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L'U de setembre del 1977
F

alta un mes per a la celebració de t ' l 1 de setembre vinent. Va
haver-hi molts 11 de setembre que no ens varen deixar celebrar.
Va haver-n'hi un, l'any passat, que ens el deixaren celebrar, certament, però lluny de Barcelona, a Sant Boi, c o m si fóssim nens entremaliats.
Com serà, c o m ha d'ésser l'11 de setembre vinent? S'ha de pensar en el contingut polític que s'hi vol donar, la significació que s'hi vol
atorgar. Tothom ha de participar en aquesta organització, aquells qui
han guanyat escons i els qui no, els qui han vençut i els anomenats
perdedors (que potser en el futur no seran tan perdedors).
S'ha de tornar a reorganitzar el comitè de N 1 de setembre, cobrint tot l'espectre polític, «de la lliga a la lliga», per dir-ho així.
En aquestes dates poden haver succeït dues coses: o que tinguem ja un principi d'autonomia materialitzat en una Generalitat provisional a m b poder polític i la seguretat d'una discussió de l'Estatut
definitiu a les Corts, més el retorn del president Tarradellas a Barcelona, i l'abolició definitiva del decret del 5 d'abril de 1938; o que, ben
al c o n t r a r i , n o h a g u e m o b t i n g u t res, o q u a s i res, d ' a q u e s t e s
exigències.

En el primer cas, ha d'haver-hi una concentració massiva de catalans per a celebrar-ho; en el segon, per a exigir-ho. La pregunta
pue ens fem és la que es fan, en aquests moments, tots els ciutadans:
en quin punt estan les negociacions? què és el que s'aconsegueix?
Martín Villa, Tarradellas, havien declarat que abans d'acabar el mes
de juliol estaria en vies de solució i que el president seria ja a Barce'ona. Què és, doncs, el que passa ara? ^Per què no avancen les negociacions, quins són els obstacles reals que les impedeixen, per què
no hi ha més transparència informativa sobre tots aquests punts?

S'havia dit, clarament, que es concediria de f o r m a imminent, una
Generalitat provisional, però a m b un contingut polític i no una simple
Mancomunitat. Per què tot fa preveure que no serà així?
Si Catalunya va guanyar en les últimes eleccions de manera que
el v u i t a n t a p e r c e n t e s v a m a n i f e s t a r c l a r a m e n t a f a v o r d e
l'autonomia, £per què no ha estat possible una minoria parlamentària
catalana i s'ha hagut de constituir una barreja catalano-basca? En
què varen quedar tantes i tantes bones promeses dels partits guanyadors? Què s'ha fet de les promeses d'indepèndencia dels socialistes catalans respecte al PSOE? Per què no aconseguiren unir-se a m b
els r e p r e s e n t a n t s g e n u ï n s dels partits catalans, en c o m p t e s de
subordinar-se al PSOE?
Per què no es posaren de seguida d'acord els parlamentaris i
Tarradellas? Per què els mateixos parlamentaris fan nosas obstacles
a Tarradellas, després d'haver anat a Madrid i haver discutit a m b en
Suàrez i obtingut la Generalitat? Preguntes i més preguntes que tots
ens fem diàriament, sense que ningú satisfaci la nostra legitima curiositat a m b una resposta coherent, obligant-nos aleshores a conjectures estèrils i suspicàcies que enterboleixen l'ambient.
Una cosa sembla clara: als socialistes catalans, els manca una
política imaginativa, van a remolc dels dictats polítics dels grans partits de Madrid. L'única cosa que sembla que se'ls ha acudit, c o m una
gran operació, és enviar un telegrama a Martín Villa, dient-li que no
actuï sense consultar-los.
Tots aquests punts tan decisius i tan delicats de la nostra política
han d'ésser dirimits abans de 1*11 de setembre, si volem que aquesta
data continuï essent la data d'autoafirmació de les nostres conviccions polítiques catalanes.
JOSEP MARIA FIGUERAS
(Lliga de Catalunya)

La catalanitat dels partits polítics
1) Una de les c o s e s q u e han s o r p r è s
l'observador ha estat veure el senyor López Rodó
Passar de titllar el president Tarradellas de «monigote» durant les eleccions a l'ultradefensa de la
gestió del president davant el govern de Madrid.
Es l'acceptació de l'imperatiu democràtic: si la
majoria emprèn una drecera, cal saber perdre i
millorar - s i és p o s s i b l e - la mateixa opinió
contrària, en virtut del principi de solidaritat. Així
López Rodó es desmarcava de la línia del seu
Dartit estatal, que presideix Fraga.
2) La UCD de Catalunya és un conglomerat
de persones aïllades sense cap mena de lligam
ideològic, si no és l'ombra d'Adolf Suàrez des de
Madrid. A Catalunya no ha guanyat. Però
s'afanyà a connectar el President Tarradellas per
damunt dels partits polítics més catalans amb el
govern de sa majestat. Ha fet un servei a Catalunya, encara que el seu paper hagi estat un simple
acte d'obediència al seu jerarca de Madrid.
3) PSC(C)-PSOE. Un pacte que per ell mateix parla. Dins Catalunya van junts els socialistes
«centralistes» (la E del PSO ho fa clar) i els socialistes catalans. La imatge del domini «centralista»
sobre els socialistes de Catalunya, d'entrada, no
®s podia evitar. Uns fets inicials la refermen,
aquesta imatge: no s'incorporen al pacte els socialistes del PSP ni els del PSA, en virtut d'aquest
condicionament centralista del PSOE.
Resulta, però. que el grup PSC(C)-PSOE és el
que es mostra més inequívocament actiu i decidit
en les gestions pel retorn d'en Tarradellas com a
President de la Generalitat, en trobar-se majoritaris a Catalunya. No pocs dels moments de tensió en les negociacions entre l'Assemblea de Parlamentaris i el president Tarradellas han estat desencallats gràcies a la decisió d'en Joan Reventós i Josep M Triginer.
4) El PSUC és un altre partit sobre el qual plana el dubte de la seva sobirania o independència
en relació amb el PCE. La teoria general dels comunistes «un Estat, un Partit» referma la sospita
metodològica. De totes maneres, els comunistes
centralistes no tenen - c o m el PSOE- institucionalitzada la seva presència específica a Catalunya. El militant de Madrid que ve a residir a Barcelona s'incorpora automàticament al PSUC.
Aquest m e c a n i s m e de c o n v e r s i ó o de
correspondència en virtut del reconeixement del
fet nacional català, és el que el malaguanyat Josep Pallach demanava de la Federació Catalana
del PSOE que desaparegués de Catalunya i que
els seus militants s'integressin dins un (o dins al)
partit socialista català. A partir d'aquesta clarificació les relacions entre el PSOE de Madrid i el
sociaiisme català podien i devien ser amicals i estretes.
Això, ho té aconseguit, doncs, el PSUC. Es un
servei que li deu ei poble català. Si, a aquest fet, -

hi afegim que el PSUC ha tingut gairebé tants escons a les Corts com tot el PCE a la resta de
l'Estat, els recels de la seva dependència en relació amb el centralisme de Madrid queden molt
apaivagats. A partir d'aquest moment és possible
que alguns castellans (en sentit ample) acusin el
PCE d'estar massa influenciat en les seves decisions pels interessos nacionalistes del PSU de
Catalunya.
Malgrat la campanya de «Volem I' Estatut» nascuda a proposta del PSUC i d'altres compromisos de catalanitat d'aquest partit, alguns signes i
rumors hi han centrat les sordes resistències
-no totes- de cara al «retorn immediat d'en Tarradellas com a president de la Generalitat, malgrat que després, vivament, ho hagin desmentit.
5) UDC ha mantingut clar des del
començament el reconeixement de les diverses
nacionalitats dins l'Estat espanyol (Catalunya,
Bascònia, Galícia, Madrid i València) i ho ha institucionalitzat. Cada nació té els seus propis congressos. Els responsables màxims demòcratacristians de cada nacionalitat coordinen en un segon moment les accions a nivell d'Estat. La sospita que la fórmula podria tolerar la influència del
centralisme de Madrid queda sense fonament,
perquè el secretari general a nivel d'Estat no recau pas per necessitat - c o m passa amb els
comunistes- en el partit de Madrid o en Ruiz Jiménez, sinó que, actualment aquestes funcions,
les exerceix el nostre diputat Anton Canyelles.
La UDC, malgrat aquesta imatge clara de la
seva catalanitat, s'ha mantingut desmarcada i ha
pres les seves distàncies en relació amb el president Tarradellas. Entre altres formes de llunyania
cal recordar que fou un dels partits que confeccionaren la trista Comissió dels Nou i que de fet
bipoiaritzà la representació de Catalunya a Madrid.
6) Jordi Pujol és més home nacionalista que
home de partit. La CDC ha nascut per encarnar el
nacionalisme català per excel.l ència. Aquesta
preeminència de partit nacional per sobre dels
continguts sòcio-econòmics l'ha dut a no tenir
parió o homologació a nivell d'Estat espanyol. Es
un partit atípic.
Aquesta particularitat atípica de CDC anava
acompanyada d'una voluntat de voler-ho salvar
tot - l ' e l e m e n t cultural, l'element social,
l'econòmic i el nacional-, però quedant-se en
cada un d'aquests aspectes a mig camí, per allò
del «realisme polític» o del «possibilisme». En
resultà un partit definit com de centresquerra
però moderat, fins i tot naciònallsticament. No
sots el contingut, sinó també en les tàctiques o
maneres d'actuar. No fou clar en assumir el compromís del retorn immediat del president Tarradellas. Va creure més de manera immediata el
que podia aconseguir d'Adolf Suàrez que no pas
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en la pressió del poble català, que demanava
massivament en Josep Tarradellas com a expressió concreta de la recuperació de la nostra
identitat jurídica o política.
El PSC(R) ha estat més coherent o conseqüent en aquest compromís nacionalista, accept a n t des de bon c o m e n ç a m e n t el p a p e r
d'insubstituïble del president Tarradellas en la recuperació de la nostra identitat com a poble. La
voluntat de no desfigurar el seu nacionalisme el
dugué, però, a submergir i difuminar provisionalment el seu contingut socialista davant de les
masses de Catalunya, aixoplugant-se sota el paraiaua del Pacte Democràtic.
8) ERC en relació amb la Presidència de la
Generalitat a l'exili no ha tingut cap esquerda.
Potser fou compacta en excés. Gairebé no deixà
espai lliure per a destriar el mateix partit del president de Catalunya. Possiblement aquest quasi
exclusivisme de contingut polític pro Tarradellas
la dugué a pactar amb el PTE i Jia quedat enterbolit el seu nacionalisme visceral pel reconeixement i solidaritat amb un partit leninista d'àmbit
estatal. Tot els partits - q u i mes qui menys- han
tingut les seves llums i les seves ombres en
aquesta arrencada pel redreçament de Catalunya. M'he servit com a punt de referència del símbol de la presidència de la Generalitat encarnada
en Josep Tarradellas. No comença ni acaba aquí
la catalanitat d'un partit a casa nostra, ja ho sé.
Però m'ha servit de test. La causa de Catalunya
és prou complexa com per a permetre una pluralitat d'estretègies i tàctiques. Entre tots ho hem
fet tot fins aquí. La feina que ha fet, per exemple,
el PSC(C) pactant amb el PSOE no la podia
acomplir el PSC(R), que volia mantenir la seva
puresa nacionalista. Això vol dir que convé no
sols respectar allò que no comparteixo personalment sinó també comprendre que en aquell comportament diferent hi ha possibilitats reals
d'aconseguir allò mateix que jo pretenc. Hem vist
com gairebé han fet més per Catalunya els partits
amb dubtes més o menys seriosos sobre la seva
catalanitat que no pas aquells partiís el nacionalisme dels quals, en principi, ningú no pot posar
en dubte. De Gaulle - u n militar- fou qui establí
a França l'estatut d'objecció de consciència. Així
són d'estranyes, a voltes, les coses polítiques.
Ara es tracta de saber conviure tot i ser distints. Això no és fàcil. El sectarisme, el portem
com larvat a dins, eis mortals. Fàcilment el nostre
orgull capgira el nostre cervell i situa el nostre
p e n s a m e n t c o m a à r b i t r e dels altres.
L'experiència d'Albert Camüs dins la resistència
francesa li féu exclamar «tot home és més digne
d'admiració que de menyspreu». Això mateix cal
que sentim profundament dels distints partits polítics. Conviure és un valor bàsic que no es pot
posar en perill per voler imposar una determinada manera de veure les coses.
Mn JOSEP DALMAU

BÚSTIA
QUEIXA DESESPERADA.
Tinc seixanta-set anys i estic jubilat, amb una quantitat que fa
riure, i en llegir aquests dies que
els preus del pa, vi, electricitat,
gas i moltes altres coses
s'apugen, I que els nostres diputats no en tenen prou amb les
quaranta mil pessetes, jo estic
d'acord que els apugin la paga, i
em m a r e j o quan llegeixo les
quantitats de milions que l'Estat
adjudica per a això i per a allò, i
m'impressiona molt que el govern
no es recordi gens ni mica dels
qui, com jo, hem de viure - s i
això és viure- amb les quantitats
que ens són destinades.
No es pot pensar que tots els
jubilats tenen fills; n'hi ha, com jo,
que no en tenim, i amb el que cobro he de fer front a tots els dispendis que Is vida comporta i
que, tanmateix, s'ageganten cada
dia. Tremolo només de pensar
que hagi de comprar un vestit,
unes sabates, o encara que sigui
roba interior. ^Com hauré de ferho?
I com jo, milers de jubilats i,Es
que no comptem ia per a res? Si
és així, ofereixo una solució al govern: que creï un cos de metges
que, mitjançant una injecció, ens
e l i m i n i ; q u e f a c i el que els
nacional-socialistes feien a Alemanya amb els jueus. Així, ben
aviat es veuria lliure dels qui ja no
p r o d u ï m - p e r q u è no ens ho
permeten- però que hem produït durant tota la vida i dels qui
sembla que ningú no vol ocuparse d'ajudar quan més falta els fa
l'ajuda.
Es una queixa i una solució que
ofereixo al govern.
JOSEP RIBA I LEDO.
(Barcelona)
ELCADCI ENCARA NO ES
LEGAL
Què s'ha fet del que vàrem
acordar en la reunió del 25 de
març? La Comissió gestora per a
la reorganització del CADCI, ja
era nomenada, però res no se
rïha sabut. Crec que per Catalunya i el nostre Centre hem tingut
esdeveniments i en tenim, importants, i el nom del CADCI no ha
aparegut enlloc.
La meva opinió és que seria
convenient de cridar una altra
reunió, per tal de saber els treballs de la Gestora i si té moltes
dificultats en algun aspecte, mirar
de buscar entre tots la manera de
fer-los passadors, però mai deixar les coses encatllades. Hem de
tirar endavant.
LLUÍS MAS I HUCH
(Barcelona)
AUSTERITAT LIMITADA
He sabut, per referències, que
aquests senyors nous procuradors i senadors, sense temps encara d'haver escalfat el seu respectiu vseti, quasi que el primer
que han fet ha estat demanar
augment de sou sense concedir
ni un mínim de t e m p s a
l'»empresari» (el poble), per a demostrar que, la seva tasca, la fan
bé. Jo no m'ho creia, però m'han
assegurat que és ben cert. Molts
d'ells, probablement homes que
tenen negocis, segur que moltes
vegades hauran demanat als seus
empleats que tinguin un xic de
paciència en aconseguir les seves
reivindicacions, perquè és entre
tots que ham de procurar que Espanya es recuperi en l'aspecte
econòmic, i si això fos així em
semblaria perfecte. Ara bé, jo
crec que hi hauria d'ésser tothom
. a estrènyer-se el cinturó, i més
•

Passa a la pàgina següent.
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