— un objectiu lògic i donat per segur.
Avui, sota el signe d'un creixent atur tecnològic, sorgeix el problema de l'ex-
hauriment del treball a la nostra societat. No només això, sinó queja oberta-
ment els teòrics d'una «societat dels dos terços» —on no tothom pot aspirar
a un lloc de treball ben retribuït i on un terç dels treballadors es veu obligat
a arreglar-se-les com pugui— es coalitzen i pressionen cap avall. A això con-
tribueixen també les aspiracions de molts dels «verds» en el sentit de l'aban-
dó en massa del treball assalariat.

La SPD, en canvi, ha de lluitar inflexiblement pel dret al treball: des del
punt i hora que existeix en la societat el treball retribuït, tothom n'ha de tenir
la part que li correspon. És clar queja no es podrà seguir la política tradicio-
nal de la plena ocupació: si és cert que el treball retribuït perd cada vegada
més pes i volum respecte a les altres activitats, aleshores qui en vulgui haurà
de tenir una ocupació retribuïda, però probablement serà cada vegada menys
«plena».

Això vol dir que l'estratègia de la distribució del treball per a tothom, o
bé de la reducció de la jornada laboral, és encara correcta. El fet que el tre-
ball retribuït, en el futur, configuri cada vegada menys la vida de l'home res-
pecte al passat és una «utopia molt real». Naturalment la jornada laboral haurà
de reduir-se de maneres diferents: en els sectors amb un escàs augment de
la productivitat, on els mitjans per finançar la reducció són inferiors, la si-
tuació serà diferent respecte als altres amb un creixement elevat; i l'avantatge
dels primers sectors depèn precisament de la desgravació dels costos de tre-
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ball. Contemporàniament, s'hauria d'aprofitar amb valentia i treure el mà-
xim profit de les oportunitats del rellançament industrial derivades de la di-
fusió de la tecnologia: les jornades laborals flexibles ofereixen per a molts
els avantatges de tenir «temps lliure»; i dins les organitzacions del treball fle-
xibles hom gaudeix d'un treball més intel·ligent i més humà.

Amb la reducció progressiva de les jornades laborals, el desmantellament
tendencial de la «vella fàbrica», la descentralització de la producció i la fle-
xibilitat de l'horari, assistim a un procés d'individualització, el qual pot fer
esdevenir supèrflues moltes capacitats laborals clàssiques i fer sorgir quali-
tats noves —creativitat, independència, esperit de cooperació—. El destí del
moviment obrer es decidirà, no en darrer lloc, per la seva capacitat de prefi-
gurar i d'interpretar correctament l'estructura de l'organització del treball futur.

QUINES SÓN LES PERSPECTIVES PER A LA IGUALTAT DELS DRETS
DE LES DONES?

El moviment feminista, els corrents autònoms i tradicionals del qual ten-
deixen cada vegada més a cooperar, està destinat a esdevenir un dels movi-
ments contemporanis més forts de les pròximes dècades. Ens trobem davant
d'una decadència, lenta i acceptada a desgrat, per bé que inevitable, del pa-
triarcat. Atès que la dreta, en la política feminista —per motius religiosos,
psicològics i històrics— és molt més immobilista que l'esquerra, trobem aquí
un gran potencial de transformació: a condició que no solament es parli sinó
que s'actuï; i no que es vulgui actuar en representació de les dones sinó que
se les deixi actuar autònomament.

Hi HA PERSPECTIVES D'ESTABILITAT EN L'ECONOMIA MUNDIAL?

L'economia internacional i el Tercer Món són tractats només tangencial-
ment en el programa del 1959. Els lligams de la nostra economia amb la in-
ternacional eren menys profunds, el proveïment de primeres matèries no sem-
blava que presentés problemes, el creixement sobre la base del dòlar com
a moneda guia semblava assegurat. Mentrestant, com a conseqüència de la
nostra quota d'exportació enormement elevada, la nostra dependència de l'eco-
nomia mundial ha esdevingut extrema; el shock petrolífer ens ha obert els
ulls sobre la disponibilitat limitada de les primeres matèries. D'ençà del 1973
el sistema monetari mundial és inestable. Hi ha grups bancaris, no contro-
lats pels bancs centrals nacionals, que concerten acords de crèdit segons els
quals concedeixen immensos préstecs a països tercers, els quals no podran
mai saldar ni pagar-ne els interessos. Les despeses que se'n deriven han de
ser afrontades per les polítiques econòmiques del Tercer Món i del món in-
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dustrialitzat, la qual cosa ha comportat la recessió de l'economia mundial;
el sistema bancari internacional es troba en gran perill; al mateix temps, la
insolvència del Tercer Món amenaça les nostres possibilitats d'exportació.
A més a més, la temptativa dels Estats Units de superar les dificultats mitjan-
çant gegantins endeutaments i importacions de capital, contribueix a empit-
jorar la nostra situació. Si vulguéssim expressar-ho cruament, podríem afir-
mar: allò que s'ha desenvolupat en l'última dècada constitueix un nou
imperialisme financer, del qual les societats industrials europees encara no
se n'han adonat.

Ens cal un programa d'intervenció dels països occidentals per a l'estabilit-
zació de l'economia mundial, que hauria de comprendre: un tall en els crè-
dits per tal de reduir-los a un residu realment extingible, un reforçament del
control monetari internacional i un projecte a favor del Tercer Món en comp-
tes dels tradicionals ajuts per al desenvolupament, amb el propòsit de crear,
sobretot, els marges respectius de moviment ereditici. Sabem, al mateix temps,
que no estem en condicions de realitzar res d'això tots sols. Hem d'amagar-
nos el problema, per aquest motiu?

ES PODRÀ MANTENIR LA PAU MUNDIAL?

El 1959 també existia la cursa d'armaments. El programa de Bad Godes-
berg demanava el desarmament i la distensió internacional mitjançant l'adopció
de sistemes de seguretat regionals. No s'aconseguiren, tanmateix, processos
de desarmament duradors; la distensió va ser sufocada per la cada vegada
més aferrissada cursa d'armaments, amb la renovada ambició d'aconseguir
la superioritat militar. D'aquesta manera, noves generacions d'armes han acabat
per fer més proper, tècnicament parlant, el perill de la guerra. D'ençà d'ales-
hores, l'organització d'una seguretat comuna ha adquirit una importància més
que vital. Aquest principi fonamental haurà de concretar-se en un pla euro-
peu de desarmament i de pau.

Per acabar, a la SPD se li planteja la qüestió estratègica: quines han de
ser les majories per a una política com aquesta ? Com ja he dit, la vella aliança
reformista ha vist com es reduïen els seus marges. La temptativa de recons-
truir la tradicional coalició del New Deal està destinada a fracassar, tal com
ha demostrat a Amèrica el fracàs de Móndale el 1984. Una esquerra demo-
cràtica ha d'incloure, en el sentit més ample, l'electorat obrer, les classes
mitjanes progressistes de tècnics i d'intel·lectuals. Sabem que aquests aliats
potencials són molt diferents. Malgrat tot, aquesta aliança és possible. En
el cas dels problemes internacionals és factible amb sentit de responsabilitat,
amb el rebuig d'amagar el cap sota l'ala i d'abandonar-se al mite de la segu-
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retat fonamentada en la força. En el terreny político-social, caldria afirmar,
en canvi, el que definiria, sense por als malentesos, com un «individualisme
d'esquerres». Cap al reforçament de la individualitat tendeixen, en efecte, moltes
coses que ens reserva el futur, en termes de probabilitat tant com de perill:
la reducció i la individualització de la jornada laboral, una més gran inde-
pendència i un nou tipus d'autonomia, la descoberta de noves formes d'acti-
vitat, l'ús intel·ligent de les noves tecnologies, que malauradament ningú no
pot garantir. Per què no ha de subsistir un individualisme comunitari de la
creativitat, de la responsabilitat i fins i tot de la solidaritat social? El perill
en què vivim és l'ús desconsiderat de la força individual respecte al més fe-
ble. La fita per la qual hem de lluitar és el desenvolupament de la personali-
tat de l'individu, acompanyat sempre, però, pel sentit de responsabilitat social.

Traduït de Mondoperaio, núm. 3, 1986

Peter Glotz
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Dues notes sobre les eleccions
nord-americanes
Vicenç Navarro

I. LA CAMPANYA DE JESSE JACKSON I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
PER ALS ESTATS UNITS

Després de les primàries del Partit Demòcrata —el procés pel qual les ba-
ses del Partit Demòcrata escullen els seus candidats a la presidència dels EUA,
al Senat i a la cambra baixa del Congrés—, la candidatura de Jesse Jackson,
president del moviment Arc Iris (Rainbow Coalition), havia quedat segona
a la candidatura demòcrata per president dels EUA, amb només el 16% menys
de vots que el candidat vencedor, el governador de l'Estat de Massachusets,
Mike Dukakis. Jackson va rebre set milions de vots (més que Mondale, el
candidat demòcrata de les primàries de 1984, no va rebre aquell any) i va
vèncer als Estats de Virginia, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississi-
pí, Louisiana, Alaska, Puerto Rico, Michigan, Virgen Islands, Delaware, Dis-
tricte de Colúmbia i Texas. Jackson va quedar primer o segon a 46 dels 54
estats i territoris i va guanyar el vot del grup d'edat de 18 a 44 anys a tot
el país. Jackson també va vèncer a la gran majoria de ciutats dels Estats Units,
incloses Nova York, Chicago, Detroit, San Francisco, Milwaukee, Birming-
ham, Atlanta, Indianapolis, Topeka, Louisville, New Orleans, Baltimore, Min-
neapolis, St. Louis, Newark, Miami, Cleveland, Filadelphia, Hartford, Was-
hington D.C. (la capital d'Estats Units), Charleston, Houston, Richmond,
Denver, Seatle, Portland, Oregon i moltes altres.

Nota de l'autor
Aquests dos articles varen ser escrits en dos moments diferents. El primer analitza la cam-

panya de Jackson i les seves conseqüències pels EUA. Es va escriure, més exactament, al final
de la campanya electoral de les primàries, i parla també dels corrents polítics del Partit Demò-
crata dels EEUU que van culminar en el Congrés d'Atlanta i en la discussió de la seva política
econòmica i social. També s'explica a l'article l'impacte que la campanya de Jackson va tenir
en el si del seu partit i en la vida pública estadounidenca.

El segon article, escrit després de les eleccions presidencials, inclou una crítica a l'estratè-
gia política de Dukakis i mostra com la seva derrota és conseqüència de l'abandó dels acords
progressistes presos pel Partit Demòcrata al Congrès d'Atlanta. La dretanització de la campa-
nya de Dukakis va portar una marcada abstenció entre la classe obrera i les masses populars
nord-americanes. Aquesta molt forta abstenció va ser la responsable de la victòria republicana.
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Aquestes victòries es van donar malgrat el gran clima d'hostilitat que la
major part dels grans mitjans de comunicació dels Estats Units van mostrar
envers la candidatura de Jackson. Aquests mitjans van intentar marginar-lo,
presentant-lo únicament i exclusivament com un dirigent de la població ne-
gra i per tant amb un electorat fix i minoritari. Aquests mitjans es referien
constantment a Jackson com el líder dels marginats, incapaç de representar
els interessos de la pretesa «gran classe mitjana nord-americana». I això malgrat
el fet que el 30% dels vots de Jackson van ser vots de ciutadans blancs i que
algunes de les postures que defensava —com ara la congelació de la despesa
militar— eren i continuen sent majoritàries entre el poble nord-america. Jack-
son va aconseguir 4.4 milions de vots negres i 2.2 milions de vots blancs.
Jackson va guanyar o va quedar segon a molts estats —com ara Alaska, Co-
lorado, Vermont i altres— en què la població negra representa menys de 11%
de tota la població. El percentatge de vots blancs que el van votar va anar
augmentant a mesura que el seu missatge i les seves postures es van anar
coneixent. Al final de les primàries, Jackson va aconseguir el 35 % del vot
blanc de l'Estat d'Oregon, el 21% del vot blanc de Connecticut, el 23% del
vot blanc de Wisconsin i el 28% del vot blanc de Califòrnia. A Michigan,
un dels estats més industrials dels EUA i on la crisi econòmica ha estat més
accentuada, Jackson va guanyar a la gran majoria de districtes obrers blancs
de l'Estat. Jackson es va convertir en un dirigent, no solament de la minoria
negra, sinó d'amplis sectors de la població blanca i d'altres components de
la població dels EUA El racisme tan dominant a la premsa nord-americana
—i a gran part de l'europea— va posar l'accent en la negror de Jackson sense
assenyalar que allò realment únic de la seva candidatura no va ser tant la seva
raça negra com les seves postures progressistes i atípiques dins del panora-
ma polític nord-america contemporani. Encara més, a Europa la premsa en
emfasitzar la seva negror constrenyia el significat de la seva candidatura
convertint-la en un fenomen exclusivament nord-america.

A més de l'hostilitat de la gran premsa, la candidatura de Jackson també
es va enfrontar amb un altre gran obstacle, la manca de fons econòmics tan
necessaris per dur a terme les campanyes electorals als Estats Units. Com
el mateix Jackson va subratllar «el nostre missatge és viu en idees i esperan-
ça, però pobre en mitjans». Jackson va comptar amb una vintena part dels
recursos amb què va comptar Dukakis.

A desgrat d'aquests obstacles, Jackson i el seu moviment «Arc Iris» va crear
el que el New York Times va definir com «un autèntic terratrèmol polític».
El moviment Arc Iris s'ha convertit en una força molt important dins d'Es-
tats Units. L'endemà del Congrés del Partit Demòcrata a Atlanta, Dukakis
ho va reconèixer quan va comentar que sense aquest moviment ell no podia
guanyar les pròximes eleccions presidencials. «No puc guanyar sense el vos-
tre suport, us necessito», va ser el comentari que va fer Dukakis als 1.200
delegats demòcrates elegits a la llista de Jackson. Aquests delegats i els seus
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seguidors representen una força major dins del partit majoritari dels EUA:
el Partit Demòcrata. Com va sorgir aquest moviment?

LES CARACTERSTIQUES DE LA CAMPANYA DE JACKSON:
EL MOVIMENT ARC IRIS

Les polítiques de classe de Reagan, representant del capital més reaccio-
nari dels EUA s'han caracteritzat per una gran agressivitat en contra de les
classes treballadores i masses populars nord-americanes. En part degut a aques-
tes polítiques la capacitat adquisitiva de la família mitjana nord-americana
ha minvat, i ha retrocedit fins als nivells del 1972. Aquesta minva s'ha donat
fins i tot malgrat el fet que el número de membres de la família que treballen
ha augmentat considerablement degut a la massiva intervenció de la dona a
la força de treball (el 65 % de les dones nord-americanes fan avui dia un tre-
ball assalariat). El nivell de vida de la classe treballadora —que representa
(segons Erik Olin Wright, l'estudiós més important de l'estructura social dels
EUA) aproximadament el 60% de la població nord-americana— ha baixat.
El deteriorament dels indicadors socials nord-americans durant els dar-
rers vuit anys ho demostren: la mortalitat infantil, per exemple, ha deixat
de millorar en la mateixa taxa que als anys seixanta i setanta. I la mortalitat
de la majoria dels grups d'edat ha augmentat. La classe treballadora, els pa-
gesos i els estrats mitjans estan avui clarament afeblits i a la defensiva. En
canvi, la classe mitjana alta i les classes més acabalades de la societat nord-
americana gaudeixen d'un enorme benestar econòmic degut a una redistri-
bució de la renda que ha canalitzat recursos de les masses populars cap als
grups més afavorits a la societat.

La feblesa de la classe treballadora es reprodueix, en part, degut al racis-
me que ha dividit tradicionalment la classe obrera enfrontant l'obrer blanc
a l'obrer negre. No és per casualitat que l'administració Reagan, que és l'ad-
ministració més favorable al gran capital nord-america des de l'administra-
ció del president Coolidge a principis de segle, sigui també la més racista.
Jesse Jackson ha estat el dirigent polític que millor ha percebut aquesta si-
tuació. El seu missatge polític ha emfasitzat la gran necessitat de descobrir
àrees comunes d'interès (common ground) entre els diferents sectors de la
classe treballadora immigrant (Estats Units és un país d'immigrants): negres,
blancs, grocs, morenos, joves i vells, homes i dones. Aquests sectors han
d'establir coalicions entre si i amb altres sectors (la Rainbow Coalition) per
defensar millor els seus interessos enfront d'un sistema econòmic que, diri-
git exclusivament pel desig desenfrenat d'incrementar els beneficis econò-
mics dels grups més ben situats, violenta els drets fonamentals d'aquells (eco-
nòmic violence). Com reconeixia The Economist, Jackson «és el primer
candidat que des dels anys trenta parla dels interessos de la classe treballa-
dora nord-americana». L'element base de la seva Coalició és la coalició dels sec-
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tors més polititzats de la classe obrera i els seus sindicats (com ara grans
sectors dels sindicats de l'acer, de l'automòbil, dels maquinistes, dels serveis
públics, dels serveis sanitaris i d'educació, entre altres), dels moviments pa-
gesos (com ara la segona associació pagesa dels EUA) i dels moviments so-
cials com els moviments feminista, ecològic, pacifista i d'homosexuals i les-
bianes.

Aquí és important aclarir que mentre que a Europa occidental el repte po-
lític i social per al moviment obrer ha estat la necessitat d'articular-se amb
els moviments socials (força dèbils encara), als Estats Units el repte ha estat
precisament l'oposat; els moviments socials són forts, amb gran capacitat de
mobilització. En canvi el moviment obrer ha estat des dels anys trenta un
moviment dèbil, fragmentat i de caràcter corporativista, sense un moviment
polític i sindical de classe. D'aquí la gran necessitat i urgència de corregir
aquesta situació i estimular el desenvolupament de consciència de classe en-
tre la classe treballadora. El discurs de Jackson és, en termes europeus, un
discurs de classe amb un intent que la majoria de blancs i negres (que per-
tanyin a la classe treballadora) descobreixin els seus interessos comuns de
classe i transcendeixin les seves postures racistes. Els sindicats més politit-
zats han respost molt favorablement a aquest missatge i han tingut un paper
clau en la campanya de Jackson. Per emfasitzar aquesta orientació de classe
de la seva campanya, Jackson va donar a conèixer per primera vegada la seva
intenció de presentar-se a candidat demòcrata a la presidència dels EUA en
un míting obrer durant el Labour Weekend, dia commemoratiu del món del
treball als Estats Units. I al final de les primàries, la persona que va escollir
Jackson perquè el presentés formalment com a candidat presidencial al Con-
grés del Partit Demòcrata a Atlanta va ser el sindicalista Wippsinger, el pre-
sident del Sindicat dels Maquinistes, un dels dirigents sindicals nord-americans
que es presenta obertament com a socialista. D'aquí que el Wall Street Jour-
nal, el diari del gran capital nord-america, alertés els seus lectors sobre el
fet que «la política de classe de Jackson apunta cap a una política socialista.
Els seus programes econòmics i els seus programes de defensa converteixen
Jackson no en el més liberal dels demòcrates sinó en un radical. La seva veu
és més típica del partit laborista britànic que no d'un polític nord-america».

La política econòmica i social de Jackson es basa en revertir la política rea-
ganiana mitjançant l'augment de la pressió fiscal sobre les classes més ben
situades dels Estats Units (aquelles persones que ingressen més de 200.000
dòlars a l'any, que representen el 5 % de la població), sobre les grans corpora-
cions i mitjançant la congelació de les despeses militars. Aquesta política per-
metria una reducció del dèficit federal, amb un augment de les despeses so-
cials que es considera indispensable per donar suport al nou contracte social
entre els sindicats i l'empresariat, que la urgent reconversió industrial exigeix.

Aquesta reconversió i la flexibilitat laboral que comporta no es poden dur
a terme a costa de la classe treballadora —com ha succeït durant l'època de
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Reagan—, sinó que s'han de dur a terme sobre la base d'una política de soli-
daritat social que exigeix una gran expansió de l'Estat social i del benestar.
Aquesta política, semblant a la seguida pel partit socialdemòcrata suec, re-
presenta una política radical als EUA. Com indicava el Finantial Times de
Londres «el que demana Jackson no és més que el que alguns partits social-
démocrates escandinaus van dur a terme faja alguns anys». Aquestes postu-
res representen una alternativa a les polítiques conservadores i neoliberals
portades a terme per l'Administració republicana i aprovades en part per la
direcció del Partit Demòcrata durant aquests anys de règim reaganià.

L'IMPACTE DE LA CAMPANYA DE JESSE JACKSON
EN LA REESTRUCTURACIÓ DEL PARTIT DEMÒCRATA DELS EUA

La mobilització de les forces de Jackson ha causat un terratrèmol no sola-
ment al país sinó també al Partit Demòcrata. Aquest és un partit que es basa
en una enorme aliança de forces diferents i fins i tot antagòniques. És un
partit interclassista que inclou:

1. Una ala conservadora, representada pel senador Bentsen, escollit per
Dukakis com el seu candidat per a la vice-presidència dels EUA. Aquesta
ala té molt poc suport popular entre les bases del partit demòcrata (les en-
questes populars van mostrar que Bentsen era el candidat vicepresidencial
de menys de 11% de les bases demòcrates). Aquesta ala representa a sectors
del capital nord-america lligats a les corporacions pétrolières i companyies
d'assegurances. El seu poder deriva no de la seva popularitat —que és molt
escassa—, sinó dels fons que aporten al partit.

2. Una ala moderada, representada per Dukakis, exponent de la majoria
dels aparells federals i estatals del partit (que adopten un discurs modernis-
ta), els estrats tècnico-professionals, que tenen un paper important degut a
la seva implantació als mitjans de comunicació i a les universitats, i una gran
part de la direcció moderada de la direcció sindical dels EUA.

3. L'ala progressista, que representa els sectors més progressistes dels sin-
dicats, el moviment de drets civils i els sectors més polititzats dels moviments
feministes, ecologistes i pacifistes. Aquesta ala estava representada fins fa poc
pel senador Kennedy, i recentment ha estat desbordada pel moviment Arc
Iris, dirigit per Jesse Jackson. Avui constitueix una força molt important dins
del Partit Demòcrata. A partir del congrés del partit a Atlanta, controla un
terç del Comitè Nacional del Partit. Les seves postures —com ara el reconei-
xement a l'autodeterminació del poble palestí— han estat aprovades pels con-
gressos estatals (diferents del congrés federal) del Partit Demòcrata a deu es-
tats d'EE.UU. Aquesta ala té una influència creixent entre els sindicats, el
moviment urbà i entre els intel·lectuals.

L'última elecció presidencial que van guanyar els demòcrates va ser l'any
1976. La plataforma del partit en aquella ocasió va ser relativament progres-
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sista en política interna, incloent entre les seves demandes, per exemple, la
crida per a l'establiment d'un programa nacional de salut que oferís atenció
sanitària completa a tots els nord-americans. Aquesta és una de les deman-
des històriques del New Deal, establerta pel Partit Demòcrata i no duta a
terme mai, degut a l'enorme resistència de les companyies d'assegurances
i de les associacions mèdiques en contra d'aquest programa. El president Carter,
un cop elegit l'any 1976, va canviar la seva política econòmica i social i va
iniciar l'any 1978 les seves polítiques d'austeritat caracteritzades per un retall
de les despeses socials i un creixement de les despeses militars (5% per any).
El president Carter també va abandonar el seu compromís d'establir el pro-
mès programa nacional de salut. Això va motivar la revolta de l'ala progres-
sista del partit, encapçalada pel senador Kennedy, que a les primàries del
1980 es va enfrontar al president Carter. El senador Kennedy va perdre les
primàries i el Partit Demòcrata va perdre les eleccions: va rebre només un
22% del vot de l'electorat. El Partit Republicà, dirigit per Reagan, va rebre
l'any 1980 aproximadament el mateix percentatge de vots (27.8%) que va re-
bre l'any 1976, quan el candidat republicà Ford va aconseguir el 27.6 enfront
de Carter, que va rebre el 28% del vot. El que vam veure el 1980 no va ser
un augment del vot republicà sinó una disminució molt marcada del vot de-
mòcrata. No va ser tant la victòria de Reagan com la derrota de Carter.

El Partit Demòcrata va concloure erròniament que la seva derrota era de-
guda a un cansament popular cap al New Deal i les propostes d'expansió de
l'Estat Social. D'ací que es continués la dretanització del partit iniciada ja
per Carter, de tal manera que la plataforma del Partit Demòcrata l'any 1984
encapçalada per Mondale va ser definida pel New York Times com la plata-
forma més conservadora que el Partit Demòcrata ha defensat des de fa molt
de temps. La demanda d'un programa nacional de salut va desaparèixer de
la plataforma del partit. Va ser una plataforma que reflectia una política d'aus-
teritat amb guants.

El resultat va ser un desastre electoral encara més gran que el 1980. La
majoria de la classe treballadora, la base social més sòlida del Partit Demò-
crata, es va abstindré en números sense precedents. Només el 40% dels tre-
balladors manuals van votar, enfront del 75 % dels grups tècnico-professionals
(que van donar suport majoritàriament a Reagan). Mondale va ser un dels
candidats menys populars de les últimes presidencials entre els demòcrates.
Aquesta abstenció de la classe treballadora s'ha anat incrementant en la me-
sura que el Partit Demòcrata s'ha anat dretanitzant.

LA CRISI DEL PARTIT DEMÒCRATA LANY 1984 I L'OPORTUNITAT
DE JESSE JACKSON

La derrota electoral demòcrata del 1984 va crear una enorme crisi al Partit
Demòcrata, i es va arribar a un buit de poder que va permetre el desenvolu-
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pâment d'una alternativa progressista més avançada que les postures neoli-
berals anteriors. La tesi de Jesse Jackson és que la dretanització del Partit
Demòcrata ha estat la causa de les seves derrotes electorals. El seu futur s'ha
de basar en la seva radicalització, en el seu redescobriment dels seus com-
promisos amb les bases socials del partit i, molt particularment, amb els obrers,
pagesos i estrats mitjans. Amb raó, Jesse Jackson es va presentar com l'úni-
ca força que representava una continuïtat històrica amb el New Deal i el pre-
sident Roosvelt. El futur del Partit Demòcrata depenia de la capacitat de mo-
bilització del no-votant. Les eleccions den 1986 al Senat dels Estats Units
van demostrar si n'era d'encertada aquesta estratègia electoral. El Senat va
passar de nou a ser demòcrata degut en gran part a la mobilització de dos
milions de nous votants (sobretot al sud dels EUA) que van respondre a la
crida de Jackson i al missatge progressista del moviment Arc Iris. Com Du-
kakis ha reconegut «Jackson i el seu missatge han estat a la força més impor-
tant per mobilitzar el treballador abstencionista».

El missatge de Jackson va ser incorporat també al discurs dels altres can-
didats demòcrates a la presidència dels EUA. La classe treballadora, supo-
sadament transcendida per la gran classe mitjana nord-americana, es va des-
cobrir de nou a les primàries del 1988. Fins i tot un congressista tan proper
al capital nord-america com Gephart es va presentar com el campió de l'obrer
nord-america. El senador Biden es va haver de retirar de les primàries per
haver plagiat un discurs del dirigent laborista britànic Kinock sense donar
la font original d'aquest discurs obrerista (descoberta pel director de la can-
didatura Dukakis).

Quan van acabar les primàries, el 7 de juny, ni Dukakis ni Jackson tenien
prou vots per ser elegits pel Congrés del Partit Demòcrata com a candidats
demòcrates a la presidència dels EUA Dukakis va guanyar degut al vot que
va rebre de 800 delegats (superdelegates) al Congrés, que van ser nomenats
a dit (i no elegits per les bases) per la direcció del partit. Dukakis va guanyar
en part per a les regles de joc poc demòcrates del Partit Demòcrata.

LA LLUITA PER LA PLATAFORMA DEL PARTIT DEMÒCRATA

Un cop acabades les primàries, la lluita es va traslladar a la batalla de la
plataforma del partit i el seu comitè de regles. Dukakis era molt conscient
del gran poder de Jackson i el seu intent de continuar construint l'ala pro-
gressista amb gran capacitat de mobilització. D'ací que, encara que els seus
representants estiguessin en majoria al comitè de redacció de la plataforma
del partit, ell va cedir en àrees importants i va adoptar a les dues reunions
del partit —a Michigan i a Colorado— postures identificades amb el corrent
de Jackson. En política exterior, per exemple, Dukakis va acceptar la pro-
posta de Jackson de modificar el pagament del deute extern dels països sub-
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desenvolupats en termes més favorables a aquests, així com la denominació
de l'estat de Sudàfrica com un «estat terrorista», la qual cosa permetria al
Congrés i al govern federal dels EUA de prendre mesures de bloqueig del
sistema apartheid més contundents que les mesures actuals. En política inte-
rior, Dukakis també acceptà les tesis de Jackson d'exigir una reforma de la
legislació federal que regula les relacions laborals EUA, fent-les més favora-
bles als sindicats, així com una crida —també proposta per Jackson— perquè
el govern federal garanteixi la utilització del fons de pensions com a fons
d'inversió, sobretot en l'habitatge, sota la influència dels governs municipals
en els quals les forces progressistes tendeixen a ser majoritàries.

Al final del procés de redactat de l'esborrany del programa demòcrata, que-
daven encara tretze punts de desacord que sintetitzaven les diferències més
importants entre les candidatures de Jackson i Dukakis. Aquests tretze punts
es van presentar al congrés del Partit Demòcrata a Atlanta. Dos d'ells —la
petició d'augmentar la càrrega fiscal dels contribuents que guanyen més de
200.000 dòlars anuals i la congelació de les despeses militars per cinc anys—
no van ser acceptats pel Congrés Demòcrata, malgrat el fet que les enquestes
d'opinió que es van dur a terme entre els congressistes mostraven la simpatia
de la majoria del congrés cap a les postures de Jackson. Una tercera propos-
ta de Jackson —la crida a l'autodeterminació del poble palestí— va ser discu-
tida pel congrés i retirada sense votar-la a causa de a la gran oposició de
Dukakis. Les altres deu propostes de Jackson, presentades com a esmenes
a la plataforma del Partit Demòcrata van ser aprovades per unanimitat pel
congrés. Dukakis va decidir a l'últim moment —deu hores abans del comen-
çament del congrés, i en nom de la unitat del partit —retirar la seva oposició
a aquestes esmenes de Jackson. Entre aquestes esmenes hi havia la crida na-
cional per un programa nacional de salut que sota la direcció del govern fe-
deral garantís la cobertura sanitària a tots els nord-amerícans, un augment
considerable de les despeses federals en educació i investigació, la creació
d'una xarxa nacional de guarderies infantils, un canvi en el llenguatge de guerra
freda que apareixia en el capítol de defensa de la plataforma, una invitació
a la Unió Soviètica per al desenvolupament conjunt de programes científics
i sanitaris, una crida a la política no-intervencionista a Amèrica Central i
altres punts que van transformar la plataforma del partit aprovada a Atlanta
en una de les més progressistes que el Partit Demòcrata ha tingut en els dar-
rers anys. Naturalment l'administració Dukakis podria ignorar —com ho va
va fer el president Carter— el programa d'Atlanta. Però li significaria un cost
polític elevat. El moviment Arc Iris continuarà pressionant perquè aquells
elements de la plataforma que va elaborar el moviment siguin duts a terme.

La nova correlació de forces dins del Partit Demòcrata també ha produït
canvis en l'equip de direcció del partit, amb un terç del Comitè Nacional
nomenat per Jesse Jackson i el seu Arc Iris, que també han nomenat un vice-
president del partit responsable d'organització i ampliació d'aquest.
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A nivell estatal, el moviment Arc Iris ha forçat el nomenament de co-directors
responsables de la campanya demòcrata. Paral·lelament a aquests canvis apro-
vats pel congrés d'Atlanta, el moviment Arc Iris s'ha anat expandint i
transformant-se en un moviment no de marginats, sinó d'una força que pot
transformar-se un dia en la gran majoria del poble nord-america. Com canta
Peter Seger, el gran folklorista nord-america que va donar suport a Jakcson
a la campanya: «The Rainbow is the light after the storm, the hope after Rea-
gan». L'Arc Iris és la llum que apareix després de la tempestat, l'esperança
que segueix el malson reaganià. La resolució d'aquest conflicte dins i fora
del Partit Demòcrata tindrà conseqüències decisives per al futur no solament
dels EUA sinó també de tot el món.

II. PERQUÈ VA PERDRE LA CANDIDATURA DUKAKIS/BENTSEN?

El 8 de novembre de 1988, la candidatura republicana formada per Bush
i Quay le va guanyar les eleccions presidencials americanes, amb majoria en
34 estats respecte als 11 de la candidatura demòcrata formada per Dukakis
i Bentsen. Els principals mitjans de comunicació han interpretat aquest re-
sultat com a una votació per la continuïtat. Segons el New York Times, «la
gent està satisfeta amb la manera com es governa el país». Les principals
cadenes de televisió, CBS, ABC i NBC, així com els mitjans de comunica-
ció escrits, han arribat tots a la mateixa conclusió: Els americans estan satis-
fets de com funcionen les coses al seu país. Segons el Wall Street Journal,
«ha estat un vot per Y statu quo».1

Al costat demòcrata, el sentiment post-mortem va començar ben aviat. Per
tot el país, el Partit Demòcrata segueix essent el partit majoritari. El Sondeig
Gallup de 1988 sobre autoidentificació política va mostrar que el 43 per cent
dels ciutadans dels Estats Units es definien com a demòcrates, el 29 per cent
com a republicans, i el 28 per cent com a independents.2 El dia de les Elec-
cions, el Partit Demòcrata va guanyar escons tant a la Cambra de Represen-
tants com al Senat, així com als parlaments dels estats. Els demòcrates van
obtenir 4.445 escons als parlaments dels estats, gairebé el doble que els re-
publicans.3 Però per la candidatura la derrota ha estat doblement dolorosa,
perquè és la cinquena vegada en sis eleccions consecutives en què els candi-
dats demòcrates perden unes eleccions presidencials. Per què segueixen per-
dent les eleccions?

L'ala dreta del partit demòcrata ha interpretat la derrota com a una prova
més de què el missatge que han donat les candidatures demòcrates, —inclosa
la de Dukakis/Bentsen— durant tots aquests anys, no és el missatge adequat;
és massa d'esquerres per aquest país. El partit s'ha de desplaçar cap al centre
per mitjà d'un enfortiment en la defensa i pensant molt en els programes que
debiliten el compromís del partit amb el New Deal. Les formes com es pre-
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senta aquesta anàlisi i aquesta solució proposada difereixen de persona a per-
sona, però l'escomesa és clara: el liderat demòcrata s'ha de desplaçar més
cap al «centre», eufemisme que es fa servir als Estats Units per definir la
dreta. Aquesta és la crítica al Partit Demòcrata que té més ressò en la majo-
ria de mitjans de comunicació. Normalment, va acompanyada d'una queixa
sobre la imatge de Jackson en el liderat del Partit Demòcrata, la qual cosa
ha contribuït al seu missatge «massa d'esquerres».4

L'altra interpretació és que el missatge presentat per la candidatura demò-
crata era el missatge adequat; el problema és la falta de capacitat de la candi-
datura Dukakis/Bentsen. Austin, el cap de la campanya de Jesse Jackson,
ho ha interpretat així: «el problema del Partit Demòcrata d'aquest any ha es-
tat la persona al capdamunt de la candidatura. No crec que sigui res filosò-
fic. Ha estat una campanya mal dirigida».5 No parlava en nom de la cam-
panya de Jackson, sinó que expressava una posició que mantenien moltes
persones.

Ambdues interpretacions, tanmateix, coincideixen en un punt: la candida-
tura Dukakis/Bentsen presentada a l'electorat com a missatge progressista,
un missatge «a l'esquerra del centre». El primer grup de crítics lamenta el
missatge, i el segon grup l'aplaudeix. Però els dos consideren que el missat-
ge era progressista. Ho era? Donem un cop d'ull al missatge abans, durant
i després de la Convenció Demòcrata d'Atlanta.

EL MISSATGE D'ABANS D'ATLANTA

Una característica bàsica de les primàries del Partit Demòcrata va ser un
progressiu to populista adoptat per la majoria de candidats demòcrates, de-
gut en gran part a la influència de Jesse Jackson. La campanya de Jackson,
definida pel New York Times com a «terratrèmol polític», ha tingut un fort
impacte en tot el país. Tant si es un terratrèmol com un lleuger tremolor,
el fet és que Jackson ha redescobert les arrels del New Deal del partit i ha
plantejat les qüestions de classe, raça i força del sexe, i la necessitat de ma-
jors canvis estructurals als Estats Units al centre del debat durant les primà-
ries demòcrates. Elecció rera elecció ha mostrat que no només la majoria
de demòcrates sinó la majoria de ciutadans nord-americans, estaven d'acord
en què Jackson era l'únic candidat que feia referència a les qüestions que
realment interessen la gent.

Aquestes eleccions també van demostrar que la major part d'americans es-
tan d'acord amb moltes de les seves posicions. Des de l'exigència d'una eco-
nomia de plena ocupació fins a la necessitat d'establir un programa sanitari
nacional, una elecció darrera l'altra ha demostrat que la gent estava d'acord
amb Jackson.6 Els mitjans de comunicació més importants, tanmateix, el se-
gueixen definint com «el candidat negre», cosa que implica que la seva base
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estava intrínsecament en la població negra; un candidat que no preocupava
ningú; potser a la consciència del Partit Demòcrata, però de limitada relle-
vància política.

Tot i amb això, el missatge de Jackson és molt més que un missatge negre,
Jesse és realment un líder negre, un líder dels drets civils que atreu la gran
majoria de negres. Però també és un líder de classe (o, segons la terminolo-
gia americana, un populista). Atreu la classe treballadora i tots els seus com-
ponents —negres, hispans, grocs, blancs, homes i dones, joves i vells—. Jackson
ja havia obtingut més del 15 per cent dels vots blancs a les Primàries demò-
crates i en els Caucus des de finals de maig. Va obtenir més suport blanc
en les últimes Primàries, amb un 35 per cent dels vots blancs d'Oregon, el
21 per cent de Connecticut, el 23 per cent de Wisconsin, i el 28 per cent
de Califòrnia. De la mateixa manera, va tenir molts punts entre els blancs
en Caucus d'altres estats, com Alaska, Maine, Colorado, Minnesota i Mi-
chigan. En aquest darrer estat, hauria guanyat tot i que no es van comptar
els districtes de Detroit, que són majoritàriament negres. En total, Jesse Jackson
va obtenir 4.4 milions de vots negres i 2 milions de vots blancs.

La popularitat d'aquesta estratègia populista progressista durant la cam-
panya va donar lloc a un comportament mimètic per part de tots els altres
candidats demòcrates. La classe treballadora americana, que hom creia que
havia desaparegut en l'Amèrica de les classes mitges, va ser redescoberta du-
rant les Primàries pels polítics de Ystablishment, per exemple per Gephart,
el qual sobtadament va voler desfilar com a vencedor dels homes i dones
treballadors d'Estats Units. El senador Biden fins i tot va plagiar un discurs
de Neu Kinnock, el líder del Partit Laborista britànic. Fins i tot Dukakis va
parlar de la necessitat d'estar al costat d'aquest «desfavorit». El Partit Demò-
crata va reconquerir la seva ànima populista, el seu missatge de defensa de
les necessitats dels treballadors del seu país. Durant tot aquest període, els
demòcrates portaven molt d'avantatge als republicans en les enquestes d'opi-
nió.7 Al final de la convenció d'Atlanta, Dukakis anava 17 punts davant de
Bush.

EL MISSATGE DE DUKAKIS DURANT I DESPRÉS D'ATLANTA

A la convenció d'Atlanta es van establir una sèrie d'acords clau entre les
forces de Dukakis i de Jackson. Un dels acords va ser sobre l'estratègia polí-
tica que s'havia de seguir a la campanya. El missatge que calia vendre estava
perfectament definit en la plataforma del partit, la plataforma demòcrata més
progressista dels anys trenta. Les eleccions van mostrar que la gent estava
d'acord amb la major part de posicions avançades en aquesta plataforma.
Aquesta tenia l'autorització de Jackson: moltes de les posicions populistes
progressistes de la plataforma eren posicions de Jackson. La candidatura Jack-
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son/Bentsen va acordar a la convenció d'Atlanta actuar en les posicions pre-
sentades pel partit. El seu objectiu era expandir el partit i mobilitzar no no-
més els votants, sinó també els no votants, els ciutadans escèptics que no
sentien que el partit respongués a les seves necessitats. Se suposava que aquest
missatge progressista ajudava en l'esforç de mobilització de censar a la gent,
i d'ampliar l'electorat demòcrata. Dukakis també va decidir fer que hi aug-
mentés el cens durant la campanya. Jesse Jackson i el Rainbow (espectre de
minories ètniques) (N. del T.) van arribar a ser els majors directors d'aquest
aspecte en la campanya.

Tanmateix, Dukakis no va dur a terme cap dels seus compromisos. No va
seguir el missatge que s'havia acordat a Atlanta. El signe d'alarma més im-
portant va aparèixer en la seva frase «les eleccions no han de ser per la ideo-
logia, sinó per la competència». El seu to tecnòcrata —d'alguna manera re-
primit a les Primàries—, va aparèixer en aquesta frase.

Tampoc va donar cap prioritat al cens dels electors. L'absència d'un dis-
curs mobilitzador va ser complementat per un compromís molt limitat amb
el registre. En lloc de fer-ho per mitjà de Jesse i el Rainbow, el cens limitat
que havia de tenir lloc va ser dirigit als aparells d'Estat i locals del Partit
Demòcrata, les motivacions del qual per augmentar el registre eren realment
molt limitades. El poder d'aquests aparells està reproduït per una participa-
ció local molt baixa (menys del 30 per cent). No és en l'aparell local del Par-
tit que augmenta la participació. Per exemple, en l'elecció del governador
Schaefer, el governador demòcrata de l'estat de Maryland, va participar menys
del 30 per cent de la població. Per ser escollit, Schaefer necessitava els vots
de només el 16 per cent de l'electorat, un tant per cent fàcilment assequible
mitjançant el clientélisme que caracteritza els polítics de Maryland. Schae-
fer, com a president de la campanya de Dukakis a Maryland, no estava inte-
ressat en un augment del registre de vots, particularment quan aquest regis-
tre, si estava dirigit per les forces de Jackson, podria resultar en l'augment
de la porció de l'electorat que podria votar un candidat més progressista que
Schaefer en les pròximes elecciones de governadors.

La combinació d'aquest missatge tecnòcrata gens mobilitzador de la cam-
panya de Dukakis («som més competents») amb la falta d'esforços seriosos
en el registre va dur al registre més baix que mai a Maryland i, a una partici-
pació baixíssima de l'electorat. Aquesta experiència es va repetir en tot el
país. Els baixos nivells de cens i de participació van assolir un nou rècord:
va votar només el 48.7 per cent de l'electorat. Aquest baix índex de participa-
ció va ser més patent entre els votants d'ingressos baixos.

El desplaçament cap al «centre» va ser l'arrel del problema de la campanya
de Dukakis després d'Atlanta. El desplaçament cap a la dreta, per tal d'atreu-
re els demòcrates de Reagan, va diluir la seva ja prou dèbil imatge progres-
sista. El seu enfocament tecnòcrata «moderat» va tenir un efecte enormement
desmoralitzador entre l'electoral natural del Partit Demòcrata. La seva popu-
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laritat va caure en picat a les eleccions, de 17 punts d'avantatge que tenia el
mes de juliol, immediatament després de la convenció d'Atlanta, fins a 17
punts per sota de Bush els mesos de setembre i octubre. Aquí s'hi suma un
fet de la mateixa importància: el tant per cent de gent que no se sentia identi-
ficada per cap dels dos candidats va créixer fins a un 65 per cent de la pobla-
ció total, xifra sense precedents.

A part del missatge desmoralitzant, un altre factor va contribuir al descon-
tent popular amb Dukakis: la seva incompetència en la direcció de la cam-
panya. L'indicador principal de la seva incompetència van ser les seves res-
postes poc ràpides als atacs de Bush. L'agressió del candidat republicà va
agafar per sorpresa a Dukakis, i aquesta sorpresa no era inconnexa respecte
al caràcter de tecnòcrata de Dukakis. Aquest no havia entès que a la campa-
nya les qüestions eren classe, raça i poder del sexe; la qüestió no era tant
com s'havia de dur a terme un govern (competència), sinó en benefici de qui
(poder). I això, una vegada més, la majoria de gent ho sabia. La forta agres-
sió de la campanya de Bush va ser programada abans d'Atlanta, i estava basa-
da en les lectures de les eleccions i de la realitat darrera d'aquestes per part
dels republicans. Bush havia vist que la imatge populista projectada pels de-
mòcrates durant les Primàries era responsable de què els demòcrates anessin
per davant dels republicans. Bush havia vist que les posicions demòcrates
eren molt més acceptades que les republicanes. Bush i el poder efectiu repu-
blicà es van plantejar seriosament que podrien perdre les eleccions. Van dis-
senyar una de les campanyes més brutes en molts anys, amb mentides, dis-
torsions i calúmnies sense cap reserva. Bush, en tant que anterior cap de la
CIA, sabia com portar endavant una campanya com aquesta. És ridícul pre-
sentar Bush —tal com ho va mostrar la publicitat de Dukakis— com a candi-
dat prefabricat, un individu moderat manipulat pels seus assessors publicita-
ris. Una observació més perspicaç per part de les forces de Dukakis de com
es fa la política exterior i interior els hauria ajudat a entendre que les élites
del poder, que poden ser molt civilitzades en la seva conducta política, po-
den arribar a ser repressives, malvades i abusives (normalment amb ajut de
la CIA) quan tenen por de perdre el poder. I això, és precisament el que
va passar a la campanya de 1988; l'ús de tàctiques repressives per part de
la CIA als Estats Units. (La mentida i la distorsió són sistemes per ofegar
la veritat). Tal com va escriure Philip Roettinger, un antic funcionari de la
CIA, «vaig veure el costat fosc de la CIA en la bruta campanya de desinfor-
mació de Bush. L'ús de la tàctica de gran mentida per qualificar Dukakis
d'antipatriòtic i amic dels criminals es podria haver extret d'un manual d'ac-
cions secretes de la CIA».8 Va ser la pèrdua de virginitat política dels libe-
rals (o potser neoliberals) americans. Estaven sorpresos i gens preparats per
la campanya desestabilitzadora de Bush, planificada i programada des del
mes de maig. El New York Times, en uns documents interns sobre la cam-
panya de Bush, mostra la por del candidat a la imatge populista que el Partit
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Demòcrata s'havia construït durant les Primàries. Tal com escriu Boyd del
New York Times, «Bush creia que una campanya populista l'hauria fet per-
dre». Aquesta creença és el que va determinar que Bush iniciés una campan-
ya tan bruta i agressiva contra Dukakis.9 L'elecció d'aquesta estratègia, se-
gons Boyd, va tenir lloc el mes de maig. Representava la resposta desesperada
de Bush a l'amenaça que representava la imatge populista del Partit Demò-
crata. Bush va decidir dur a terme una campanya populista reaccionària mo-
delada segons la del candidat populista d'extrema dreta Robertson. Els plans
de Robertson —pregària a les escoles, dures penes pels traficants de droga,
un retorn del patriotisme, oposició a l'avortament, i un atac frontal al
liberalisme— van ser el model de la campanya de Bush. Robertson va donar
les «ordres de marxa» en el seu discurs de la convenció de Nova Orleans.
«S'allibera als criminals i es condemna als innocents. (...) Avui us asseguro
que Michael Dukakis és el candidat a la presidència més liberal que cap par-
tit hagi mai presentat en tota la història americana.»10 Aquest va ser l'avant-
projecte de la campanya de Bush. Aquest va ser el candidat populista i «anti-
establishment» (de dretes) que anava contra el Dukakis de 1'«establishment»
envoltat de Y élite de Harvard. El comportament de Dukakis realment va obeir
a aquest patró. I tal com Mark Crispin Milles va escriure al New York Times,
les principals xarxes de televisió van ajudar Bush en aquest propòsit.11 Les
principals cadenes, per tal de protegir-se de les acusacions de «ser liberal»
es van tirar enrera per evitar de ser vistes com a crítiques envers els republi-
cans. Els butlletins de notícies de CBS, ABC i NBC, els quals durant les
Primàries sempre havien posat Jackson i antisémitisme en la mateixa frase,
no van mencionar ni una sola vegada la ben documentada associació de lí-
ders de partits nazis a la campanya de Bush de l'any 1988 i de la CIA a la
campanya de 1980.1 les mateixes cadenes que havien destruït Gary Hart per
les seves indiscrecions sexuals, no es van atrevir mai a esbrinar els rumors
persistents de les activitats extramatrimonials de Bush. Aquesta tendència an-
tiliberal dels mitjans de comunicació, que hom suposa liberals, van arribar
a nivells ridículs quan la NBC va dir que Quayle seria el guanyador del debat
Bentsen-Quayle.

La gran por de Bush de la possibilitat que Dukakis mantingués aquesta
imatge populista no tenia fonaments. Dukakis va abandonar-la després de la
convenció dAtlanta. Tal com destaca el New York Times, «les forces de Bush
van quedar agradablement sorpreses. Dukakis aviat va abandonar aquest rumb
i va permetre que Bush controlés el debat polític».12

Un candidat que estigués més a to amb la realitat del poder als Estats Units
—realitat sàviament expressada per la percepció popular de «ells i nosaltres»
com a límits definitius del poder als Estats Units— hauria entès millor l'abast
del «ells» per tal de reproduir el seu poder sobre «nosaltres». L'agressió re-
pressiva de Bush s'hauria d'haver pogut predir, i Dukakis hauria d'haver sa-
but respondre i haver denunciat aquesta publicitat des del principi pel que
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era: un esforç desesperat de Bush i dels republicans de mantenir la seva élite
i els seus privilegis de classe. I de la mateixa importància, Dukakis hauria
d'haver buscat l'equilibri entre el populisme de dretes de Bush i el populisme
d'esquerres de Jackson, parlant de la història de l'anterior director de la CIA
actuant com a «candidat del poble». Hauria d'haver denunciat Bush pel que
era —el principal portaveu dels rics del país— i hauria d'haver contrastat les
aliances republicanes amb els rics amb les aliances dels demòcrates amb la
classe treballadora.

Això és el que finalment va fer: va adoptar un to populista durant les últi-
mes dues setmanes. Conscient del molt avall que havia caigut la seva popula-
ritat, fins i tot entre l'electorat del partit demòcrata, va decidir —sota nom-
broses pressions d'amplis sectors de l'electorat demòcrata— de tornar al punt
de partida del Partit Demòcrata. Va donar èmfasi al missatge populista, i les
eleccions ho van reflectir. Va explicar que el Partit Demòcrata estava al cos-
tat de la classe treballadora: la gent que «treballa de valent, paguen les seves
factures i els seus impostos, i lluiten a les guerres del país».13 Va reduir a
la meitat, —o gairebé a la meitat, segons les enquestes— la diferència res-
pecte a Bush. D'una diferència de 17 punts per sota de Bush, va pujar de
sis a vuit punts per sobre en només dues setmanes. Tots els principals mit-
jans de comunicació van acordar que el missatge populista va ser el causant
de la recuperació. En gran part, aquesta estava basada en la resposta positiva
al missatge populista progressista entre els votants d'ingressos baixos, i tam-
bé en particular entre la classe treballadora i els membres de sindicats.

El New York Times va escriure en una editorial que el canvi de direcció
de la campanya de Dukakis havia estat la raó primordial de l'augment de vots
indecisos.141 el Washington Post va dir que «les enquestes de la cadena ABC
mostren que el decantament de Dukakis cap a un estil més agressiu de fer
campanya, fent servir un fort to populista, han tingut èxit».15 El ressorgiment
de la candidatura de Dukakis va tenir lloc en tot el país, principalment entre
votants d'ingressos baixos indecisos. Al final, va esdevenir una batalla pel
temps. Amplis sectors del partit creien que Dukakis ho podria haver aconse-
guit si hagués conduït la campanya tal com ho va fer les dues últimes setma-
nes, des d'Atlanta. Aquest va ser precisament el consell de Jackson des del
començament.

Dukakis va perdre pràcticament per 552.000 vots. Dukakis hauria estat elegit
si hagués guanyat 590.000 vots més en el total d'li estats industrials en els
quals va estar gairebé a punt. Aquesta xifra representa menys del 0.2 per cent
del total de l'electorat. Dukakis va perdre per 117.000 vots a Illinois (d'un
total de 4.5 milions), i per només 108.000 vots a Pennsylvania (d'un total de
4.4 milions). En altres estats va ser molt semblant: Califòrnia, Maryland,
Missouri i Michigan. Es tracta d'estats industrials.16 Tots aquests estats van
veure una caiguda de la participació, especialment en els districtes treballa-
dors amb baixos ingressos, tant de blancs com de negres, i un augment de
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la participació de l'electorat de GOP en districtes de classes altes i mitjanes-
altes. A Los Ángeles, per exemple, la participació de negres i hispans va bai-
xar un 4 per cent, mentre que a Orange Country va augmentar un 2 per
cent.17 El registre demòcrata en tots aquests estats industrials —i en tot el
país— va baixar més ràpidament que no pas el republicà.18 Aquest descens
va ser més accentuat en districtes de classes treballadores tant de blancs com
de negres. Tanmateix, els republicans van augmentar-lo en grups d'ingressos
alts, els quals són la seva base nacional.19 Dukakis podria haver obtingut
aquests vots de les classes treballadores d'ingressos baixos en aquells estats
i els hagués mobilitzat i si els hagués inscrit al cens.

Els qui de nosaltres treballem a nivell local vam poder veure fàcilment què
passava. A Maryland, Dukakis va perdre per 40.263 vots (793.939 vots de
Dukakis contra 834.202 de Bush). Si Baltimore (una ciutat de classe treba-
lladora industrial), la ciutat més gran de Maryland, hagués mantingut el ma-
teix nivell de cens que havia tingut a les eleccions de 1984, i si els censats
haguessin votat en la mateixa proporció que a l'any 1984, Dukakis podria
haver guanyat fàcilment a l'estat de Maryland. Els índexs de vot de districtes
de treballadors tant blancs com negres van ser els més baixos des de la Sego-
na Guerra Mundial. Només va votar el 47 per cent de la població amb edat
de vot.20 Jackson tenia raó. Un missatge més mobilitzador i un esforç de re-
gistre més gran haurien col·locat Maryland al costat de Dukakis.21 I el ma-
teix podria haver passat a Michigan, Pennsylvania, Califòrnia, Connecticut,
Missouri i a molts altres estats industrials on Dukakis va perdre per menys
de I'l o 2 per cent dels vots.

El missatge presentat per Bush va mobilitzar les seves bases, mentre que
el missatge presentat per Dukakis no ho va fer. La majoria de famílies amb
uns ingressos de més de 30.000 dòlars (l'ingrés d'una família mitjana als Es-
tats Units) van votar Bush. Entre famílies d'ingressos inferiors a 30.000 dò-
lars, la majoria dels qui van votar van escollir Dukakis en les quatre regions
del país.22 El problema és que la majoria de famílies del primer grup van
votar, mentre que la majoria de famílies del segon grup no ho van fer. El
mateix passa en altres grups socials. Dukakis va guanyar entre els treballa-
dors de coll blau23, afiliats als sindicats, joves (Dukakis va guanyar en el
grup de 18 a 24 anys i gairebé va atrapar Bush en el grup de 25 a 42 anys)24,
negres, hispans, i altres grups ètnics, com ara grecs, polonesos, eslaus i tam-
bé italians,25, catòlics,26 i, amb grans marges, els vots jueus.27 També va ob-
tenir els vots de la majoria de dones, exceptuant el sud.28

El problema no era —com ho va presentar l'ala esquerra del partit— el
desplaçament cap a la dreta de l'electorat natural, sinó l'augment de l'absten-
ció d'aquestes circumscripcions; l'abstenció va tenir lloc principalment entre
demòcrates inscrits i no inscrits al cens. A Baltimore, si Dukakis hagués ob-
tingut els vots dels demòcrates que es van abstenir, hauria guanyat a l'estat
de Maryland. El problema no és només el registre, sinó la motivació. Aquesta
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pèrdua de moral n'és una prova. Els grups d'ingressos elevats voten cada ve-
gada més, i voten els republicans, mentre que els grups d'ingressos baixos
cada vegada s'abstenen més. I aquests grups de classe treballadora que no
voten tenen posicions més progressistes que no pas els que voten. Els qui
es van abstenir a les eleccions de 1988 s'inclinaven, molt més que els qui
van votar, en què el govern està controlat per uns pocs interessos i que no
dóna resposta a les seves necessitats, més que no pas inclinar-se a pensar
en una gran diferència entre els dos candidats. Tanmateix, alguns comenta-
ristes han indicat que si els qui no van votar ho haguessin fet, la victòria
de Bush hauria estat encara molt més gran.29 Basen el seu argument en el
fet que els qui no voten tendeixen a ser joves. Aquests mateixos comentaris-
tes també diuen que els joves estan més a favor de Bush que els qui no ho
són tant. Doncs s'equivoquen: Dukakis va obtenir més vots joves que no pas
Bush. Però, encara més important que aquest fet és que quan els joves estan
dividits en dues categories de classe, la preferència demòcrata encara és més
accentuada entre els joves treballadors (no especialitzats) d'ingressos baixos,
que és el grup amb més abstenció. A Maryland, per exemple, Dukakis va
guanyar entre votants joves d'ingressos baixos incloent-hi Appalacia, la re-
gió de mines de carbó on hi ha només una petita minoria de negres. El pro-
blema no era que Bush obtingués el vot; no el va obtenir. El problema era
que la majoria d'aquest grup es quedava a casa. Aquest és el problema de
la candidatura demòcrata. Fins el punt que el liderat demòcrata s'ha despla-
çat cap a l'esquerra, el partit ha perdut part de suport de les classes treballa-
dores. Aquesta pèrdua ha posat en un dilema al Partit Demòcrata; o bé es
desplaça cap a la dreta per obtenir els vots de les classes altes de la població
americana, o bé es desplaça cap a l'esquerra i mobilitza els votants de les
classes treballadores que s'abstenen. Les últimes eleccions mostren on hau-
ria d'estar el futur. Aquesta situació, incidentalment, és similar a l'experièn-
cia de diversos partits laboristes europeus, socialdemòcrates i socialistes que
s'havien desplaçat cap a l'esquerra tal com ho han descrit Przeworski i Spra-
gue. Fins el punt que quan es desplacen cap a la dreta perden vots de les
classes treballadores.30

EL FUTUR DEL PARTIT DEMÒCRATA

La resolució del conflicte intern determinarà el futur del Partit Demòcra-
ta. La victòria de la dreta portarà a allò contra el que el senador Edward
Kennedy ens ha avisat: l'establiment de dos Partits Republicans. La conti-
nuació de la línia «moderada» de Carter de 1980 i de Mondale de 1984 va
conduir al recent desastre de Dukakis a l'octubre de 1988. L'estratègia d'aquests
«demòcrates-tocant-a-republicans» és esperar que els republicans de veritat
ensopeguin, que l'economia decaigui, i substituir-los.
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L'alternativa, l'expansió del partit per mitjà de la recuperació de les arrels
del New Deal, és l'única possibilitat per fer reviure el Partit Demòcrata. Va
ser una línia progressista (malgrat la falta de credibilitat de la política de Rea-
gan) la que va portar a la revifalla del Partit Demòcrata a les Primàries i a
la tardana recuperació de la campanya de Dukakis. Si les forces de Dukakis
haguessin escoltat les forces de Jackson, Dukakis possiblement hauria estat
escollit president dels Estats Units. Aquesta ha estat la lliçó principal de les
eleccions de 1988. Tal com va dir Philips, un comentarista conservador, Jackson
va ajudar els demòcrates a redescobrir els seus fonaments i a recordar-los
que el seu era el partit d'Andrew Jackson i Franklin Roosevelt. Però ja era
massa tard.31

Malgrat tot, la nova imatge i el nou missatge que el Partit Demòcrata va
donar al país, van ser les causes del creixement del suport demòcrata en es-
tats que havien votat als republicans durant moltes dècades, com ara Ver-
mont (on un candidat socialista, Sanders, gairebé va derrotar els republicans
al Congrés), Wisconsin, Dakota del Sud i del Nord, Montana, Washington,
Oregon i Califòrnia.32

Cap a on anem? Avui som testimonis d'una campanya de les més agressi-
ves que s'hagin vist, la qual cosa ha mostrat que —paradoxa de les paradoxes-
Jackson i les forces progressistes del Partit Demòcrata són les responsables
de la derrota de Dukakis. Un comentarista liberal, Tom Wicker, del New York
Times, va escriure que Dukakis va perdre a causa de la imatge de Jackson
a la campanya.33 Hom pensa que Jackson va espantar el vot blanc. Però els
fets diuen altrament. Els qui parlen en aquests termes ignoren no només el
que va passar en la mateixa campanya de Jackson, en la qual el nombre d'ad-
herents blancs va augmentar durant les Primàries fins al punt que el missatge
de Jackson va penetrar, fins i tot en el resultat de la mateixa elecció. La can-
didatura demòcrata de les Eleccions de 1988 va obtenir més suport blanc que
Carter (un candidat del sud). Dukakis va obtenir el 41 per cent del vot blanc,
comparat amb el 40 per cent de Carter l'any 1976, les eleccions que justa-
ment aquest va guanyar.34 El que hem vist al sud durant els dos últims anys
és la suburbanització del sud. Segons un corresponsal del New York Times,
«el major creixement econòmic i demogràfic del sud té lloc en àrees perifè-
riques que tendeixen a votar els republicans».35 Aquí és d'on prové la força
del vot republicà. Als barris exteriors de classe alta del sud hi ha més índexs
de participació i voten els republicans en nombre més alt que els seus equi-
valents de la resta del país. Per altra banda, la classe treballadora blanca d'in-
gressos baixos del sud s'abstenen més que els seus corresponents a la resta
del país. En el grup que té ingressos inferiors a 25.000 dòlars, aquells que
voten tendeixen a votar els demòcrates, igual que el mateix grup d'ingressos
a la resta del país. En resum, el que hem vist al sud no és una transferència
de vots blancs d'ingressos baixos als republicans, sinó més aviat al contrari,
un augment de l'abstenció. Aquest problema existeix no només al sud, sinó
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en tot el país. L'estratègia de Jackson era mobilitzar la classe treballadora
blanca amb ingressos baixos (treballadors no especialitzats i grangers) i fer
una coalició biracial. La reelecció del representant negre Mike Epsy a la Cam-
bra de Representants, el primer congressista negre elegit al sud des de la Re-
construcció (1865-1877, període següent a la Guerra Civil) (N. del T.), de-
mostra que es pot fer. El representant Epsy va obtenir el 40 per cent del vot
blanc, més que suficient, amb els vots negres, de guanyar la seva elecció.
Una coalició biracial com aquesta, tanmateix, no es pot establir sense apel·lar
els interessos de classe dels votants blancs amb ingressos baixos.36 La qües-
tió de «classe» és l'única que pot superar la de «raça». El missatge de Jack-
son durant les Primàries va demostrar que es podia fer. El futur del Partit
Demòcrata depèn del fet que entengui o no aquesta la realitat.

Adoptarà el Partit Demòcrata un populisme progressista al seu missatge?
No n'estic segur. La dependència del Partit Demòcrata en els interessos fi-
nancers corporatius és un dels principals obstacles per la redescoberta de
les arrels històriques del partit i del seu potencial per un futur millor. Con-
tràriament als relacions públiques i a la saviesa tradicional, la principal lliçó
de la campanya de 1988 és que el missatge populista progressista de la cam-
panya de Jesse Jackson és l'única esperança pel futur del Partit Demòcrata.
La història ho dirà.

Vicenç Navarro
Conseller de Jesse Jackson i un dels seus representants

al comitè de la plataforma del Partit Demòcrata.
Catedràtic de Salut Pública i de

Política Social a la Johns Hopkins University.
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Uera de la inestabilitat
Lester Thurow

LA FÍ D'UN MÓN MONOPOLAR

Els últims 12 anys, els Estats Units han registrat un dèficit comercial de
159 mil milions de dòlars; l'Alemanya Federal un superàvit comercial de 67
mil milions de dòlars, i el Japó un superàvit comercial de 92 mil milions
de dòlars. Els superàvits japonès i alemany són equivalents al dèficit nord-
america. Però el Japó i Alemanya no venen tota la seva producció als Estats
Units, i els països als quals aquests venen no tindrien mai prou recursos per
comprar productes alemanys i japonesos si, per la seva banda, no tinguessin
una balança comercial amb excedent respecte als Estats Units. Això vol dir,
en resum, que el dia en què els Estats Units sanegin el seu propi dèficit co-
mercial, el superàvit comercial alemany i japonès desapareixerà. Ara bé, 160
mil milions de dòlars és una xifra tan elevada que, fins i tot per un economis-
ta, és difícil comprendre l'abast dels efectes que produeix. El món mai no
ha vist excedents comercials d'aquesta magnitud, i 160 mil milions de dòlars
signifiquen 4 milions de llocs de treball, en un sistema que produeix a ple
ritme i durant tot l'any. Això vol dir que el dia en què el deute americà es
redueixi, aquest esdeveniment farà una gran pressió sobre el Japó i Alema-
nya, els qual perdran 4 milions de llocs de treball. Això ens fa arribar a la
conclusió que els anys noranta el món creixerà encara més lentament del que
ho ha fet els anys vuitanta.

Però quina és la causa d'aquestes dificultats? La meva tesi és que el tren
econòmic mundial construït els anys quaranta i cinquanta ha arribat al final
del seu trajecte, no perquè sigui un tren espatllat, sinó justament perquè ha
donat un bon rendiment. L'èxit exigeix un canvi, en la mateixa proporció
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que el fracàs. No obstant això, és molt més difícil canviar quan s'ha tingut
un èxit que no quan s'ha fracassat. A la Xina, per exemple, el govern té menys
dificultats per canviar l'economia xinesa que no pas Gorbatxov per canviar
l'economia soviètica, perquè la revolució cultural ha eliminat l'economia xi-
nesa preexistent i, per tant, calia intervenir-hi. En canvi, Gorbatxov es troba
fent els comptes amb una economia que creix a un índex del 2 per cent anual,
cosa que no constitueix cap fracàs desastrós. L'economia soviètica no creix
a la mateixa velocitat que la del Japó o la de Corea, però el país tampoc cau
a trossos. És per això que el canvi a la URRS és molt més difícil que no
pas a la Xina.

El problema és molt senzill. Suposem una persona que s'hagués trobat a
Bretton Woods, i a la qual s'hagués encarregat de fer un projecte d'economia
mundial. Què hauria fet? Hauria pres en consideració la realitat del 1945 i
hauria pensat com s'hauria pogut construir una economia compatible amb
aquesta realitat.

Doncs bé, la realitat, tal i com es presentava l'endemà de la Segona Guerra
Mundial, es caracterizava pel fet que el 75 per cent de tot el producte interior
brut, i fins i tot més tard, a finals dels anys cinquanta, el 50 per cent de tot
el producte interior brut era produït pels Estats Units, de manera que durant
els anys quaranta i cinquanta, quan es parlava de l'economia mundial, en realitat
es parlava dels Estats Units com a detentors de més de la meitat del total
del producte brut a escala mundial. Els EUA eren una locomotora molt gran,
que no s'havia de preocupar de la competència internacional, i això es devia
a tres motius: en primer lloc, no hi havia gaires importacions. Potser s'im-
portava el 4 per cent del PIB, i cap producte que fos molt important. D'aquesta
manera, el que els EUA compraven a la resta del món era molt poc, i podien
pagar-ho fàcilment, perquè sense cap esforç podien exportar: tant productes
agrícoles, que la resta del món no podia cultivar, matèries primeres, que la
resta del món no tenia (els anys cinquanta, el primer gran exportador de pe-
troli del món era Estats Units, i no l'Aràbia Saudita), com productes exclu-
sius, que la resta del món no podia produir, perquè els Estats Units tenien
una tecnologia més avançada.

Deixeu-me que recordi la competència entre el Boeing 707 americà i el
Comet britànic l'any 1957. Per raons que tenien relació amb el desgast del
metall a l'aire, el Comet de tant en tant es feia malbé i queia a terra. Boeing
tenia un eslògan publicitari molt simple: «El nostre aparell vola, el seu no».
No hi va haver, per tant, cap problema en la construcció d'una economia mun-
dial en la qual la resta del món pogués orientar-se a l'exportació dirigida al
mercat americà, que era l'únic on hi havia molts diners. Ara bé, cal recordar
que a Bretton Woods, el 1944, en la primera conferència post-bèl·lica sobre
l'economia, hi havia americans «ingenus» que tenien l'objectiu de construir
altres països rips. En certa manera, en aquest punt de vista els Estats Units
van tenir èxit, potser més èxit del que desitjaria qualsevol altre americà. Si,
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de fet, avui es considera només el producte nacional brut per càpita, (que
moltes vegades és un indicador enganyós, però que no deixa de ser un indi-
cador) trobarem que en termes de PNB per càpita els Estats Units es troben
al novè lloc mundial. Els Estats Units tenen el PNB per càpita més baix que
Suïssa, Suècia, Àustria, Dinamarca, Noruega, Països Baixos, Alemanya Fe-
deral i el Japó. Ara, si la resta del món s'ha enriquit, en termes relatius, l'eco-
nomia americana s'ha fet més petita. El 1987, l'economia dels EUA consti-
tueix només el 22 per cent de la producció mundial, i no el 75 per cent com
en la postguerra. D'aquesta manera, en un període de temps de quaranta-
cinc anys, l'economia americana, de les tres quartes parts del total de tota
l'economia mundial, s'ha reduït a menys d'una quarta part.

Durant aquest període, als Estats Units s'ha desenvolupat un cert gust per
la importació: en lloc d'importar el 3 o el 4 per cent, s'importa el 13 o 14
per cent del PNB. Ara bé, aquestes dades no són gaire elevades si les compa-
rem amb les de cadascun dels països europeus; però si mirem el conjunt euro-
peu (i aquesta és l'única manera de fer una comparació amb els Estats Units),
veiem que aquest percentatge correspon a les importacions de tot Europa,
excloent-hi els fluxos comercials entre els països europeus. D'aquesta mane-
ra, els EUA s'integren a l'economia mundial de la mateixa manera que Euro-
pa. I quan la resta del món s'enriqueix, si els EE.UU. volen enriquir-se, han
de perdre la seva superioritat tecnològica. Les exportacions fàcils s'han aca-
bat. Hi ha sectors en els quals la indústria americana és capdavantera; n'hi
ha d'altres, en canvi, en els que aquesta es queda enrere, però la mitjana és
relativament idèntica a Europa i al Japó. La capacitat d'exportar matèries pri-
meres simplement ja no hi és. En lloc de ser l'exportador més important de
petroli, els EUA són un dels importadors de petroli més grans del món. Avui
en dia importen el 40 per cent del petroli que consumeixen, i a principis dels
anys noranta n'importaran el 50 per cent. Això vol dir que els Estats Units
hauran d'exportar alguna cosa per tal d'importar el petroli, tot fent, d'aques-
ta manera, exactament el contrari del que feien anteriorment, quan pagaven
les importacions amb les exportacions de petroli.

Pel que fa als productes agrícoles, cal recordar la lliçó de la Xina, del Pa-
kistan, de l'índia i del Bangladesh. El mercat per l'exportació de productes
agrícoles a escala mundial ha desaparegut. La «revolució verda» ha funcio-
nat al Tercer món i —cosa que no tots han notat— aquesta funciona fins i
tot al món industrialitzat. L'any 1975, Europa va importar 25 milions de to-
nes de gra, i l'any 1977 en va exportar 16 milions de tones. La meva valoració
és que només al voltant del 15 per cent d'això és el resultat de la política
del Mercat Comú, mentre que el 85 per cent depèn del fet que la revolució
verda ha funcionat tan bé al món desenvolupat com al món subdesenvolupat.

Tot això significa que la locomotora ara és més petita i ha de tenir més
competència amb els altres vagons del tren. Això ha canviat la natura del
sistema. Ara bé, després de la segona Guerra Mundial, el món funcionava
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essencialment fent referència a un sol pol, i era responsabilitat dels Estats
Units, com a locomotora, de fer canvis a l'economia mundial. Quan l'econo-
mia mundial començava a frenar, eren els Estats Units els qui posaven el peu
a l'accelerador i impulsaven l'economia mundial. Segons el meu parer, la re-
cessió de 1982-83 va ser l'últim esbufec de vapor de la vella locomotora.

Els anys 1981-82 el món, per tal de frenar la inflació, va entrar expressa-
ment en una recessió per mitjà de l'acció dels bancs centrals que van posar
el peu al fre econòmic. El mes d'agost de 1982, Mèxic va fer fallida i sem-
blava com si el desastre estés a punt d'afectar Amèrica Llatina. Els Estats
Units estan molt alerta de tot el que passa a Mèxic (a diferència de l'Argenti-
na, per exemple), perquè a 70 milions de mexicans els és possible d'arribar
a peu als Estats Units, a través d'una frontera de tres mil milles sense vigi-
lància. D'aquesta manera, a la tardor de 1982, el Federal Board va anunciar
que la recessió i les polítiques que l'havien causat havien arribat al final.

Tot i proclamant que no creia en la política econòmica keynesiana, el Fe-
deral Board es va embarcar, malgrat tot, en l'experiment keynesià d'abast
més gran que s'havia vist mai. Van duplicar les despeses del govern en el
camp de la defensa, però els tipus impositius fiscals es van reduir un 50 per
cent. Cap govern d'esquerres del món no hauria gosat embarcar-se en una
política com aquesta. Naturalment, aquesta va funcionar i l'economia ameri-
cana en termes reals va créixer a una taxa del 10 per cent durant els 12 mesos
successius, i del 8 per cent els mesos subsegüents. Durant el període 1983-1984,
l'OCDE va calcular que d'un 80 a un 95 per cent del creixement a Europa
i al Japó és degut a l'estímul de les exportacions dirigides al mercat americà.

Tot i amb això, els Estats Units no demanen préstecs, sinó que estan ve-
nent fons patrimonials. I, naturalment, com que és el país més ric del món,
el patrimoni que tenen per vendre és molt gran, de manera que quan ens
preguntem durant quant de temps els Estats Units seguiran demanant finan-
çament, la resposta és que aquest no toparà contra cap paret, tal com va pas-
sar a Mèxic la tardor de l'any passat. Si algú hagués de posseir tot allò que
es pot posseir als Estats Units, hauria de disposar de 22 bilions de dòlars.
Aquesta és una xifra elevadíssima, i tot i venent el patrimoni per un valor
de 200 mil milions de dòlars l'any, caldria molt de temps per arribar als 22
bilions. D'aquesta manera, ningú no pot dir quin serà el moment màgic en
el qual els Estats Units ja no puguin fer front a un dèficit a la seva balança
de pagaments.

LES DIFICULTATS DE COORDINACIÓ EN UN MÓN MULTIPOLAR

Ara bé, el problema fonamental, naturalment, és que si passem d'un món
monopolar, amb un sol país ric i tots els altres pobres, a un món multipolar,
ens trobem en un món diferent que no es pot organitzar de la mateixa manera
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com s'organitza un món fundat en un sol pol. Allò que funciona en un món
unipolar no funciona en un món multipolar. I és important, malgrat tot, en-
tendre que no ens trobem davant del resultat d'un fracàs, sinó davant del re-
sultat d'un èxit, perquè considero un gran èxit (encara que això no era pre-
vist exactament en aquests termes) tenir un Japó o una Europa, o qualsevol
altre país, tan rics com els Estats Units. Encara que he de reconèixer que
de vegades això em fa estar una mica gelós, és millor viure en un món de
gent rica que no pas de gent pobra. Això és fonamental, però comporta un
canvi, (en certa manera com per Europa l'any 1992) que podria ser molt sen-
zill. Els economistes de tot el món us dirien que tenen una resposta per aquest
problema: una resposta que, malgrat tot, resulta políticament inacceptable.

L'Alemanya Federal, el Japó i els Estats Units s'haurien d'unir i coordinar
les seves polítiques macroéconomiques, perquè aquests tres països junts re-
presenten a l'entorn del 50 per cent de la producció mundial, igual que els
Estats Units tots sols a principis dels anys seixanta.

Els economistes diuen que coordinació significa alguna cosa molt especial
per cadascun d'aquests tres països. Als Estats Units significa que s'haurien
d'equilibrar els comptes i no demanar préstecs de 200 mil milions de dòlars
al mercat dels capitals mundials. Això portaria a tipus d'interès real, més
baixos en tot el món i, per tant, l'economia mundial creixeria més ràpida-
ment. Però si els Estats Units fessin això (o bé per mitjà de l'augment dels
impostos, o bé recorrent a la reducció de les despesses), donarien lloc a una
recessió mundial, i per evitar-la, els alemanys i els japonesos haurien d'esti-
mular vigorosament les seves economies per fer contrapès al fiscal drag dels
Estats Units. Això vol dir que a Alemanya l'economia hauria de créixer du-
rant un cert període de temps, no a un índex que variés de I'l.5 al 2.5 per
cent, sinó del 7 o del 8 per cent. Alemanya és com una àncora gegant a Europa.
Si els alemanys insisteixen a créixer un 1.5 per cent a l'any, a la llarga el
creixement de l'economia europea és precisament d'aquesta magnitud. Tots
els països es trobarien amb dèficit a les seves balances de pagaments amb
Alemanya, i estarien obligats a disminuir si els alemanys seguissin sense vo-
ler créixer més ràpidament. Durant un any o dos, de fet, es pot créixer més
ràpidament que els alemanys, però no durant un llarg període de temps. Per
això es considera que els alemanys i els japonesos haurien de créixer més
ràpidament i tenir una economia que també comportés importacions.

El que sorprèn del Japó, per exemple, no és que tingui excedents comer-
cials respecte als Estats Units (tots els països poden tenir-los), sinó que té
uns excedents comercials en la producció manufacturera, respecte a qualse-
vol altre país del món, sense excepció. L'any passat, els japonesos, que van
comprar or per un valor de 3 mil milions als suïssos per les medalles de l'em-
perador, van pensar que haurien pogut organitzar un dèficit comercial amb
Suïssa. Però, tot i comprant or per un valor de tants milions, no van poder
assolir el seu objectiu. L'economia mundial no pot funcionar quan la segona
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potència econòmica del món no compra res de ningú, i els japonesos hau-
rien d'engegar un procés de reestructuració. En aquest punt, el problema
és molt senzill. Cap dels tres actors vol fer el que hauria de fer. Si un
anés als Estats Units i digués: «Per què no equilibreu el vostre pressu-
post?» (i aquest és justament un problema que tenen ara Bush i Dukakis),
el ciutadà mitjà us miraria fix als ulls i us respondria: «Perquè els proble-
mes de la meva vida no es resolen si pago més impostos o si disminueixen
els serveis públics. La meva economia creix a un ritme de 4 per cent a
l'any, o sigui dues vegades la mitjana mundial (només una economia o
dues del món ho fan millor), l'atur és d'un 5 per cent amb tendència a
la baixa, i la inflació està controlada. Voleu que sigui massoquista? Per
què?» I vosaltres contestareu: «Perquè volem resoldre els problemes mun-
dials i volem prevenir un problema que podria sorgir als Estats Units en
un futur». Aquell americà mitjà us respondria: «Jo conec els economis-
tes, no fan altra cosa que tirar fum als ulls d'altri. Quan tingui un proble-
ma concret a la meva vida, aleshores torneu i parlarem de l'augment dels
impostos o de la disminució dels serveis». Els sondeigs de l'opinió públi-
ca parlen molt clar: si el senyor Bush o el senyor Dukakis haguessin de
prometre que igualarien el pressupost federal, el qui ho fes no seria el
futur president dels Estats Units.

Si hom va a Alemanya (i m'ha passat molt sovint quan he visitat aquest
país) i diu als alemanys que haurien de créixer més ràpidament, aquests hi
posarían tres objeccions: les dues primeres (el temor d'una inflació com la
del 1923 i un cert sentit de sacietat) en realitat no tenen gaire fonament. Però
considerem la tercera objecció. S'argumenta que, si Alemanya hagués de créixer
més ràpidament, a causa del seu creixement demogràfic negatiu, atreuria al
país molts treballadors emigrats, cosa que els alemanys no volen. Aquests
pensen que, a meitat dels anys noranta, les forces de treball a Alemanya es
reduiran, i per això els treballadors immigrats no tornarien mai més als seus
països d'origen. A més, hi ha les normes del Mercat Comú i, tal com demos-
tren els turcs, quan els estrangers estan emparats per la llei és impossible
enviar-los a casa seva. Els alemanys no volen que portuguesos o una altra
mà d'obra treballi a Alemanya. Jo sospito que aquesta és la resposta que més
s'acosta a la veritat.

Però, en canvi, si algú va al Japó i pregunta per què no es volen reestructu-
rar, obté una resposta molt senzilla. L'economia japonesa és la que té més
bon resultat del món, amb un creixement del 5 per cent a l'any. Les coses
no s'han d'arreglar si no estan espatllades. L'economia japonesa està gua-
nyant i creixent a més velocitat que cap més altre país, fins al punt de con-
querir la resta del món des del punt de vista econòmic. Canviar el tipus de
joc al Japó no sembla una bona solució.
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ELS PROBLEMES DE LA REESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA PRODUCTIU

El problema de la coordinació afecta més a d'altres qüestions que no són
les pròpiament macroéconomiques, perquè té un component microeconòmic
de gran rellevància —tant com ho és l'harmonització a Europa—. Quan hom
es para a pensar-hi, això presenta grans dificultats. Permeteu-me que em con-
centri en una qüestió en la qual, segons em sembla, a Europa s'hi ha posat
menys atenció que als Estats Units. Si un país no té una superioritat tecnolò-
gica sobre un altre, si no té més capitals que qualsevol altre, si no té més
habilitat que un altre, treballarà per la mateixa retribució per la qual treballa
qualsevol altre. Ara bé, Itàlia té més tecnologia que Corea? Són els italians
tècnicament millors que els coreans? Tenen més capital? Tenen una força tre-
balladora més instruïda i especialitzada? Si la resposta a les tres preguntes
és no —i segurament serà negativa—, aleshores en un món de lliure intercan-
vi els italians treballaran per retribucions coreanes. Abans hom deia això i
la gent somreia i no hi havia l'actual preocupació, perquè, naturalment, la
resposta era que occident tenia una tecnologia, un capital i una educació su-
periors. Jo no he fet estudis detallats sobre la relació entre Itàlia i Corea.
És difícil mantenir que els EUA tenen un gran avantatge sobre Corea en qual-
sevol d'aquestes tres categories; ben al contrari, en algunes tenen dèficit. Con-
sidereu el sistema educatiu —és un fet xocant—. En ambdós països, Corea
i el Japó, no és la qualitat de la preparació universitària el que és superior
(crec que en aquest nivell encara podem dir que als Estats Units i a Europa
va millor), sinó la qualitat de les especialitzacions de les persones que tenen
llicenciatura d'ensenyament secundari. Les conseqüències són —per a l'Estat—
inevitables. Als Estats Units, dos terços de la força de treball ocupada estan
acceptant disminucions de salari, mentre que la tercera part col·locada a la
part superior de l'escala social gaudeix d'augments de salari, perquè són els
dos terços que han de competir amb els coreans o amb els japonesos. Si re-
trocedim a l'any 1987, veurem que les retribucions reals dels dos terços van
disminuir un 1 per cent a l'any i sospito que aquesta tendència continuarà.

Aquest, naturalment, serà un dels problemes que Europa haurà d'afrontar
l'any 1992. Europa ha aconseguit mantenir fora de les seves fronteres els pro-
ductes d'aquests països amb barreres no tarifàries, i no ha patit tot l'ímpetu
de la competència oriental com l'han patit els Estats Units. Però s'hi reflec-
teix. Fa temps, Fiat, i fins i tot Renault, venien cotxes als Estats Units. Les
empreses automobilístiques japoneses les han substituïdes. Però si aquestes
poden substituir les empreses europees als Estats Units, on no hi havia cap
avantatge especial, ni per una part ni per l'altra, res no els impedirà que facin
el mateix a Europa. Les empreses japoneses són superiors essencialment només
per un problema d'organització microeconòmica. No tots actuen de la matei-
xa manera, tal com la televisió i els medis de comunicació moderns tendei-
xen a fer-nos creure. Fins i tot, si tots els governs del món haguessin d'elimi-
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nar les barreres no tarifàries, el mercat japonès seria encara totalment impe-
netrable. La major part de les dificultats que trobem els occidentals quan
volem vendre els seus productes al Japó no tenen res a veure amb les opcions
del govern japonès, sinó amb la manera com està organitzada l'economia.
Per exemple, el sistema de distribució de la major part dels productes japo-
nesos és propietat de l'empresa que fabrica el producte. Sabeu com es venen
els cotxes al Japó? Mitjançant la venda porta a porta. Per això, si algú vol
vendre cotxes al Japó, primer haurà de construir un sistema complet de dis-
tribució, i després anar de porta a porta.

Per reconstruir l'economia, no cal preocupar-se només de la coordinació
macroeconòmica, sinó d'harmonitzar aquests sistemes microeconomics jun-
tament amb els sistemes de distribució, entre altres. Per exemple, no he vist
mai que una empresa japonesa s'ocupi de maximitzar els beneficis. Penseu
en Honda: una fabrica de motos, que fa catorze anys va decidir que seria
una empesa de fabricació de cotxes, i va trobar grans dificultats en el sistema
de distribució. Honda no ha aconseguit vendre els seus cotxes al Japó (el
seu mercat japonès és molt reduït): ha venut molts més cotxes als Estats Units
que no pas al Japó. Però quan Honda va decidir transformar-se en empresa
automobilística, va començar a reinvertir els beneficis, i ho ha seguit fent
durant catorze anys. Cap empresa europea o americana ha aconseguit imitar-
la, i tampoc no ho podria fer. Després, durant els últims tres anys, Honda
ha reduït expressament el benefici sobre les inversions, reduint-lo al 3 per
cent, per tal de poder potenciar l'estructura de l'empresa. Coneixeu alguna
empresa capitalista a Itàlia que pugui fer tot això en un període de catorze
anys? Als Estats Units jo no en conec cap. Aquesta és la competència. Aquells
que dirigeixen les empreses als Estats Units aprecien un aspecte de l'efecte
d'igualació, produït pel factor preu. L'aspecte que aprecien és el que fa refe-
rència a la disminució de les retribucions, però no parlen mai del fet que
si Honda està disposada a treballar per un benefici del 3 per cent sobre les
inversions en la producció de cotxes, qui vulgui competir amb aquesta haurà
de tenir uns beneficis no superiors al 3 per cent. Aquesta és la raó per la
qual Fiat va abandonar el mercat americà: no estava disposada a treballar
pel mateix benefici pel qual estaven disposades a treballar les empreses japo-
neses, per tant, als Estats Units, Fiat no podia competir amb els japonesos.
Aquesta és la realitat del sistema. Construir una economia mundial on el món
occidental es trobi amb el món oriental no serà cosa fàcil, i el Japó comptarà
més del que mai hagi comptat en el passat.

L'EUROPA DEL 1992

El 1992 serà un any decisiu a causa del que passarà a Europa. La integra-
ció europea ens obligarà a fer una comparació viva a escala mundial, amb
conseqüències molt serioses. Caldrà donar resposta a una sèrie de qüestions:
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haurem de seguir construint una economia mundial? Haurem de canviar les
regles pel que fa referència tant a la micro com a la macroeconomia? O ens
haurem de dividir en grans blocs pels intercanvis comercials? En quina di-
recció anirà el món? Segons una valoració pessimista, que amb tot es basa
en la realitat dels fets, el món es repartirà en blocs, perquè Europa no voldrà
acceptar el repte de la competència japonesa i coreana. L'Europa del 92 cons-
truirà un sistema industrial que s'assemblarà molt a l'agricultura del Mercat
Comú, que és l'únic cas en què Europa s'ha integrat, i amb èxit. Tornem
a considerar el cas dels cotxes. Els holandesos diuen que els japonesos po-
den vendre cotxes a Holanda, però els italians no tenen la mateixa opinió
respecte a Itàlia. L'any 1992, el Mercat Comú s'haurà de posar d'acord sobre
la política a adoptar: serà l'holandesa, la italiana, o un terme mitjà? Els pes-
simistes diuen que prevaldrà la política italiana, perquè el Mercat Comú de-
cideix per unanimitat, i els italians insistiran. Els holandesos, d'altra banda,
no volen competir amb els neozelandeses en altres sectors, i acceptaran la
postura italiana sobre els cotxes a canvi de la no acceptació dels productes
de Nova Zelanda. Serà una discussió sense final, i Europa acabarà tenint una
economia amb la qual serà impossible importar productes de l'exterior. Aques-
ta, de fet, serà la fi de l'economia mundial tal com l'hem coneguda des de
la segona Guerra Mundial. Però què farà la resta del món? Hi ha punts de
vista oposats en aquest respecte. El mes de juliol passat, l'ambaixador ame-
ricà, l'ex-senador Mansfield, de visita al Japó, va proposar que a partir de
1992 els Estats Units i el Japó podrien constituir un mercat comú amb exclu-
sió dels europeus, pel fet que Europa l'any 92 exclourà dels propis mercats
al Japó i als Estats Units. Aquesta hipòtesi és molt menys probable a causa
de les diferències macroéconomiques que he esmentat. No sabria dir com
es podran integrar els Estats Units i el Japó a nivell macroeconòmic. Si la
coordinació macroeconòmica és relativament factible, encara que sigui difí-
cil, la microcoordinació encara és molt més difícil.

L'any 1992 podrem tenir, per tant, una economia mundial basada en tres
grans blocs comercials, encara que intentarem continuar el camí emprès el
1945 per assolir una economia integrada. És evident que ningú no sap exac-
tament què farem, què haurem de pensar i allò que serà preferible fer per
moure'ns en aquella direcció. Naturalment, el problema és que cap de les
dues opcions (integració o divisió en blocs) és del tot positiva. Potser les dues
exigiran canvis substancials per part de tots.

Una última observació. Charles Kennenberger, un expert en la Gran De-
pressió, sosté que l'economia es troba en serioses dificultats quan es passa
d'un món monopolar a un món pluripolar. És això el que va provocar la gran
depressió dels anys trenta. De fet, fins als anys vint, l'economia estava cen-
trada en Gran Bretanya, però cap a la meitat del decenni, els Estats Units
i Alemanya Federal van assolir aquest lloc. De fet, el món s'havia tornat plu-
ripolar. Gran Bretanya havia perdut la seva capacitat o voluntat de dirigir l'eco-
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nomia mundial tal com ho havia fet al segle XIX. Després, a finals dels anys
vint i durant els anys trenta van començar a sorgir els grans problemes d'una
economia mundial governada. Això va portar a la gran depressió.

No vull afirmar que hi haurà una altra depressió, sinó que (si hom creu
que hi ha una mica de veritat en aquesta hipòtesi) ens trobem en una situació
poc estable. Una cosa és certa: estem passant d'una economia monopolar
a una economia pluripolar, i no tenim les institucions necessàries per a go-
vernar un món on l'economia es basa en més pols.

Trauduït de Rinascita, num. 36, 8 d'octubre 1988

Lester Thurow
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Entrevista a Cesáreo Rodríguez-Aguilera:
«Política, art, dret, poesia,
ciència moderna»
Víctor Pozanco

Cesáreo Rodríguez-Aguilera, actualment Senador per Barcelona a les llis-
tes del Partit del Socialistes de Catalunya porta més de quaranta anys realit-
zant una intensa activitat cultural a Catalunya.

Com a jurista pràctic, la seva labor ha transcendit àmpliament, degut, so-
bretot, a les seves activitats com a president de l'Audiència Territorial de Bar-
celona i com a vocal del Consell General del Poder Judicial. Com a jurista
teòric, autor de moltes obres i assaigs, s'ha significat, segons afirma Reca-
sens Siches, amb una tesi «realista i raonable» com a «testimoni del repudi
de la lògica formal de la inferència, del fetitxisme legalista, de la sentència
com a deducció sil·logística i dels vells mòduls interpretatius».

Al món de la crítica d'art Rodríguez-Aguilera ha seguit amb especial aten-
ció el fenomen de l'art contemporani al nostre àmbit cultural i, concretament,
el seu desenvolupament i projecció al nostre país. Autor de nombrosos tex-
tos i assaigs, moltes obres seves han estat traduïdes a diversos idiomes. Ha
participat activament en l'acceptació i arrelament de l'art modern entre no-
saltres per mitjà d'entitats (acadèmies, museus, universitats) i congressos na-
cionals i estrangers. Sobre la seva àmplia obra s'han formulat anàlisis i co-
mentaris positius.

La seva poesia ha estat diferent, com la va qualificar Aleixandre en conèi-
xer la seva obra «Shara de la vida», en un temps d'excessives semblances.
Iniciat en els seus primers passos durant la guerra civil, s'ha mostrat, a vega-
des, com un avançat a certes actituds i corrents d'importància en la nostra
cultura. Els seus poemes de la guerra «miren de fer compatible l'automatis-
me surrealista i les imatges inspirades per l'ultraisme, solució semblant a la
solució a què van recórrer els poetes postistes els anys 1944 i 1945» (Àngel
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Crespo). Un panorama de la diversitat d'aquesta obra ens l'ofereix la seva
recent «Antologia Breve», en la qual «no es tanca en el seu problema moral
sinó que, home del seu temps, sent l'inquietant vertigen d'un metafísic en
l'univers de la bomba d'hidrogen» (F. Martínez Ruiz).

Per les circumstàncies de l'època que li ha tocat viure es considera, en certa
manera, com un polític frustrat, encara que ha exposat de manera brillant
moltes de les seves idees en aquest camp. Lluitador a Catalunya per la nova
democràcia espanyola, les seves intenses activitats es van desenvolupar a tra-
vés de «Justícia democràtica», en la fundació de la qual va intervenir, alhora
que es relacionava amb tots els partits i agrupacions polítiques de caràcter
democràtic.

A tota l'obra de Rodríguez-Aguilera s'adverteix una preocupació constant
pel coneixement real dels fets i de les coses, per l'anàlisi crítica de les idees
i dels principis, de la religió i de la filosofia. La seva relació amb Ferrater
Mora i el conceixement de la nova filosofia el porten a pensar, amb Edgar
Morin, que ciència i pensament filosòfic no s'han de dissociar, i que l'objec-
te de la filosofia no pot ser, avui, diferent del de la ciència. Aquesta, la cièn-
cika, ha de ser una ciència amb consciència.

En el diàleg que manté amb Víctor Pozanco, en el següent interviu, ex-
pressa les seves idees al voltant de tota aquesta diversitat de temes del nostre
temps.

Pozanco: Trajectòries vitals com la seva m'han cridat sempre l'atenció, per-
què em pregunto si després del fort tribut a l'especialització a l'era indus-
trial, aquestes trajectòries són l'avanç d'un nou humanisme a les albors de
l'era postindustrial, davant d'una tecnologia i una ciència que han canviat,
en molts aspectes de manera radical, els seus plantejaments. Pel que fa a
la seva persona penso si cal considerar-lo com un pensador, un jurista, un
esteta o un polític».

Rodríguez-Aguilera: Crec que l'especialització no desapareixerà; en certa
manera s'accentuarà, perquè el tipus de civilització que hem assolit ho exi-
geix; però l'especialització no impedirà que es pugui arribar a un coneixe-
ment generalitzat i crític de la realitat —cap al qual cada dia són més grans
les aproximacions—, del que som i del que ens envolta. Edgar Morin parla
d'una ciència amb consciència, en el sentit de poder assumir les interrela-
cions dels distints sectors del coneixement per a formular principis i conclu-
sions. Com s'ha dit, el fi del coneixement no és descobrir el secret del món,
sinó dialogar amb el món. La idea que a mesura que augmenta el coneixe-
ment augmenta també la ignorància no comporta una actitud pessimista, sinó
el reconeixement de les complexitats del real i de la inacabable tasca del co-
neixement. Com diu Ferrater Mora, avui es pot considerar filosofia l'activi-
tat que exerceix qualsevol persona que, immiscida dins de determinada acti-
vitat humana, actua sobre ells críticament, analitzant-la i proposant conjectures
de caràcter general, hipotètiques i sotmeses a canvi. Crec que aquesta és la
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meva activitat des dels camps sociològics i artístics, en els quals he partici-
pat i els quals he analitzat críticament.

— Bé, però, ¿i la raó del conreu d'aquestes especialitats, les causes d'ha-
ver estat jurista, polític, poeta i crític d'an?

— La causa principal deu ser en les circumstàncies que han concorregut
al llarg de la meva vida. La necessitat de començar els meus estudis supe-
riors en solitari, lluny de la universitat; les trobades, en moments decisius,
amb persones molt coneixedores de l'art modern (Zabaleta) i de la poesia
moderna (Porlán), la prolongació de la dictadura durant gairebé quaranta anys,
els més densos de la meva vida.

— Recordo que en un dels seus llibres, «De un lugar a otro», ve a dir al-
guna cosa com que la poesia li va arribar, a la seva joventut, com una amant
i que la va abandonar sense saber si va serper covardia o per les seves exi-
gències.

— La veritat és que no va ser un abandonament total. Va ser una falta de
correspondència, potser mútua, a l'amor inicial. De totes maneres, sí que
em sembla el reflex de les contradiccions d'una època —la guerra i els pri-
mers anys de la postguerra— especialment difícils per a mi. Blas de Otero,
que va néixer el mateix any que jo, que va estudiar dret com jo, i que va
patir, aquells anys, circumstàncies semblants a les meves i amb el qual vaig
tenir una relació amistosa plena d'intercanvis enriquidors, va optar pel camí
compromès de la poesia, en el seu cas encertadament per a la poesia i per
a nosaltres, encara que la vida li oferia un calze difícil d'escurar. Crec que
jo vaig optar pel camí modest que em corresponia.

— A mi em sembla que el poeta, encara que no ho sigui de manera exclus-
siva i total, si és un científic crític com em sembla que és vostè, o un assa-
gista, transcendeix la seva activitat del sentit «profètic» o d'avançant que té
el poeta. ,

— Si identifiquem el sentit de creativitat amb el sentit poètic, potser ens
calgui per a qualsevol acte de reflexió o d'anàlisi. Per altra banda, reconec
que, en el meu cas, són moltes les coses que m'atrauen de la mateixa manera
en la meva lluita per conèixer, i és la seva diversitat i mutu enriquiment (en-
cara que en molts camps els meus avanços són mínims) una de les meves
satisfaccions personals més grans.

— En tota la seva obra, en la seva tasca professional, adverteixo una his-
tòria moral, una línia ètica de proselitisme, d'atenció al proïsme; quin és
el sentit que podem donar a aquesta actitud, si és que comparteix el meu
punt de vista?

— Potser és veritat. Al camp del dret, per exemple, m'ha preocupat tant
la investigació i l'anàlisi de les nostres lleis i de la nostra jurisprudència, com
la divulgació de la seva realitat autèntica, mirant de desmitificar els seus re-
sultats i de fer veure a les nostres gents el veritable caràcter del dret viu,
com a cosa humana, amb tots els condicionaments, virtuts i defectes de l'home,
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sense aquesta suposada legitimació sobrenatural derivada de l'esquema clàs-
sic de dret diví, natural i positiu. També als meus assaigs sobre l'art sembla
de fet, que hi ha un desig de transmetre als altres els entusiasmes i les ale-
gries que la seva revelació m'ha donat. En la poesia, potser la idea de Martí-
nez Ruiz que en ella no em tanco en el meu problema moral sinó que sento
l'inquietant vertigen d'un metafísic en l'univers de la bomba d'hidrogen, apunti
en el sentit que estem parlant.

— Aquesta actitud seva no el porta a topar sovint amb la realitat? En l'or-
dre polític, per exemple, no se sent insatisfet entre la seva actitud de crítica
i perfeccionament, i la realitat de la claudicació i el pacte?

— Aquí batega una d'aquestes idees que sovint s'utilitzen contra el polític.
El polític ha de cedir, ha de pactar, i per això se l'acusa de falta de sinceritat;
quan no és de coses més greus. Però és que la política és, ha de ser justa-
ment, això; portar a terme les nostres idees de govern sense aniquilar ni oblidar
del tot, les dels altres. Parlo, naturalment, de política moderna, no autorità-
ria o exclusivista. L'intel·lectual viu al món de les seves idees; el polític viu
al de la realitat executiva concreta que ha de transformar, o anar configurant,
al fil també de les seves idees, però sense oblidar del tot les alienes perquè
aquest fil no es trenqui. La perfecció de les institucions és impossible, però
la seva millora o la seva adaptació a la realitat és sempre possible. Ser polític
és, socialment, arriscat. Intel·lectual i polític al mateix temps, em sembla
una de les postures més incòmodes i més fascinadores que poden adoptar-se.

— La realitat del social resulta, efectivament, difícil de captar. Encara que
la ciència segueixi amb els seus avenços, amb els seus descobriments, no
creu que romandran sempre aspectes ignorants que mantindran viu el sentir
i el viure en el misteriós, fins i tot en el màgic?

— La idea d'una teoria final o perfecta, explicativa de la tonalitat de la
realitat, incapaç de ser millorada, o la d'assolir un coneixement ple que faci
inútil la dialèctica del coneixement, no té sentit. S'ha d'assumir la realitat
de la imperfecció, de l'incomplet del coneixement, de la finitud de tot. L'eli-
minació d'aquests enigmes només pot venir a través de la religió, però, natu-
ralment, per als qui accepten aquest mitjà de coneixement, i això més aviat
com una esperança.

— No obstant això, la creença exclusiva en el mètode científic com a mit-
jà de coneixement, ¿no suposa també una actitud de fe, tenint en compte la
renovació constant d'aquest coneixement?

— El científic no té la pretensió d'arribar a veritats absolutes. La seva acti-
tud és senzilla i humil. Analitza la seva realitat i la que ens envolta, procu-
rant oblidar idees i judicis no demostrats, i continua la investigació i l'anàlisi
a partir dels coneixements parcials acreditats. Les conclusions i considera-
cions que vagin més enllà d'aquests coneixements, si les formula, ho fa cons-
cient del seu caràcter de probabilitat, que podrà acreditar-se o superar-se amb
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noves investigacions. És el cas, per exemple, de les teories de la relativitat
d'Einstein o de l'evolució de Darwin.

El coneixement religiós és conseqüència d'una revelació sobrenatural, trans-
crita per algun home, per perfecte que sigui, i desenvolupada, comentada
i, necessàriament, ampliada pels homes. Aquestes interpretacions humanes
són fal·libles per la seva pròpia naturalesa i, sovint, contradictòries, fins i
tot entre els que accepten l'origen sobrenatural d'aquest coneixement. El Tal-
mud, l'Evangeli, l'Alcora, han rebut les més diverses interpretacions, fins
i tot amb pretensions de fe ortodoxa.

—Bé, però a l'home d'avui, i encara més als nostres avantpassats, la veri-
tat religiosa li fa més servei que el coneixement científic.

—Fins a cert punt. És veritat que la religió es dóna en tot temps i en tots
els pobles. Però les seves veritats, si ho prefereix, les particularitats de les
seves veritats, canvien a vegades de manera radical amb el temps. Fets que
no fa gaire temps eren pecats de mort (quan els tribunals religiosos podien
dictar aquesta classe de resolucions) són avui venials o no són res. La socie-
tat religiosa, l'home religiós, rebutja també certes creences, amb el pas del
temps, encara que segueixi mantenint la seva religiositat. El món modern
es rebel·la, en bona part, contra l'Església, perquè rebutja la noció de pecat.
Sobre els grans temes religiosos (als quals la tasca apostòlica gairebé no fa
referència en l'actualitat), hi ha també distanciament. Per exemple, a les re-
lacions entre l'ànima i el cos, la vida eterna al cel o a l'infern, els dubtes
augmenten, en comptes de disminuir, en l'home religiós. I el dubte produeix
temors o insatisfaccions.

—El poeta —i em dirigeixo a un poeta— somnia amb la bellesa i la per-
fecció, per una banda; per l'altra, critica durament les traves socials i esta-
tals a la recerca d'un ideal. Un dels seus poemes, «El Señor Presidente»,
em sembla que podria firmar-lo un àcrata. ,

—El poema que esmenta no és més que una crítica a certs fonaments fal-
sos de l'ordre establert. Dedicat a Miguel Ángel Asturias (a qui el vaig lliu-
rar personalment i el va acollir molt bé, i ens vam estendre en amplis i amis-
tosos comentaris, durant el temps d'ambaixador a París), el meu propòsit en
ell no passa de subratllar la paranoica megalomania dels nostres dictadors,
assumida amb entusiasme per certs sectors socials. La lluita per una societat
millor suposa l'anàlisi realista i raonable d'aquesta societat i dels mitjans que
cal utilitzar per a això. Em sembla, fins i tot, que es pot i s'ha de formular
com a situació utòpica i a llarg termini, però sempre dins del que és raona-
ble. Recordo l'eslògan del 68: «Sigueu raonables; demaneu l'impossible».
La paradoxa té gràcia, i fins i tot sentit positiu, si pensem en la impossibili-
tat momentània.

—Ens trobem —i ara penso en el jurista— amb el fet que l'home està sem-
pre dins d'una societat regida per unes lleis i per uns jutges, als quals s'ha
de sotmetre, encara que, a vegades, ni aquelles siguin justes ni aquestes per-
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fectes. Cal lluitar per una societat millor, ens diu vostè, però això suposa
un enfrontament i un risc, a més d'uns judicis de valor molt personals sobre
el just i l'injust.

—Sóc conscient de la dificultat del plantejament. Però si la legitimació del
just, en el sentit més ample, ha de venir del consens social, aquí ja tenim
un punt de referència. La llibertat individual s'ha d'entendre com a partici-
pació en la societat i com a crítica d'aquesta societat. En aquesta societat
viva i democràtica, oberta i pluralista, és on han de sorgir les nocions més
adequades del just i de l'injust, assumint fins i tot el caràcter d'incertesa i
variabilitat propis de tot el real. És veritat que l'Estat modern no admet mas-
sa opcions, però és més positiva la lluita incessant dins d'elles, que el pretès
trencament a través de l'acció directa armada o del terrorisme individual, dels
greus riscs socials dels quals tenim dolorosos exemples en els últims anys.

—Penso especialment en la nostra justícia de cada dia, en el que rep el
ciutadà en cada cas, del jutge i de la llei.

—Jo també he pensat molt en això i bona prova n'és el meu llibre «Justícia
cada dia». Crec que per a la persona en concret no hi ha res més important,
en l'ordre jurídic, que la decisió del jutge en el cas que l'afecta. Des del rea-
lisme jurídic s'ha arribat a dir que el dret no és res més que la profecia del
que el jutge realment farà.

El reconeixement d'aquesta posició excepcional del jutge davant del dret
és una cosa que cal no oblidar amb la idea tranquil·litzadora, però poc efi-
cient, de la submissió del jutge a la llei. Tota llei ha de ser interpretada i
els marges de discrecionalitat del jutge són molt amples. La interpretació de
la llei s'ha de fer «d'acord amb la realitat social del temps en què s'ha d'apli-
car», precepte idealista ben encertat, però que admet moltes possibilitats. Els
fets judicials són història i cal reconstruir-los, i tots sabem les dificultats que
planteja això. Per altra banda, la prova penal serà avaluada pel tribunal «se-
gons la seva consciència». Vull, amb l'exposat, destacar la inseguretat mate-
màtica de la justícia i la conveniència de tenir molt en compte la personalitat
del jutge, així com la necessitat de controls ràpids i eficaços a la seva funció,
a través dels recursos que les lleis estableixen per a això. Els dos elements
bàsics dels quals ha de sorgir el dret viu (la llei i el fet històric de cada cas)
no són, com a regla general, ni segurs, ni concrets, ni previsibles. Aquesta
és la realitat, per desconcertant que pugui semblar. Però s'ha de tenir en compte
que no n'hi ha cap altra, que la «robotització» de la justícia (si fos possible,
que no ho és) tindria encara més riscs, perquè la seva perfecció mecànica
seria la imperfecció humana més gran.

—No seria millor llavors confiar la justícia als homes més savis i més dig-
nes de cada societat, perquè ells resolguessin humanament i sàviament els
conflictes?

—Aquesta possibilitat només es pot donar en societats primitives i poc com-
plexes. A la societat actual resultaria impossible, independentment de la di-
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ficultat de l'elecció i del risc de lliurar a una o diverses persones un poder
absolut, sense control. Els problemes d'aquesta naturalesa s'intenta resoldre'ls,
avui, amb la participació a la justícia d'institucions diverses i de la pròpia
societat, així com amb la garantia de la independència judicial controlada
pel sistema dels recursos i de la vigilància en l'ordre governatiu.

—Donada la importància que dóna als aspectes sociològics del dret, a la
seva vivència en els casos reals, més enllà dels principis i de les normes,
la seva residència durant quatre anys al Marroc i durant gairebé quaranta
a Catalunya li deu haver aportat motius de meditació i de rectificació de cenes
idees preconcebudes. ¿Es pot pensar que aquesta convivència ha influït en
la seva formació i en les seves idees?

—Sens dubte hi ha influït molt, com ho hauria fet qualsevol altre tipus de
societat peculiar amb la qual hagués conviscut. Les influències es reben im-
mediatament perquè es tracta de donar explicació a situacions noves per a
mi; les conclusions poden venir després. Va ser a Catalunya on vaig conèixer
Américo Castro i vaig llegir apassionadament la seva obra. Meditant llavors
sobre el meu passat recent al Marroc, vaig entendre millor la seva idea sobre
la convivència i pugna de les tres cultures històriques espanyoles (hispano-
cristianes, hispano-musulmanes i hispano-hebrees) en la formació de l'hete-
rogeni conglomerat social que avui és Espanya.

Al Marroc havia mantingut bones relacions amistoses amb famílies mu-
sulmanes i hebrees, havia visitat les seves llars i havia participat en les seves
festes i fins i tot en les seves inquietuds intel·lectuals, polítiques i religioses.
Eren els difícils anys de la segona guerra mundial. La situació colonitzadora
del protectorat, al qual el Marroc es veu sotmès, resultava un anacronisme.
Els joves nacionalistes marroquins s'expressaven apassionadament en aquest
punt de la seva situació i en altres aspectes de la seva cultura. Els hebreus,
per la seva banda, sabien molt més que no pas nosaltres i patien d'una mane-
ra intel·lectual més pròxima els horfors del genocidi hitlerià. A vegades es
prenia certa consciència que aquesta aberració procedia del nostre món, de
la nostra cultura, la dels cristians, els «nazaranis», com un nou capítol de
la històrica convivència i pugna de les tres cultures, de les tres «religions
del Llibre».

A través de la meva especialització jurídica, vaig poder conèixer al Mar-
roc aspectes del dret clàssic musulmà —espanyol també durant segles—, avui
oblidat, en bona part, a causa del pes colonitzador. Un dret de creació juris-
prudencial, més proper en això a l'anglosaxó que a l'europeu continental,
amb grans possibilitats d'adaptació progressiva, encara que l'estancament is-
làmic i la seva teocracia político-social ho hagin impedit.

També a Catalunya, per les seves peculiaritats sociològiques i per la seva
proximitat cultural en què em movia, des de poc després de la meva arriba-
da, l'antifranquisme era molt més freqüent a la dreta catalana que a la de
la resta d'Espanya. L'esquerra, no cal dir, també ho era. Els nacionalistes
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catalans, d'esquerres i de dretes, em van portar fàcilment al coneixement (que
de manera tergiversada i insuficient posseïa) de la seva història i la seva cul-
tura. Des de la distància i l'interès, em vaig sentir plenament identificat amb
les raonables exigències de govern propi de la meva societat d'adopció. Els
Congressos de poesia de Salamanca i Santiago (1953 i 1954), i els primers
anys del setmanari «Revista», per aquelles mateixes dades, van ser encontres
favorables d'entesa mútua (castellano-catalana).

Catalunya té un dret propi i una llengua pròpia. Des de finals del segle
passat fins fa ben poc, fins la total transformació espanyola que s'inicia a fi-
nals dels anys seixanta, Catalunya constitueix, sense cap dubte, l'avantguar-
da peninsular, en l'aspecte artístic i, en certa manera, en la cultura moderna
en general. L'art modern té aquí aspectes d'assimilació (modernisme, nou-
centisme, evolucionistes, ADLAN, GATCPAC, «Dau al Set») als quals la resta
d'Espanya romandrà pràcticament aliena, llevat d'excepcions aïllades. Aquesta
realitat, quejo percebo des de la meva arribada a Barcelona, farà que el meu
lliurament a la nova societat en què em trobo, sigui entusiasta i plenament
participatiu des del primer moment.

—No creu que en haver-se consolidat la nostra democràcia, i en haver-se
arribat en ella a cotes de llibertat a un alt nivell, s'arriba aquí, a vegades,
a situacions obsessives, com en matèria lingüística, quan avui la llengua
catalana es desenvolupa sense cap entrebanc i Catalunya té altres proble-
mes de progrés per a oferir als seus ciutadans?

—És un fet que s'ha de comprendre. La llengua catalana ha patit fins a
temps molt recents una persecució lamentable. El poble català ha resistit amb
fermesa. Insistir, com s'ha fet en els últims temps, en una agressió d'aquesta
naturalesa, no és només un atac a un dels drets més íntims, autèntics i vol-
guts de la persona, de la família i de la societat, sinó que, des del punt de
vista polític constitueix una bajanada monumental. El reconeixement del dret
a la plena normalització lingüística és avui clar (a vegades la seva aplicació
no tant), però hi ha un cert arrossegament de situacions anteriors que pot
resultar negatiu. Hi ha, per altra banda, una lògica preocupació derivada
d'aquestes situacions anteriors. La realitat bilingüe d'avui pot no ser el desi-
deràtum, encara que no es pot ignorar. Aquí rauen les contradiccions. Afe-
gim a això la «igualtat més igual» (equiparació català-castellà, castellà-català
en tot el territori de l'Estat) pròpies d'un règim polític federal, latent —si
és moderat— en tot nacionalisme, i crec que podran comprendre's les fric-
cions actuals, encara que el deure de tots sigui no ultrapassar-les.

—Bé, però jo volia referir-me al seu cas particular (i a altres semblants al
seu), d'una persona que arriba a Catalunya fa quatre dècades, que poc després
d'arribar, dirigeix aquí una revista i col·labora en altres, que participa intensa-
ment en la vida cultural de Catalunya, mitjançant conferències i activitats de
tota mena, que publica assaigs i llibres, alguns d'important incidència, i, mal-
grat tot, en cert sentit i per a certs sectors, queda una mica al marge.

110



L'OPINIÓ SOCIALISTA

—Jo no em trobo aquí, de cap manera, marginat. Justament aquesta reali-
tat, la realitat d'avui, és aquí culturalment bilingüe, i aquesta és la raó per
la qual els que hem arribat de fora no hem trobat facilitats (necessitats) per
assumir plenament la nova llengua, per dïr-ho jugant, en certa manera, a la
paradoxa. Es podrà adoptar teòricament la postura que es vulgui; però el pre-
sent és aquí, parlant pel seu compte. A mi\em sembla que, amb certes co-
rreccions de l'«status» actual, a favor de la llengua catalana, la situació lin-
güística avui és de correcta coexistència pacífica.

—Recentment, l'any 1986, van aparèixer dos nous llibres seus: «Arte mo-
derno en Cataluña», un examen de què és art i què és modernitat, com indica
el subtítol, i una «Antologia Breve», en la qual recull el que ha considerat
essencial de la seva obra poètica, a la qual jo vaig fer referència, fa anys,
en un assaig que vaig publicar a «Papeles de Son Armadans». Aquesta última
obra va precedida d'un excel·lent pròleg d'Àngel Crespo, en què s'indica el
fet que en els seus primers poemes conflueixen l'estètica ultraista i la surrea-
lista i que, curiosament, s'avancen en uns pocs anys a determinats aspectes
de la poètica postista, dels anys de la postguerra. L'observació em sembla
certa i interessant. Però jo li pregunto: ¿és que la seva obra poètica neix,
des dels seus inicis, com una obra d'avantguarda, o hi ha una fase prèvia
més romàntica o més clàssica?

—La veritat és que la meva iniciació primera cap a l'avantguarda artística
va acompanyada de lectures (Freud, Lautréamont, Proust, Cocteau...) que,
insensiblement, em porten també a l'avantguarda poètica que el surrealisme
suposava en els anys trenta.

Les meves lectures, quan l'any trenta-sis, amb els me\i vint anys, arribo
al Jaén de la guerra, han passat només (llevat, és clar, de Ibs de caràcter uni-
versitari), per la reduïda i interessant biblioteca de Rafael Zabaleta i la dels
clàssics universals, regla del govern de la República a l'ajuntament de Que-
sada. En el desert cultural dels pobles de l'Espanya d'aquells temps, allò era
un oasi gairebé al·lucinant que tot just havia començat a recórrer. A Jaén
trobo una tertúlia d'estudiants universitaris, antics companys de l'Institut, en
plena febre poètica surrealista, dedicats a la caça de somnis i a l'escriptura
automàtica, inspirada en el mètode dedaista de Tristan Tzara, i m'incorporo
de ple a aquelles al·lucinacions juvenils que, en part, ens allunyen d'aquelles
altres gravíssimes i brutals de la guerra. Allà va començar la meva iniciació
en el món de la poesia Rafael Porlán, que va ser secretari de la revista «Me-
lodia» de Sevilla, amic de tots els poetes de la generació del vint-i-set; ens
va apropar a ells humanament i intel·lectualment, des d'aquell Jaén de la guerra.

—Em sembla que a tota la seva obra hi ha una voluntat de racionalitzar
i d'utilitzar un llenguatge simbòlic. Potser és aquí on Aleixandre va veure
la diferència de la seva poesia, segons li va dir. Quan amb els seus amics
de Jaén extreu paraules a l'atzar d'un barret o d'una caixa de sabates, el
que vostè fa instintivament és posar-se a ordenar-les, ¿o no?
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—A mi em va atraure molt l'experiència agosarada d'aquella avantguarda
literària i artística. És possible que en aquells llocs tots féssim trampa. La
idea daliniana, per a la creació surrealista, de l'aprofitament racional del sub-
conscient, que en aquell temps no coneixíem, la utilitzàvem, allargant el joc
i ordenant l'atzar, amb algun canvi, al nostre gust. En aquesta línia, anys des-
prés, vaig intentar una poesia «abstracta» seleccionant versos de diferents poe-
mes del mateix autor, ordenant-los arbitràriament, amb la qual cosa resulta-
va una espècie de «collage» literari, la qualitat del qual depenia, essencialment,
dels materials utilitzats. Però vull afegir alguna cosa relacionada amb la meva
experiència poètica. Encara que la mantinc durant els meus anys posteriors,
passo pel meu contacte amb els poetes marroquins i segueixo amb ella a Ca-
talunya i les Balears, la veritat és que, per la meva esporàdica dedicació, m'he
de considerar un poeta ocasional.

—En canvi, jo penso que aquesta continuïtat suposa arrelament i una ac-
titud poètica que es pot haver reflectit a les seves altres activitats creatives.
Per altra banda, crec que Catalunya ha influït en el desenvolupament de la
seva obra poètica. El crític d'ABC, Martínez Ruiz, ha dit, sobre la seva obra,
que no és desmesurat recordar en ella el to d'alerta d'un Espriu.

—Sens dubte aquesta influència ha existit. He tingut —i tinc— les millors
relacions amistoses amb la majoria dels poetes catalans d'aquests anys, poe-
tes en llengua catalana i en llengua castellana. La meva primera tertúlia a
Barcelona, poc després d'arribar, va ser una de poetes, amb l'assistència, en-
tre d'altres, de Cirlot, Manuel Segala i Julio Garcés. Ben aviat vaig dirigir
alguns números de la revista de poesia «La Calandria». El meu aprenentatge
de la llengua catalana em van portar a la seva poesia, on, a més d'altres va-
lors, es troba una expcepcional riquesa lingüística.
—En el camp de les ans plàstiques la seva tasca a Catalunya va començar
una mica més tard però va resultar més intensa i continuada. Quina era la
situació, en aquest aspecte, als anys quaranta i cinquanta?

—És difícil imaginar-la ara. Catalunya havia estat l'avantguarda artística
d'Espanya fins la guerra civil. El canvi polític que va originar feia témer la
pèrdua d'aquells valors. Es tractava de mantenir els llaços necessaris amb
aquell esperit i amb aquells aspectes culturals. Els intel·lectuals que van quedar
aquí, i els que tornaven de l'exili, van actuar intensament malgrat les dificul-
tats d'aquella circumstància. En aquest sentit jo vaig trobar un ambient molt
favorable, encara que minoritari i bloquejat. Des del «Club 49» fins a l'«Aso-
ciación de Artistas Actuales», les activitats van ser incessants. Recordo espe-
cialment la meva secció «Diálogos de Arte», al setmanari «Revista», per la
qual van desfilar tots els joves pintors i escultors, llavors desconeguts i poc
després representants d'un dels períodes de més gran esplendor artístic de
Catalunya, a la qual Eugeni d'Ors (que també col·laborava en el mateix set-
manari) s'hi va referir dient que junt amb l'ordenació dels artistes precursors
escollits per ell, «la seva prole ha entrat ara en un altre registre civil que va
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omplint aquí, al costat mateix, els folis d'un puntual, competent i destacat
còmplice, Cesáreo Rodríguez-Aguilera.

—La nova situació política, democràtica i lliure, que permet a l'artista
expressar-se sense entrebancs, ¿ha influït en la millora del nostre art?

—La censura influeix més en l'autenticitat de l'obra d'art que en la seva qua-
litat. Els valors mentals i creatius de l'artista trobaran sempre mitjans per
expressar-se. El que entorpeix la censura és la llibertat de l'artista, i per tant,
l'aparició de determinats aspectes o perfils de la seva obra. Però la genialitat
de l'autor, si existeix —posem el Quixot com a gran exemple— salvarà els obs-
tacles i l'obra arribarà a les mateixes cotes de qualitat. Per altra banda, el llen-
guatge plàstic, en no ser tan directe i inequívoc, evita més fàcilment el control
restrictiu, llevat que s'arribi als extrems grotescos del hitlérisme o de l'stalinisme.

—Em fa l'efecte, no obstant això, que, en el camp de les arts plàstiques,
s'ha donat la paradoxa, a Catalunya, de ser més creatiu el període anterior
a la recuperació de les llibertats que l'actual. Li sembla que la irònica frase
que «contra Franco vivíem millor», té algun sentit en l'aspecte indicat?

—No és gaire segur poder afirmar la superioritat del període anterior res-
pecte a l'actual, si no és que escollim moments d'aquell període. El que sí
que es pot afirmar és que la nostra tradició política ha coincidit, en part,
amb el que en el món de l'art anomenem crisi de la modernitat. Però, fins
i tot en aquest sentit, podem destacar el fet que el jove postmodernisme pot
presentar a Catalunya un panorama encoratjador.

—L'home va dominant la matèria, però no sabem si acabarà dominant-la
del tot. De moment disposa d'uns mitjans que, segons es diu, poden aniqui-
lar el món. No podem oblidar que l'home, producte d'una evolució molt llar-
ga, és racional i irracional al mateix temps. ¿Què pot esperar-se, en aques-
tes circumstàncies, del futur de la humanitat?

—Pot esperar-se tot, inclosa la possible autoaniquilació humana. Els cien-
tífics, als quals també els agrada, a vegades, jugar amb el futur, han arribat
a pensar, entre el pessimisme i l'optimisme, que l'holocaust nuclear podria
deixar determinats grups humans, a partir dels quals, després de diversos
milers d'anys (per al temps còsmic, un insignificant espai) la humanitat es
podria recuperar. Confiem, tanmateix, que la racionalitat, per aquesta vega-
da, s'imposi. I pensem, amb el professor Eric Chaisson, que si som alguna
cosa més que productes de l'univers, si som agents de l'univers, i l'evolució
còsmica, meravellosament càlida i esclaridora, ens permet acceptar la nostra
herència i utilitzar les nostres potencialitats, podrem (encara que en aquest
desig hi hagi més voluntarisme que equilibri de la raó experimental) desve-
lar els secrets de la naturalesa, per perfeccionar-nos nosaltres mateixos i per-
feccionar el nostre univers, fins al punt de dominar completament la matèria
que, com avui dramàticament sabem, és energia «empresonada».

Víctor Pozanco
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Cultura i immigració:
segona generació
Lluís Plaquer

Procuraré fer una certa reflexió a partir d'una sèrie de dades que estan pu-
blicades i, sobretot, a partir de les vivències que normalment la gent té pel
carrer. Les dades s'han d'interpretar a partir d'idees, d'hipòtesis, i això no-
més s'aconsegueix a base de viure en una comunitat i estar una mica atent
a veure què és el que passa al voltant.

Jo diria que fa una certa gràcia sentir que el català es qualifica de llengua
minoritària. Aquests dies, per exemple hi ha hagut un debat del Parlament
Europeu en què figurem entre les llengües minoritàries d'Europa. És clar
que el català és realment un cas molt especial perquè es tracta d'una llengua
parlada per bastants milions de persones i, a més, avui dia es dóna el cas
que la llengua catalana no havia estat mai tant present als mitjans de comuni-
cació de massa —tan a la premsa com a la televisió, fins i tot a la universitat
i a les institucions públiques en general—. Actualment, qualsevol estranger
que vingui a Barcelona de seguida se n'adona que hi ha una cosa diferent
de la resta d'Espanya. Hi ha, realment, una presència molt important —fins
i tot jo diria massiva—.

A primera vista, doncs, la situació no pot ser més afalagadora i més opti-
mista. Les dades oficials que es faciliten d'una manera triomfalista ens diuen
que segons les darreres anàlisis dels padrons —suposo que es refereixen al
padró del 86— només un 9,7 o sigui menys del 10% de la població no entén
el català. Per un país que, en determinats moments de la seva història, ha
arribat a tenir proporcions de gairebé el 40 % dels habitants que havien nas-

N. de la R.
Transcripció de les intervencions realitzades en el col·loqui organitzat pel Club Catalunya i
Futur el 29 d'octubre de 1987.
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cut a fora de Catalunya —això passava a l'any 1975— en realitat és un gran
èxit arribar a tenir xifres de comprensió tant importants. Però, de totes ma-
neres permeteu-me, que sigui una mica pessimista i que comenci a plantejar
una sèrie de dubtes que jo tinc i que normalment no estan contemplats en
els escenaris oficials; això no vol dir, que el govern de la Generalitat o certs
sectors dirigents no se'ls plantegin, però almenys no entren en l'escena pú-
blica, no se'ls debat. Per això jo crec que aquesta és una bona ocasió per
iniciar el debat sobre una sèrie de temes que són una mica tabú, i que em
sembla que caldria airejar.

En primer lloc, oficialment, el problema de la immigració ja està acabat.
Des del moment en què es va estroncar el flux migratori, a principis dels
anys 70, o sia, fa ja més de 15 anys, que ja no vénen immigrants, sembla
queja no hi ha problema. Per altra banda, el possible conflicte interlingüís-
tic s'ha mantingut en cotes molt baixes, afortunadament, i per tant, sembla,
que és un tema sobre el qual ja no val la pena parlar.

En segon lloc, les enquestes i les informacions que a vegades llegim als
diaris es refereixen, normalment, a la comprensió, però mai, potser per manca
d'interès o, si no manca per interès potser per por a saber la veritat, no es
refereixen mai a l'ús o a la pràctica de la llengua catalana. Sembla com si
hi hagués un cert temor, un cert recel a abordar el tema.

D'altra banda, si bé és veritat que hi ha hagut una certa progressió de l'ús
del català en determinats sectors, jo crec que en d'altres, la llengua castellana
se segueix mantenint amb força. Aquests sectors corresponen a determina-
des zones, com per exemple el cinturó industrial de Barcelona i també a de-
terminats sectors socials, més aviat a les classes més desfavorides, classes
que a vegades estan marginades i que no tenen accés als béns de la cultura.

EL CATALÀ A L'EMPRESA I A LA FAMÍLIA

Ara bé, el que és evident és que hi ha hagut —com deia al principi d'aquesta
exposició— un gran augment de la presència del català en el sector públic
institucional. I això, a vegades, deforma les coses. Deforma les coses perquè
a l'hora d'analitzar la qüestió estem realment enlluernats, sobretot les perso-
nes que havíem viscut en altres èpoques, pel fet d'anar pel carrer i veure tants
cartells i tanques publicitàries en català. Poses la televisió, i, a vegades, a
determinades hores, hi ha més programes en català que en castellà. Dues
cadenes emetent en català i una en castellà. I a la ràdio a vegades passa el
mateix. Actualment hi ha dos diaris d'abast nacional que es publiquen en ca-
talà. La primera impressió és d'enlluernament, però, després si aprofundim,
ens adonem que l'ús del català no ha fet gaires progressions pel que fa al
seu ús en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit financer i comercial, que sembla
que continuï sent un àmbit que està enterament, —sobretot en l'aspecte públic—
en mans del domini castellà. Per exemple, gairebé tots els impresos, la cor-
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respondència, les etiquetes comercials, segurament pel principi de la unitat
del mercat o per les dificultats que això implica de cara a les relacions amb
la resta d'altres comunitats autònomes, continuen estan escrits en castellà.

La qüestió és que realment el món de l'empresa encara és un món que uti-
litza el castellà en tots els àmbits de l'escriptura, encara que no de la parla
evidentment.

Igualment la presència del castellà és molt important en certs àmbits pri-
vats i familiars. Segons una enquesta recent, encarregada per les autoritats
de la Corporació Metropolitana i referida a la seva àrea, el 61% dels indivi-
dus de l'àrea Metropolitana utilitzen el castellà. Només el 34% utilitzen el
català. O sigui que hi ha moltes més persones que parlen habitualment el
castellà que no pas el català. Quasi dues terceres parts són castellano-parlants,
des del punt de vista de la pràctica, i només una tercera part catalano-parlants.
I si mirem l'ús en família, no des d'un punt de vista individual, sinó analit-
zant l'ús del català i del castellà a les llars, veiem que, al 40% de les llars
de l'àrea Metropolitana, tots els membres parlen castellà i només en un 25 %
parlen català. L'altre 25% restant està format per llars mixtes, o sia que s'uti-
litzen indistintament les dues llengües. Si ens referim a la pràctica habitual
més que no pas a la comprensió, i sobretot si ens referim a determinades
àrees relacionades sobretot amb el Cinturó Industrial de Barcelona, els re-
sultats són força diferents. I em sembla que això cal contemplar-lo perquè
el que importa en una llengua no és ni el suport oficial, els «usos» públics,
ni importa tampoc si s'entén o no, sinó si es fa servir.

Per exemple molts de nosaltres entenem el francès, però no el fem servir
normalment. I cal recordar que hi ha països com Irlanda, que tenen una llen-
gua oficial i no la fan servir. Això cal tenir-ho present.

Hi ha, doncs, importants bosses que són totalment impenetrables per la
llengua catalana, que coincideixen, a més a més, amb els sectors més margi-
nats i més desafavorits de la societat. Això cal remarcar-ho perquè és molt
important en donar-se una superposició de marginacions. O sigui, aquells
sectors que tenen més dificultat per a obtenir feina, aquells sectors que tenen
sous més baixos, aquells sectors que tenen més problemes per a tirar enda-
vant, són aquells sectors també en els quals la pràctica del català s'ha difós
menys. Ja sabeu que a vegades el conflicte és producte de la superposició
de diverses marginacions. És aquí aleshores on hi podria haver conflicte.

CATALÀ i MARGINACIÓ

Dedicaré la resta de la meva exposició a comentar aquest problema perquè
em sembla que és cabdal. El català aquí a Catalunya, al meu entendre, està
esdevenint un símbol més que no pas un instrument, i això té conseqüències
molt importants. Està esdevenint un símbol en la mesura en què la identitat
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nacional de Catalunya ha passat per una crisi que ha fet que la llengua catala-
na passés a constituir el pilar més fonamental d'aquesta identitat. Abans de
la modernització de la resta d'Espanya, abans que la resta d'Espanya esde-
vingués una societat industrial, Catalunya en la mesura que era l'únic país
hispànic amb excepció de l'enclau del País Basc, industrialitzat, i això li conferia
un signe d'identitat molt important. A més a més, també, durant la dictadura
era molt important el fet de l'actitud de resistència contra les autoritats de
l'època, que pretenien esborrar els usos públics del català, i'això també re-
presentava un clar signe d'identitat. Aquesta situació ha canviat, perquè en
primer lloc, Catalunya ja no és la única àrea industrialitzada d'Espanya i les
actituds de resistència no tenen el mateix sentit d'abans. Encara que, a vega-
des, sembla que hi hagi interès a fomentar-les, ja no té el mateix sentit pro-
testar i mobilitzar-se com en l'època del franquisme quan existeixen governs
democràticament constituïts. També d'altra banda, podem dir que certs va-
lors associats amb el poble català, com per exemple el ser treballador o la
feina ben feta, han quedat bastant diluïts en una societat industrial que, a més,
ha estat sotmesa a una immigració massiva. Així, doncs, resta la llengua com
a darrer signe d'identitat. Crec que hi ha una insistència massa gran en el
fet que la llengua sigui pràcticament l'únic signe d'identitat al qual ens afer-
rem desemperadament. A partir d'aquí es generen una sèrie d'actituts que
considero que poden esdevenir perilloses. S'està fent més èmfasi en els as-
pectes simbòlics que instrumentals o d'ús de la llengua. Es tendeix sempre
a privilegiar la llengua com a símbol, més que no pas la llengua com a ins-
trument, com a eina. Com a conseqüència d'això trobem, per exemple, que
la llengua tendeix a associar-se amb les classes més properes al poder i tam-
bé amb les classes també més ben situades. No diré amb l'aristocràcia, per-
què l'aristocràcia catalana tradicionalment sempre fou castellana —des del
segle XVI—, però sí que la llengua catalana tendeix, malauradament, a estar
massa associada o bé amb els sectors públics institucionals, amb el món de
la política en què, ja ho he dit, té més presència i també amb el món de la
classe mitja. I jo em pregunto si no podria ser que el català esdevingués una
manifestació de la classe mitja, sobretot en les àrees a què ens estem refe-
rint, en les àrees de Barcelona i les seves rodalies. Això no passa a la resta
de Catalunya, evidentment, però, jo crec que el futur de Catalunya s'està ju-
gant a Barcelona i la seva rodalia, no a la resta de Catalunya. Per això jo
crec que, quan s'analitzen aquests problemes, cal prestar una atenció molt
especial a l'àrea de l'extinta Corporació Metropolitana.

Com a conseqüència de tot això constatem com el català s'està associant
a aquells grups que aspiren a una certa ascensió social, i també em pregunto
si no està esdevenint una llengua de relacions públiques, una llengua que no-
més els caldria saber a aquelles persones que són, com deia un sociòleg nord-
america, cercadors d'estatus, que volen promocionar-se, que volen millorar
la seva situació. Aquests són els que aprenen el català. Als altres, és clar,
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ja no els cal. la més a més amb les nostres actituds confirmem aquesta ten-
dència com ho prova el fet que quan ens dirigim a certes persones amb una
certa educació, suposem que aquestes persones, sobretot si han passat per
la universitat, si més no, entendran el català. Si no s'expressen en català, al-
menys l'entendran.

En canvi, sembla que, en general, quan un es dirigeix a un cobrador d'aüto-
bús, o quan un es dirigeix a un senyor que està en un bar, se li ha de parlar
en castellà, perquè s'espera d'aquella persona que no el sàpiga. Aquestes ex-
pectatives reforcen l'associació del català amb el món de les relacions públi-
ques, tant a l'empresa com en el món de la política. En la nostra societat,
una persona que vulgui promocionar-se ha de saber el català. I, de fet, si
passa per la universitat, el més probable és que el sàpiga perquè el català
a la universitat, té una presència molt important. Si ha fet Formació Profes-
sional no és probable que hagi tingut gaires classes en català.

Així, veiem com el castellà està esdevenint una llengua de comunicació
entre estranys, en el mateix moment en què el català ha esdevingut una llen-
gua d'ús públic massiu. I això, és clar, sembla una contradicció en els ter-
mes. El que passa és què el castellà està esdevenint la llengua pública per
excel·lència en la interacció quotidiana, mentre que el català està quedant
confinat als aspectes públics institucionals. Hi ha una experiència que tinc
molt sovint. Quan una persona no et coneix se't dirigeix sobretot en castellà.
Per exemple, ara que he canviat de barri, vas a una botiga, a tots els parro-
quians, a tots els païsans coneguts, els venedors es dirigeixen en català, però
si no et coneixen se t'adrecen en castellà. Crec que és una tendència molt
important i que ens hauria de fer reflexionar. A Catalunya, el castellà està
esdevenint una llengua de comunicació entre estranys. La conclusió que en
podem treure és que estem assistint a un procés d'especialització lingüística
en l'àmbit públic. El català tendeix a predominar en el món de les institu-
cions i, en general, en tots aquells sectors socialment visibles que estan as-
sociats simbòlicament amb la comunitat catalana en el seu conjunt, alhora
que el castellà està acomplint funcions públiques més subterrànies però més
decisives a llarg termini perquè el destí de les llengües es decideix al carrer,
no pas en els cenacles oficials. D'altra banda, podem constatar com la cultu-
ra catalana i les altres cultures hispàniques amb un cert arrelament a Cata-
lunya com, per exemple, la cultura andalusa, viuen en compartiments estancs.
Això podia tenir una certa justificació a l'època de la repressió franquista
en què la parla castellana era, als ulls dels catalans, signe de dominació i
evocava la pròpia impotència, però no pas ara en què caldria esperar una
fecundació mútua de totes les cultures peninsulars. En particular, fins ara
la cultura andalusa a Catalunya era olímpicament ignorada. Era subterrània,
com si no existís.

Això ho dic perquè actualment, sobretot en els darrers dos anys, sembla
que els moviments andalusos estan sortint de les catacombes. Ho dic perquè
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és un fenomen que comença a tenir una gran difusió (la fira de Barberà, per
exemple, o la romeria de la Virgen de la Sierra). Són fenòmens de massa
molt importants als quals els diaris comencen a concedir una certa atenció.
Jo crec que això és positiu en la mesura que crec que cal generar un debat
sobre el què cal fer i plantejar els temes a què em refereixo sobre els quals
normalment no es parla gaire.

Si bé hi ha una interpenetració del sector catalano-parlant, autòcton i, d'altra
banda, el sector andalús, a nivell de l'estructura social (hi ha un cert nombre
de matrimonis mixtes i els castellano-parlants i catalano-parlants tenen bas-
tants més tractes dels que sembla) en canvi, el que sí que hi ha, a nivell de
les cultures catalana i andalusa, és gairebé una manca de contacte, semblen
dos compartiments separats en què cadascú va per la seva. Crec que això
és greu en un moment en què, a més, s'ha produït la irrupció de la cultura
de masses a Catalunya, cultura que majoritàriament és en llengua castellana.

EL CATALÀ COM A LLENGUA CULTA

En efecte, cal ser conscients que, malauradament, a Catalunya la cultura
de masses ha restat indiferent al fet català o, dit d'una altra manera, que els
prohoms de la cultura catalana, enlluernats per l'esclat de les manifestacions
intel·lectuals minoritàries, no han sabut valorar prou bé aquest sector cultu-
ral en expansió i no han fet gaires esforços per a tenir-hi una projecció im-
portant. Això vol dir que l'han abandonat en mans de la cultura d'expressió
castellana que, cal no oblidar-ho, és la cultura del gran públic i, per tant de
les classes menys cultes de la societat. Evidentment, caldria matisar aquesta
afirmació, perquè en els darrers anys, amb l'existència de TV3 i de la des-
connexió de Sant Cugat s'ha de reconèixer que s'està fent un esforç conside-
rable en aquest sentit. Igualment caldria valorar molt positivament el forat
que està fent en la cultura catalana la novel·la negra. Però tot això encara
resulta insuficient donat el retard que portem.

Per comprovar-ho només cal entrar en qualsevol videoclub que, per a un
segment importantíssim de la població, representa l'únic contacte que té amb
el món de l'espectacle, deixant de banda la televisió. Hi entres i trobes que
el cent per cent de les pel·lícules són en castellà, fins tot aquelles que en
el seu dia foren estrenades en català. Per més que he cercat sempre he estat
incapaç de trobar una sola pel·lícula en català en un videoclub. De la matei-
xa manera, si mirem per exemple en un quiosc, on s'exposen la major part
de les manifestacions de la cultura de masses escrita, hi constatem la pràcti-
ca absència de la llengua catalana. No hi ha cap mena d'Interviu en català,
com tampoc no hi ha revistes eròtiques ni pornogràfiques. Si donéssim una
ullada al món del còmic o del rock, per exemple, podríem fer constatacions
semblants. I així succesivament.
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En canvi, això sí, es pot trobar en català coses superespecialitzades. Pots
comprar, per exemple, una obra de Max Weber, pots comprar un llibre d'una
col·lecció de clàssics de filosofia, no diguem ja de la Bernat Metge, i això
des d'abans de la guerra. Les obres que s'estan subvencionant són obres d'alta
cultura, són obres que, jo n'he hagut de traduir més d'una, penso: ¿A veure
quantes persones ho llegiran això? Realment, molt poca gent. A la facultat
de Filosofia, potser sí que es llegeixen, però no són obres que de fet arribin
a un gran públic. És molt fàcil, per exemple, comprar els clàssics del pensa-
ment modern —per parrafrar el títol de la col·lecció—, o els textos filosòfics
de Laia, es poden comprar tots en català, però, en canvi no podem trobar
en català, ni gaires «bestsellers» ni revistes il·lustrades.

Crec que això són coses que cal tenir en compte i plantejar-se-les. I jo crec
que aquest plantejament comportaria una fecundació mútua d'aquestes di-
verses cultures que coexisteixen a Catalunya, la cultura andalusa, la cultura
catalana, i d'aquesta cultura de masses que està una mica a cavall de les dues.
Jo crec que això són temes dels quals caldria parlar, i que caldria que deixes-
sin de ser tabú. I, sobretot, jo crec que caldria, a Catalunya, caminar cap
a una nova cultura cívica. Una cultura cívica que prengués nota de tots aquests
canvis que s'han produït en l'estructura social de Catalunya, i de les transfor-
macions que s'han produït, sobretot, en les bases de la identitat catalana. Una
cultura cívica que deixés de ser una cultura de resistència. Una cultura, so-
bretot, que fos una cultura pública al cent per cent.

La cultura catalana sempre ha estat una cultura anti-Estat. I no em referei-
xo únicament anti-Madrid, sinó anti tot el que era públic —l'Administració
pública—, tot el que era Estat. Però ara resulta que tenim l'Administració pú-
blica pròpia, tenim la Generalitat. Aleshores, ara cal forjar una nova cultura
cívica, pública, catalana, que prengui nota de les noves realitats. I sembla
que un dels elements més importants d'aquestes noves realitats és el que aca-
bo d'assenyalar: el fet de què hi hagi un sector importantíssim de la pobla-
ció, que coincideix amb el sector més desafavorit de la societat, que conti-
nua estant al marge de la tradició cultural autòctona catalana.

Ara no és el moment de lamentacions ni d'adjudicar culpes per l'origen
d'aquesta situació. Però sí que encara som a temps per a ser-ne conscients
i tractar de posar-hi remei. Si culpables hi ha d'haver en l'esdevenidor, i pot-
ser les futures generacions un dia ens passaran comptes, seran les classes
dirigents catalanes que van cloure els ulls davant la realitat, es van recloure
amb complaença en la seva torre de marfil elitista i van impedir que s'iniciés
un diàleg fructífer i fecund entre els diversos àmbits culturals de la rica so-
cietat catalana.

Lluís Flaquer
Sociòleg
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Cultura andalusa vista des de Catalunya
Ignasi Riera

Generalment parlem sempre, i únicament, de l'immigració social, i a ve-
gades oblidem que paral·lelament s'ha anat produint una altra immigració,
amb processos importants migratoris, del que jo anomeno «emigrants labo-
ralment qualificats» (jutges, professors, funcionaris, delegats, d'empreses mul-
tinacionals, etc.). I ho dic perquè a vegades, han estat aquests sectors els que
han provocat un tipus de problemàtica nova i diferent, sorgida perquè les con-
dicions del seu propi assentament a Catalunya han estat molt diferents, per-
què no han vingut aquí a treballar i a tractar d'arrelar-hi per una sèrie de
circumstàncies. Sovint aquests sectors són els que han tractat de capitalitzar
moviments amb voluntat d'arrossegar sectors d'això que en dèiem les migra-
cions socials majoritàries dels anys 60, 70, etc. Penso que és molt important
distingir entre els immigrants i els fills dels immigrants.

L'immigrant és aquella persona que ha fet el procés d'emigrar; és a dir,
que ha deixat una terra que coneixia, etc., en molt mal estat, que l'ha deixat
en un moment perquè no trobava feina, perquè no s'hi trobava bé, perquè
no sentia que la seva fos una vida digna, i ha anat cap a una altra terra en
la qual ha hagut de fer un procés molt difícil d'assentament i un procés —no
ho oblidem— que no ha estat generalment un procés simple, que ha estat
un procés col·lectiu per arribar a trobar casa, per arribar a trobar feina, ge-
neralment ha hagut de passar per moltes feines abans de sentir-se un ciutadà
estable.

Un cop fet aquest assentament, ni que sigui provisional per moltes raons,
hi ha tot un procés molt curiós de mitificació de la terra d'origen, que porta
a recordar aquella terra amb enyorança i com una terra, la terra perduda,
el paradís perdut, al qual, en teoria, tots volem retornar alguna vegada, i,
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en canvi, també, haver fet un procés d'arrelament a la nova circumstància,
a vegades amb processos, per exemple, de lluita social molt notables. Jo no
sé si s'ha estudiat alguna vegada un fenomen, i és: als llocs on hi ha hagut
més lluita social i més lluita obrera, hi ha hagut graus d'arrelament polític,
cultural, etc., molt més grans, perquè una de les maneres d'arrelar-se a Cata-
lunya durant molt temps va ser, justament, la lluita obrera. Tema que en aquests
moments em temo que s'oblidi massa i que per això, precisament, perquè
s'oblida, no s'entenen alguns tipus de moviments de rebuig. En canvi, els
fills dels immigrants han nascut a Catalunya.

Però compte! Han nascut a una Catalunya generalment molt marcada per
un determinat tipus d'urbanisme, moltes vegades d'un urbanisme en ghetto.
En conseqüència la seva manera de veure Catalunya, els seus ulls sobre Ca-
talunya, els han projectat a través d'una determinada realitat suburbial, no
massa afalagadora, i que tenia relativament poc a veure amb les postals que
sobre un país sempre projecta el poder, sigui el que sigui el poder. Sobre
els països sol haver-hi un poder. Jo sempre dic que les postals segresten la
realitat, i si tu en aquests moments vas a Budapest i veus el centre de Buda-
pest, és una imatge de Budapest que t'endús; si, en canvi, fas la visita del
Budapest suburbial, la imatge que t'endús, de Budapest és totalment dife-
rent. Generalment tots tendim a fer aquest procés. Exemple: envieu diverses
postals de Barcelona o allò que s'explica de Barcelona al senyor que hi ve.
Evidentment, la Barcelona turística té poc a veure amb la Barcelona que es
pugui viure a Ciutat Meridiana, a Nou Barris, etc., amb altres realitats, tan
riques i tan diferents però que no tenen res a veure amb una realitat de Barri
Gòtic o de l'Eixample, que són també Barcelona, evidentment, però que són
una altra manera de viure i de veure aquesta Barcelona.

LA CULTURA DE LA IMMIGRACIÓ

Passem a parlar de cultura o de manifestacions culturals. D'entre tants con-
ceptes que hi ha de cultura, a mi m'agrada referir-me a la cultura com herèn-
cia. La cultura és, en part, herència. Hem heretat una sèrie de coses, una
llengua, una manera de fer, una manera de viure, etc., tant per les cultures
antropològiques com per les cultures verbals, com per les cultures artísti-
ques, i una de les maneres de saber quina actitud cultural tenim és com ens
comportem amb aquesta herència. Per exemple, una cultura del patrimoni
vol discernir com el treballes, com el tractes, com el projectes, com te'l mi-
res. .. I aquí voldria dir que molt sovint, hi ha cultures que es diu «oh, és
que és una cultura retrògrada», i a vegades això es diu per raons del vot polí-
tic d'aquesta persona. Jo diria que s'hauria d'analitzar molt més, perquè a
vegades, gent que vota d'esquerres té una cultura retrògrada, i gent que vota
de dretes no la té tan retrògrada. Molt sovint depèn de com apliquis després
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aquest concepte d'herència. Sempre explico què passaria si un fill hagués
heretat un tractor del pare i digués: «ara, per respecte al pare, aquest tractor
me'l quedo tota la vida». «Oh, però és que amb aquest tractor vostè no podrà
llaurar», «no, però és que tinc un gran respecte pel pare». No, més val que
aquest tractor et serveixi com a paga i senyal per a comprar un nou tractor,
i aleshores, de passada, puguis comprar un altre tractor i continuar treba-
llant. Fixeu-vos que, si això ho apliquem a la vida cultural, ens trobarem
amb actituts semblants.

Una altra història és que aquí es parla tota l'estona, o parlem tota l'estona,
0 som aquí perquè hi ha una realitat de convivència, de diferents manifesta-
cions culturals. I, evito sempre de dir de diferents cultures, perquè és entrar
en un altre debat de si hi ha o no hi ha una o múltiples cultures catalanes.
Hi ha diferents manifestacions culturals. En general, les manifestacions cul-
turals i les manifestacions de tot tipus, s'acostumen a encomanar per un pro-
cés d'osmosi. I aquestes osmosis, en general, si no hi ha elements que cris-
pin les relacions, acostumen a ser d'assimilació positiva. O sigui, un viu a
Istambul i, al cap d'un temps, acaba fent les reverències tal com les estan
fent a Istambul, perquè allò no li comporta cap pèrdua del què és ell ni li
comporta cap mena de trauma, i al revés, ho troba més elegant, més divertit,
més simpàtic, etc.

Jo diria, i dic ara, el que hauria de dir al final de tot, però ho dic ja des
d'ara: el veredicte de tota aquesta història és que, en aquests moments, el
procés de relació entre manifestacions culturals d'accent divers, és obert, no
com creuen alguns, ja tancat.

Els processos continuen oberts. I aquests processos es poden tancar, d'una
manera o de l'altra. Per exemple, hi ha una certa temptació de tancar el pro-
cés dient: «aquí conviuen diverses manifestacions culturals com si fossin di-
versos rellotges, sincronitzats, però cada un d'ells fa la seva pròpia vida» —i
això seria una solució perillosa—. D'altres, potser, tindrien la temptació de
creure: «aquí només hi ha una solució, i us invitem a tots a entrar, i us do-
nem un termini per entrar, i si no entreu en aquest termini sereu penalitzats,
1 us donarem una segona possibilitat de repesca, però només hi ha un model
i heu d'entrar a través d'aquesta casa» (seria la traducció cultural, social-
cultural, d'aquella vella idea de «fora de l'església no hi ha salvació» —«Extra
Eclessiam, nulla est salus»— que també es podria aplicar en aquest terreny).

Jo, repeteixo, crec que tot, en aquests moments, és encara per fer, s'està
jugant encara a aquest joc de les osmosis. Hi ha molts moments, molts sec-
tors, molts anys i molts llocs on no es produeixen elements distorsionadors
de tot això i, per tant, aquest procés d'osmosi s'està fent d'una manera molt
positiva i molt progressiva, però, compte!, perquè seria una greu irresponsa-
bilitat d'excitar i de provocar elements de tensió que fessin que aquest procés
hagués de cristal·litzar d'una manera prematura. Als que ens agraden els li-
cors sabem que, en la seva destil·lació, té una importància extraordinària que
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se'n respecti el temps de destil·lació. Un licor mal destil·lat pot ser molt do-
lent i pot fer molt mal. Un licor necessita, per destil·lar, temps i condicions
favorables. Doncs bé jo diria que també, en aquesta qüestió, un dels elements
fonamentals és temps, però, repeteixo, temps en condicions degudes perquè
no sigui un temps que obligui a fer les coses mal fetes, precipitades i que
no obligui a substituir els processos d'osmosi, gairebé naturals, per proces-
sos irraccionals que es poden introduir, i que a mi em faria molta por que
algú els introduís. Ho deia perquè quan, les cultures són obertes, se senten
segures, solen ser generalment molt més poroses a l'acceptació d'altres cul-
tures. La cultura catalana, en temps de la República, es va sentir molt segu-
ra, malgrat que tenia molts problemes en aquells moments i, justament, aquesta
seguretat la va fer ser enormement oberta a totes les altres manifestacions
culturals. Cases i Carbó, per exemple fou un dels amics del Blas Infante i
la primera persona que publicava a Catalunya l'himne d'Andalusia, que en
aquells moments era gairebé un esborrany.

Voldria, si se'm permet, una petita expansió, explicar el procés de relació
personal, meu, amb la cultura andalusa. Mireu: jo em penso que he seguit
quatre etapes. Una etapa problemàtica, una etapa militant, una etapa política-
cultural i una etapa tardoral. I m'explico.

La primera etapa va ser l'etapa problemàtica. L'etapa problemàtica ens la
va provocar, a molts de nosaltres, fa més de 25 anys el Paco Candel amb
«Els altres catalans», i amb aquells debats posteriors, per exemple a «Cua-
dernos para el Diálogo», o la revista «Promos», o a través d'aquell llibre d'Edi-
ma, la «Immigració a Catalunya», va ser un element decisiu de debat. En
aquell moment vam començar a entendre un problema, i haurem d'agrair sem-
pre a Francesc Candel que, per raons de malaltia no ha pogut ser avui aquí
també, amb nosaltres.

Aquesta primera aproximació al problema va convocar també altres veus.
Vull recordar, per exemple, que una de les persones que més coses ha dit
sobre la immigració a Catalunya ha estat, Jordi Pujol (i això al llarg del temps
i d'una manera continuada). A cadascun el que és de cadascun.

Bé, després d'això vaig viure una etapa militant i, si voleu, apostòlica, que
ve a ser el mateix. És a dir, el capellà de barri que se'n va a convertir a un
barri obrer, perifèric, etc. En el cas meu jo militava en un partit extraparla-
mentari, procedent d'una escisió d'un PCI, etc., i aleshores vam començar
a fer la revolució sobre la base suburbial dels suburbis. Vam dir: «aquí hi
ha el gran potencial revolucionari», ho analitzàvem així, encara no havia arribat
el congrés del Partit Comunista Xinès, que aquests dies es celebra, que ens
hauria decebut, evidentment, aleshores, ja que estàvem en aquella etapa mi-
litant i apostòlica, i vam començar a entrar a això. Encara hi ha molta gent
que avui te'ls trobes i et diu: «es que vull venir a veure el barri, per enten-
dre», etc. Mireu, és una etapa que es passa en la vida i que em penso que
és molt important passar-la.
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Després d'aquesta etapa militant apostòlica, ve una etapa que és més aviat
de política cultural, en què tractes d'analitzar les coses, i aleshores, per exemple,
aquí una persona que és a primera fila, com l'Aina Moll, sap que hem tractat
molt sovint de quina és l'etapa de la política cultural, de com cal institucio-
nalitzar, per exemple, unes campanyes de normalització lingüística per adults,
i com es fa per fer-ho de la millor manera possible, i treu entrebancs, etc.,
de com, a través de la política municipal, fer programes, fer campanyes, fer
tot això.

Ara bé, quan s'ha acabat aquesta etapa, de cop et trobes que ja t'has tornat
vell, queja has perdut totes aquestes voluntats apostòliques, voluntats políti-
ques, voluntats culturals, només penses a menjar i beure i en d'altres coses
més lletges. És quan t'adones que has entrat en una etapa tarderai de contac-
tes amb manifestacions culturals diferents de les teves manifestacions cultu-
rals familiars. I és, justament, en aquests moments quan jo us asseguro que
he començat a entendre que hi havia coses molt importants per a Catalunya,
que s'estaven fent a Catalunya i que, ai del que vulgues fer una síntesi de
la cultura catalana, en el futur, sense tenir-les en compte!.

Ahir vaig ensenyar a l'amic Paco Hidalgo un article que havia escrit, amb
el títol «El flamenco y yo» —i jo ja us dic des d'ara que no hi entenc ni un
borrall del flamenc, però que, al llarg del temps i després d'haver estat mol-
tes vegades pensant: «i què fan aquests animals repetint tantes vegades la ma-
teixa cosa?»— resulta que ara sí, ara em puc trobar davant de La Niña de
la Puebla, una dona de gairebé 80 anys, i amb qui havíem estat tota la nit
bevent wiskis, i quedar-te absolutament fascinat, com no hauria tingut da-
vant de cap aparició religiosa sobrenatural. Per què? Perquè jo sentia que
allò ho entenia d'una altra manera i d'una manera molt diferent.

Aquesta etapa tarderai coincideix amb el fet que et trobes als bars que fre-
qüentes, o a les esglésies que freqüentes, o els cementiris que freqüentes.
A tots aquests llocs, et trobes amb gent que viu al teu barri, van a escoles,
o amb els pares dels companys d'escola de les filles, a les reunions de classe,
de sindicat o de partit. I notes que, poc a poc, has anat entenent més i més
coses —proposicions, sentiments, sensibilitats i enyorances— potser perquè
no has viscut amb actituds tancades.

Aquest conjunt acumulat de fets parcials, o d'instantànies, m'ha fet enten-
dre moltes coses. Hi ha quantitat d'elements bàsics d'aquestes altres mani-
festacions culturals que hauríem d'entendre per qualsevol d'aquests camins.
Jo n'he apuntat algun, a tall purament de suggeriment. Per exemple: el mite
del temps perdut contra el mite de l'economia del temps. Molt sovint, nosal-
tres catalans, ho pesem i ho mesurem tot, fins i tot els dietistes han tractat
de pesar-me a mi —cosa que no els he concedit mai l'honor de fer-ho—, i
al cap d'un temps tu tens la idea de què tot és mesurable. I, en canvi, et tro-
bes amb manifestacions culturals on, justament, t'ensenyen que has de saber
perdre el temps, i que una qualitat extraordinària és ser capaç de perdre el
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temps perquè aquest és l'element profund de relació humana: aquesta pèrdua
del temps. Perquè és un concepte diferent, i que ve d'uns altres orígens, que
no sé quins són. O que són diferents dels de la meva infància. Per exemple,
tot el valor que té la paraula dita, la conversa, la paraula. La paraula que
té unes coloracions diferents, unes coloracions suggeridores de mitologies
distintes. Un tipus de paraula que, a més, molt sovint s'acaba convertint en
una mena de conversa ininterrompuda. Jo tinc una experiència curiosa i és
que cada matí vaig amb el mateix autobús que surt a la part alta de Barcelo-
na. Vaig a «Catalunya Ràdio» i hi ha una mena de conversa, que és una con-
versa continuada, que algun dia si la talléssim diríem «això ha estat una no-
vel·la, no?. De passada, i ho dic pels sociòlegs, hi ha una dona que tots els
dies em comenta les pel·lícules de TV-3 i en canvi, és de les que diu que
no entén català, que ella el català no el sap. I jo li deia l'altre dia «però no
siguis bèstia, Dolores, si tot el dia m'estàs comentant pel·lícules de TV-3?
I em va donar aquesta resposta: «Pues no serán en catalán, porque yo, que
no sé catalan, las entiendo». Ho dic perquè les enquestes fallen i no saps
mai per què.

Un altre exemple: el mite de la terra perduda. Un mite enormement im-
portant i que, si els catalans no l'entenem, vol dir que som uns idiotes, per-
què nosaltres també hem viscut molt de temps amb la mitologia de la terra
perduda. I aquí, aleshores, hi ha una cosa que crec que sí, que l'he entès
ja fa un cert temps, que és el tema de la legitimitat de l'enyorança. Tema
importantíssim. Si no acceptem la legitimitat de l'enyorança, som una gent
absolutament capats des del punt de vista personal; i ho dic perquè em penso
que és una cosa molt greu quant sents dir: «mira aquesta gent, se'n van allà
perquè mantenen íntegra l'enyorança». Senyors!. Jo també tinc enyorança de
quan el Barça jugava bé, i crec que és legítima la meva enyorança.

Un altre element: formular el tema del sentit de la vida com a espectacle.
Davant d'una actuació d'una persona que, en un racó d'un bar, et comença
a cantar flamenc, descobreixes que allò no és mai un espectacle individual,
allò és un espectacle col·lectiu. I en aquest espectacle col·lectiu hi ha un ele-
ment de comunitat: l'espectacle ho és tothom. Allò sí que és teatre integral.
No solament de la persona que està aparentment, representant. Perquè tots
representem. Jo no he pogut anar mai a un acte de flamenc, sigui en un lloc
petit, sigui en un teatre gran, i que la gent no s'hagi posat a cridar o a aplau-
dir. Jo, al començament, pensava: «són uns maleducats! ¿No els ha ensenyat
la seva mare que no s'ha d'interrompre al que canta? I al final he entès que
és una altra cosa, que és un tipus diferent de concepció de la vida com a
espectacle.

Un altre exemple: la nova comprensió d'allò que anomeno «les religiosi-
tats herètiques». Ja d'entrada les declaro herètiques, si voleu, perquè ningú
no vulgui anar dient: «es que això no és ortodox!» És igual: són herètiques.
En tot cas, no són més herètiques, em penso que s'han d'entendre moltes
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coses. Jo, des d'ara, dic i proclamo que moltes religiositats de fires i ferias,
de processons o de Romenas del Rocio—, són si voleu, herètiques, però autèn-
tiques. És a dir, no accepto que em diguin: «aquesta gent està fent cuento»,
que és el que tantes vegades he sentit dir a col·legues meus, catalans com
jo, de pare, mare, avi, besàvia i altres familiars.

I, finalment, volia afirmar una cosa: em penso que és molt important par-
lar del tema de la llengua, però, tant de bo poguéssim deixar clar que hem
de fer entre tots política lingüística, institucional, amb més diners, més ben
feta, més mal feta, amb matisacions, amb tot el que calgui. Les coses s'han
de perfeccionar i l'aprenentatge de la llengua s'ha de perfeccionar molt. Però,
tant de bo comencéssim a parlar, durant deu anys, d'integracions no lingüís-
tiques. Perquè em penso que, aleshores, veuríem que els processos d'inte-
gració cultural van molt més enllà que els simples processos d'integració lin-
güística.

Ignasi Riera
Escriptor i periodista

Diputat al Parlament de Catalunya
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Catalunya punt d'encontre

Aportació de la immigració andalusa al
projecte global català
Francisco Hidalgo

LA REALITAT D'INTEGRACIÓ

Durant anys, molts i llargs anys, s'ha parlat i escrit extensament i exhausti-
vament de temes i conceptes com emigració, integració, primeres i segones
generacions, sense que les diferents parts es posessin d'acord. I s'ha parlat
des de posicions enfrontades i iguals o coincidents. S'ha abusat del tema,
de la discussió, en benefici particular, oblidant moltes vegades, la majoria,
la realitat. I aquesta realitat, habitualment, no podia estar més allunyada de
les premisses que s'establien, de les conclusions que s'extreien. Aquí ha ra-
dicat el problema. Aquí està la base del desencís i de l'allunyament d'un sec-
tor de la ciutadania del que fer comú, el que s'entén com a desencís o abstenció.

Per què es produeix aquest fet? Per què no s'avança més ràpidament i efi-
caçment en un projecte comú, global i beneficiós per a totes les parts? Per
què no ha tingut una solució definitiva la qüestió nacional? Per què encara
hi ha recels, desconfiances, enfrontaments i rebuigs? Encara més quan estic
convençut que dos pobles com l'andalús i el català estan condemnats irre-
missiblement a entendre's. I aquí està la història passada que ho demostra.
Perquè hi ha una llarga història de relació cultural, sociològica i política en-
tre Catalunya i Andalusia que ha estat ocultada deliberadament, com si es
tractés d'una realitat vergonyant, quan no ha estat així, i que, ara que es co-
mença a aprofundir, hi podem descobrir moltes de les claus que han fet pos-
sible situacions tan atípiques, per exemple, com que el flamenc sigui una
manifestació normal i acceptada per un amplíssim sector de la societat cata-
lana des de fa molt de temps, o l'atracció i la influència i la relació entre
totes dues cultures i les seves manifestacions tant populars com cultes. No
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més aquelles persones més allunyades dels moviments culturals i en les quals
persisteix la imatge tòpica que ens han volgut vendre són lluny d'acceptar
aquesta realitat.

Ràpida i succintament podem establir la història de les relacions entre el
poble andalús i el poble català, una història de relació que es remunta a la
cultura ibèrica —la primera compartida— i que segueix amb la romana —es-
pecialment intensa a les províncies Tarragonina i Bètica—, exemple de rela-
ció entre els pobles del llevant espanyol. També podríem ressaltar la simili-
tud d'ètnies i cultures que van conviure durant l'Edat Mitjana a les dues zones,
la important participació comuna en el fet colombi, la semblança entre els
moviments del bandolerisme o l'interès econòmic durant els segles XVIII i
XIX dels catalans per Andalusia. I, és clar, l'afluència contínua d'andalusos
durant aquest segle a Catalunya i que, a partir de la segona meitat, marcarà,
clarament, una nova etapa en el desenvolupament de les relacions i la situa-
ció que ens interessa ara.

Podria, també, destacar el gran interès que l'andalús ha despertat en una
sèrie d'artistes catalans que, des d'actituds honestes i riguroses, han intentat
i aconseguit la major part de les vegades unir el bo i el millor de les dues
expressions culturals enriquint-ne el conjunt. Per conegut, m'abstinc de fer-
ne, ni tan sols sumàriament, una relació. En tot cas, altres persones, Carles
Navales al pregó del Rocío del Baix Llobregat d'aquest any, s'han preocupat
de posar-ho en relleu.

D'aquestes actituds podem extreure una conseqüència i un ensenyament
que ens interessa molt i molt: la seva dimensió universal, la seva obertura
de portes a tot el benèfic qualsevol que sigui el seu origen, ben al contrari
del provincialisme, el més oposat a un nacionalisme de via estreta. Perquè
pensar, dir, que tot allò nostre és el millor, és el més bo, és, d'alguna mane-
ra, tornar a la complaença dels esclavitzats: els que ni tan sols poden sentir
el clamor de les seves pròpies desgràcies.

El xovinisme és la religió dels que tenen por. Una droga per calmar la in-
seguretat. Un símptoma evident d'ignorància. La perfecta disfressa de l'estu-
pidesa. La filosofia dels que no necessiten saber res nou perquè ells tot ho
coneixen i tot ho saben.

Qui ens vulgui portar per aquests camins tèrbols mai no ens portarà a un
port saludable. Ens voldrà empresonar al presidi de l'estupidesa i aixecarà
altres fronteres per «protegir-nos del perill enemic» i ens voldrà armar d'ira
contra els fantasmes i tot.

Per aquesta raó i per no convertir-nos en estàtues de sal, immòbils i mu-
des, cal que mirem les dues ribes de la vida: la que ve i la que va amb nosal-
tres per les finestres que s'obren a l'esperança i s'alimenten del sol quan surt.

Que la dècada dels seixanta suposa un canvi brutal en les relacions Cata-
lunya/Andalusia és evident. L'arribada massiva d'andalusos (segons el cens
oficial l'any 1970 vivien aquí 840.093 andalusos) és la causa primera i princi-
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pal. Això, juntament amb uns estereotips que es mantenen i s'exageren amb
nova ressonància: una imatge tòpica de l'andalús com a gent de malviure,
de castanyola i pandereta, gandula, la cultura popular andalusa com a proto-
tip d'allò espanyol i targeta postal per a turistes, el desplaçament de l'interès,
deixant de banda honroses excepcions, d'intel·lectuals i artistes per allò an-
dalús, condicionaran la relació en el futur posterior i recent. També, potser,
el fet de no haver entès plenament que aquest gran problema de l'emigració
andalusa és un «fenomen social total», en tant que s'hi troben implicats tot
un conjunt de factors. Com diu José Maria de los Santos (Andalucía en la
revolución regionalista): «La sortida massiva d'andalusos no respon a crite-
ris o plantejaments merament econòmics; respon també a les circumstàncies
d'escepticisme d'un poble cansat de reivindicar els seus drets, i conscient
de la seva derrota a la guerra civil». És a dir, també revela la desesperança
més radical, l'escepticisme més absolut. És l'escapada individualista, aïlla-
da, personal, davant la frustració col·lectiva experimentada com a poble. Aquest
augment de l'emigració, dada a tenir en compte, ja es donava també a princi-
pis de segle, després de cada fracàs dels intents revolucionaris anarquistes.

L'emigració, doncs, té una faceta de renúncia o escepticisme, en «no veu-
re» la lluita com a camí per a la solució col·lectiva i veure's obligat l'andalús
a decidir-se per la via individualista i personal de resoldre fora, en una altra
terra, el seu problema familiar.

Convé, per tant, que tinguem clara aquesta idea. Hi ha prioritats que no po-
den postergar-se i deixar-se per demà. El primer és menjar i vestir-se. Només
quan ja té assegurat aquest lloc de treball, només quan ocupa un lloc consolidat
en la producció, és quan pren una verdadera consciència de classe i quan està
en condicions de lluitar políticament pels interessos generals. Per això mateix,
com més dèbil i problemàtica sigui aquesta situació en aquest lloc de treball,
menys marge de possibilitats té per a la participació en el projecte comú.

Però també és veritat que en aquestes condicions, i perquè els seus interes-
sos de classe com a treballadors tenen com a objectiu fonamental aconseguir
un territori on poder treballar poden i han d'adquirir un caràcter de pertinen-
ça clara a un poble, a una cultura. Llavors, el seu interès de classe coincideix
i s'identifica plenament amb la seva lluita nacionalista; llavors, consciència
de classe i consciència de poble constitueixen una sola i única consciència.

Avui ens trobem en aquesta conjuntura. En tot cas cal tenir una visió dia-
lèctica de tot aquest procés. Això exigeix la valoració constant no només de
les característiques polítiques, econòmiques, socials, i fins i tot psicològi-
ques de cadascuna de les fases històriques per les quals ha de passar, sinó
de la correlació de forces que s'haurà de donar necessàriament a cadascuna.

Hem arribat a un punt en el qual s'hauria de plantejar frontalment el tema.
Perquè, què és realment un poble? Com s'il·lusiona la totalitat de la ciutada-
nia per acceptar i participar en un projecte comú? Com s'integra un individu
en un poble?

130



L'OPINIÓ SOCIALISTA

En primer lloc podem afirmar que un poble no és una cosa absoluta i in-
tangible; és a dir, un fet natural i per si mateix. Sobretot si intentéssim atribuir-li
unes característiques biològiques i genètiques —un racisme—, que de cap
manera poden acceptar-se científicament. Cap poble s'ha forjat exclusivament
per factors biològics, genèticament, sinó que han estat fets per condiciona-
ments de l'entorn i, sobretot, per circumstàncies materials històriques. El
que sí que es dóna, en determinats casos, és que es pot parlar de caràcter
nacional quan l'experiència i l'adaptació d'un grup social al seu entorn físic,
a les seves condicions econòmiques, polítiques i històriques, al seu viure en
comú, han creat alguns trets que, en certa manera, poden considerar-se es-
pecífics, propis. Encara que això no es pot acceptar com una cosa immuta-
ble, intemporal o eterna, evidentment, sinó com una cosa històricament con-
figurada, arran de portar un temps funcionant amb un cert grau d'autoconsciència
i integració. La qual cosa ens porta a poder afirmar que la formació d'un
sol poble és una cosa fonamentalment històrica; no una cosa sacralitzada,
absoluta o mítica. De la mateixa manera que crec que l'única prova per defi-
nir la nacionalitat d'un individu és que participi vitalment en les-activitats
socials, polítiques i econòmiques d'una comunitat nacional.

De quina manera ha participat l'emigració andalusa en aquest projecte? Quin
grau d'autoconsciència i d'integració ha assolit? Quines aportacions concre-
tes ha fet? Quins instruments ha fet servir?

PARTICIPACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ EN EL PROJECTE NACIONAL

És evident, per la seva notorietat, la participació de l'emigració en general
i de l'andalusa en particular en les lluites socials, en el moviment obrer i
en la lluita per la recuperació de les llibertats i dels drets nacionals de Cata-
lunya. Notable punt de partida, sens dubte, per haver continuat il·lusionant
la gent en la construcció d'un projecte comú, obert i solidari.

Perquè, si bé és cert que la gent andalusa a Catalunya ha buscat contínua-
ment el recer (el consol?) de les seves tradicions. I ha necessitat recrear el
seu ambient, imitar-lo tant com fos possible, no renegar dels seus costums
mantenint-los vius, encara que fos en el seu fur intern. Les seves expressions
culturals, el seu folklore, el flamenc, les festes, els llocs de reunió han estat
un nexe per aconseguir el que instintivament consideraven capital per a la
seva existència i l'únic remei per pal·liar la nostàlgia. També és veritat que
així com la igualtat entre els homes no s'estableix per constitucions o decrets
—amb «ser iguals davant la llei» no s'ha aconseguit pas tot—, tampoc la inte-
gració es realitzarà a cop de llei, amb declaracions més o menys voluntaris-
tes o perquè apareguin més o menys decrets publicats al D.O.G. El que sigui
dependrà de les realitats concretes en què ens situem. Dependrà, depèn, per
exemple, dels interessos de classe que s'hi trobin en joc i, sobretot, de la

131



COL·LABORACIONS

voluntat de cadascú i la solidaritat col·lectiva. Els factors ètnico-culturals,
els històrics, els lingüístics, fins i tot els territorials, sense negar-los la seva
importància intrínseca, ocupen un lloc secundari, en tant que solen ser uti-
litzats i manipulats per la fracció hegemònica de la classe els interessos de
la qual es vol defensar.

La «qüestió nacional», la seva elecció i acceptació, la seva solució última,
en definitiva, ha estat i seguirà sent, encara durant un temps, molt important
en el futur polític del país. Els interessos de cada sector de la població es
continuaran manifestant amb caràcters propis, diferents en cadascuna de les
diferents solucions potencials o en cadascuna de les diferents posicions. I això
dependrà, evidentment, de la força més gran o més petita de la classe domi-
nant i, no cal dir, de quina sigui la classe dominant. És evident que no tots
els projectes són iguals. No tots analitzen i accepten la presència i l'aportació
de l'emigració al fet català de la mateixa manera.

Hi ha, bàsicament, dos plantejaments o actituds. Primer, la del que pensa
que la cultura catalana és una cosa ja feta, monolítica i que no necessita apor-
tacions i que s'ha d'acceptar tal qual. És l'actitud del «ho agafes o ho deixes».
Són els que pensen que l'emigració no ha aportat res. Són els que pretenen
una aculturació de la part que s'ha d'integrar, els que pretenen que el poble
posi barreres i enterri la memòria col·lectiva.

I no s'han aturat a pensar, o ho han fet malament, que els vincles ètnico-
culturals, els territorials, els històrics, els lingüístics, tenen més força i per-
sistència del que es podria creure a primera vista. Cosa que és evident. Sen-
se caure a l'extrem oposat de considerar-los permanents i eterns —cosa que
seria una forma d'essencialisme petit-burgès—, ni tan sols com a substan-
cials —austro-marxisme—, la realitat s'ha encarregat de demostrar-nos tota
la força que tenen. I, sobretot, com el sentiment de pertinença nacional, un
fet indubtablement subjectiu, té tanta importància que pot no només persistir
durant moltes generacions, sinó que pot ser determinant, per damunt d'altres
factors, a l'hora de prendre decisions.

Actitud contraposada i contrària a la dels qui pensem que la cultura és viva,
dinàmica i oberta, que tothom hi pot fer aportacions, i de fet succeeix això.
Els qui acceptem tot el que ens pugui enriquir i que, si ens fixem en el seu
origen, només és per saber si és beneficiós o no. Els qui tenim una visió
dialèctica de la cultura creiem que al present es conforma el que serà en el
futur. El que sigui en el futur ens agradarà o no, ho sentirem com a nostre
o no, segons com s'hagin barregat els ingredients.

Un d'aquests ingredients és la cultura andalusa i les seves manifestacions
aportades pels qui vam venir des d'Andalusia, ingredients d'una força nota-
ble, tant qualitativa com quantitativa.

Fem un repàs superficial de la seva situació actual i de les entitats i col·lec-
tius per mitjà dels quals es manifesta.

La primera característica observable és la seva profunda atomització. La
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solució individual que vèiem abans en el fet emigratori és sens dubte la cau-
sa d'aquesta atomització, d'aquí ve que la quantitat de centres culturals, pe-
nyes i cases regionals sigui tan gran. També influeix, sens dubte, una certa
necessitat de reafirmar la seva procedència local i la seva personalitat. Això
ens porta a fer-nos una pregunta inevitable, aquesta gran quantitat de centres
és beneficiosa?

Categòricament, no. Perquè:
— Es dóna una imatge de desunió i individualisme excessiu.
— Es produeixen baralles, enfrontaments i competència no sempre lleial.
— Produeix ineficàcia en el treball, saturació en l'oferta, disgregació d'es-

forços i s'utilizen fórmules anteriors fins a l'infinit i fins al seu esgotament.
— Es crea una situació d'indefensió i de penúria econòmica que ens acos-

ta a la clàssica situació de dependència cap a les institucions, ajuntaments,
diputació, Generalitat, Junta d'Andalusia. Ens fa parapetar en dues trinxe-
res: la de petició i la de les concessions. En dos móns que es necessiten i
s'ignoren i només, gairebé sempre només, es troben en el conflicte. Encara
més perquè algunes d'aquestes institucions viuen encara en la llunyania, com
si estiguessin dins d'una impenetrable campana de vidre.

— No s'aconsegueix, una vegada per sempre, bandejar els tòpics, tòpics
que han fet un dany profund conegut, i al recer dels quals, i mentre existeixin,
permeten el naixement d'empreses peregrines que els potencien, difonen i pre-
serven. Això sí, amb excel·lents resultats econòmics. Per això mateix, i llevat
d'excepcions molt honroses, no-es dóna la imatge de seriositat, fent difícil l'as-
soliment del respecte, l'admiració i la integració de la resta de la ciutadania.

PARTITS POLÍTICS i FET IMMIGRATORI

A això hi podem afegir que els partits polítics amb prou feines han entrat
al cor de la qüestió, per desconeixement o per manca de ganes. I l'afirmació
és tant per a la dreta com per a l'esquerra. La dreta ha intentat apropiar-se
el moviment l'esquerra, ai!, potenciar el naixement de noves entitats que li
fossin afins. Els uns i els altres s'han conformat amb assistir a les festes i amb
traduir la lògica benvinguda cordial com un vot assegurat. La conclusió, per
tant, no pot ser massa falaguera.

Si aquest és el panorama de les entitats de primer grau, el de les de segon
grau no és millor.

Tenim dues federacions, àmpliament conegudes, cosa que constitueix el primer
problema. L'espectacle que s'ha ofert amb els seus enfrontaments, desqualifi-
cacions i lluites ha estat lamentable. Mentre que estic convençut que la majo-
ria de les entitats de base donarien suport unànimament a la unificació i a la
resolució de les disputes i els enfrontaments.

Tot això té solució. I com que cadascú de nosaltres deu haver pensat alguna
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vegada quines podrien ser i les tindrà, jo n'ofereixo algunes que, si no són
gaire originals si que són bàsiques, en principi. Perquè, a veure: quina neces-
sitat hi ha que a una població, sigui quina sigui, posem Cornellà, hi hagi sis
0 set penyes flamenques que, carrer sí carrer no, o al mateix carrer, estiguin
treballant, fent el mateix?

La solució és unificar aquests esforços, unificar aquestes penyes, oblidar
el protagonisme, l'individualisme, oblidar-nos dels noms i tenir present una
visió de conjunt, un treball de conjunt.

Una segona solució podria ser la relació entre unes entitats i les altres, des
de dos aspectes. Un, sectorial, perquè no tenen res a veure les Cases d'Anda-
lusia amb les penyes, encara que moltes Cases d'Andalusia facin la feina de
les penyes, i les penyes habitualment, a més del seu, facin treballs de Cases
d'Andalusia. Fer unions sectorials: Cases d'Andalusia a una banda, penyes a
l'altra; i territorials, perquè, també, cada entitat s'ha d'emmarcar a la seva po-
blació, al seu entorn i —suposo— els problemes que es plantegen no són els
mateixos a Barberà del Vallès, a Castelldefels, que a Badalona o Esplugues,
1 que després, totes, unides en una confederació d'entitats —però només una—
ens doni el resultat que nosaltres volem.

Per aquesta raó, per acabar, només dir una cosa, i dir-la bàsicament als qui
heu nascut a Andalusia i us sentiu orgullosos de ser andalusos, als qui voleu
estar en aquest projecte global de futur, de creació d'una cultura catalana, nova,
en què tots haguem fet la nostra aportació, i és que hem de recuperar aquest
sentiment d'avantguarda i preparar-nos per començar un camí, per seguir un
camí i arribar a allò que tots volem, que és un punt de trobada on tots hi po-
guem ser i on tots, estic segur, hi serem.

Francisco Hidalgo
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