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Federalisme i independència
~ undada l'octubre del 1868, la Direcció Central
F de Societats Obreres de Barcelona (Centre
Federal de les Societats Obreres a partir del febrer del 1869), en clausurar el congrés que va celebrar a Barcelona el mes de desembre, per mediació del governador civil feia saber al cap del
govern provisional de l'Estat espanyol que considerava «que la forma de govern més favorable»
als seus interessos de classe era «la República
Democràtica Federal».
El mateix mes de desembre, a Tarragona, Lleida, Barcelona i a la majoria de poblacions importants del Principat de Catalunya, els candidats federals triomfaven a les eleccions municipals. Un
home del poble (Un hombre del Pueblo en
castellà, que és tal com apareix publicada la
«conferència sobre el lliurecanvi i la protecció,
dedicada a les classes treballadores» que duu
per títol La libertad y la esclavitud en el trabajo)
deia: «Catalunya té dret a viure independent de la
resta d'Espanya i hi pot guanyar molt: no estarà
obligada a comprar a les altres províncies els 700
0 800 milions anuals que representa el seu
comerç interior; podrà anar on més li plagui: no
estarà obligada a contribuir amb una sisena part
a les despeses generals d'una nació mal governada; podrà governar-se ella mateixa més bé i
amb menys despeses, buscant l'economia en el
treball i en una bona administració: pot aspirar a
ser una altre Bèlgica; que la magnitud i la prosperitat de les nacions no consisteix, per cert, en
l'extensió del seu territori, sinó en la intel·ligència
1 laboriositat dels seus fills».
No era aquesta l'única veu del seny (dic del
seny, no de la docilitat ni de la renúncia; crec
que resulta obvi) que posava els punts sobre les
is de l'eufòria constituent derivada de la revolució
de setembre. «Las Barras Catalanas», «Periòdic
polític i literari» que, encapçalat pels lemes «Sobirania nacional. Dret i justícia. Llibertat. Progrés», aparegué el 3 de gener del 1869, en
i'editorial del seu primer número, titulat «Nostres
doctrines», s'exclamava: «Catalunya, pàtria nostra, has conegut la llibertat? Un Jofre et regalà
ton escut, mes lluitaves per rompre les cadenes.
/.Has fruït mai de la igualtat? Essent (tu) el poble
que civilitzà Atenes, doblegà ton genoll la falsa
Castella. Es una certesa la fraternitat? Que ho digui Barcelona caient amb la dignitat i honra que
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faltava a sos fellons tirans. (...) S'ha dit que el sol
de la llibertat ha sortit amb son esplendor; que
tenim conquistats tots els drets! Mentida! La llibertat ha estat mal explicada i pitjor entesa i els
drets s'han convertit en abusos. (...) Catalunya ha
estat oblidada. (...) Ha sonat l'hora d'ésser clars i
nosaltres volem ésser-ho i ho serem».
Amb data del 8 del mateix mes, apareixia «El
federalismo en Espana», de Francesc Romaní i
Puigdengolas, home que, usant la terminologia
d'avui, podríem qualificar de demòcrata-cristià.
Es la veu del liberalisme catalanista d'expressió
federal no esquerrana. Ja abans d'aquesta data,
Francesc Romaní i Puigdengolas era dels qui havien escrit que Espanya és «un feix de nacionalitats», «ajuntades, però no foses» pels «matrimonis dels seus prínceps». En «El federalismo en
Espana», opuscle curull de notes a peu de
pàgina, aplegava abundants dades sobre les relacions de l'Estat espanyol amb Catalunya; presentava un breu, però irrefutable, memorial de
greuges (un dels tants i inútils memorials de
greuges).
Vista en la perspectiva que ens permet el naixent any 1979, resulta colpidora la confessió de
Francesc Romaní i Puigdengolas. Allò que definitivament el va ajudar a comprendre el fet nacional català - l a realitat del seu propi país- i a
prendre partit a favor de les reivindicacions nacionals catalanes, va ser la lluita del poble basc
pel manteniment dels seus drets. Entrant en detalls sobre l'actitud dels bascos a les Corts espanyoles, Romaní i Puigdengoles escrivia: «Encara em sembla que les voltes del Senat han de repetir aquest cèlebre cant, que reprodueixo,
perquè sigui comparada la seva fortalesa i entusiasme amb la feresa i l'espant d'altres cants inspirats pel geni de revolució; diu així: L'arbre de
Guernica és per a nosaltres un arbre beneït (...)
Estén la teva copa i escampa pel món els teus
fruits, oh símbol sant de les nostres seculars llibertats! Nosaltres t'adorem agenollats i demanem al cel que, si la tempesta assota les teves
branques i gent estranya ve a destruir el teu
tronc, el ferro salvador que es troba al si de les
nostres muntanyes es converteixi en armes acerades de tota mena per a defensar-te». Després
de comentar: «El país que això canta é& oertament un país digne i lliure», Romaní i Puigdengo-
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las afegia: «Després d'això vaig girar els ulls cap
a la nostra estimada Catalunya i vaig sentir que
encara conservava el genius loci, aquest esperit
creador que es revela per la llei, pel caràcter, per
la parla, per l'art i per la poesia, i que fins i tot
perfuma el seu culte amb Is frangància de Montserrat. Vaig comprendre que encara és sant i fecund l'esperit català, per molt que se l'hagi maltractat». A continuació posava en relleu les diverses manifestacions de la vitalitat catalana durant
els darrers decennis i es referia al parentiu entre
el Principat, el País Valencià, Les Illes Balears i la
Provença, que, refermat entorn dels Jocs Florals,
li feia sentir com bategava «amb força el cor de la
nostra pàtria», per a la qual ell volia «una vida lliure i robusta».
Romaní i Puigdengolas constatava que
l'hegemonia de Castella havia resultat altament
perjudicial a Espanya. Tot hauria canviat, afirmava, si a la península ibèrica hagués prevalgut el
punt de vista polític de la confederació catalanoaragonesa, ja que «la unitat espanyola treballada
per Castella tendeix sempre a esborrar les
diferències, mentre que el federalisme aragonès,
al mateix temps que obté glòria i puixança a
l'exterior, beneficia i fa prosperar les llibertats
dels seus pobles». Catalunya, afegia, «sofreix de
mala gana un jou que esmorteeix la seva embranzida», i en el mateix cas, deia, es troben les
altres nacions hispàniques sotmeses. Partint
d'aquesta constatació, Francesc Romaní i Puigdengolas creia que era necessari que l'Estat espanyol es transformés en una federació de «diverses entitats independents entre elles», tal com
succeïa a la Corona d'Aragó, «que contenia moltes pàtries sota un rei, que era el llaç de la seva
mútua reunió».
La convicció que la independència nacional de
Catalunya podia ésser obtinguda reconstruint
l'Estat espanyol d'acord amb els motlles de
l'antiga confederació catalano-aragonesa, fos
amb monarquia, fos amb república, malgrat els
recels d'alguns, s'obria pas, decididament, entre
el poble català que creia que la revolució de setembre seguia el camí de l'autèntica llibertat.
(Aquest article enllaça amb els que vaig publicar en aquesta mateixa pàgina els dies 14 i 30 de
desembre del 1978)
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eleccions generals del dia 1 de març segurament seran favoraAquestes
bles en l'àmbit estatal a UCD. Almenys aquest és l'interès i ia voluntat

d'en Suàrez. Potser no en el sentit que tingui molts més vots, perquè probablement el tàndem Fraga-Areilza li esgarraparà vots pel costat dret. No pocs
dels empresaris petits i mitjans que votaren Suàrez, avui diuen: «Es de doldre, però hem d'admetre que l'únic que ens defensa és en Fraga!».
El que millorarà Suàrez serà l'eficàcia de la seva maquina de partit, a
més de la neteja que imposarà com a pretext de renovar-se. El seu partit
sortirà més cohesionat i més capaç de realitzar una política concreta -lluny
ja del consens- sense fuites a les canonades ni bastons a les rodes. Suàrez
sap que les eleccions fetes des del poder tenen assegurat un 10 per cent, pel
cap baix, de vots suplementaris que no aconseguirien si s'hagués de lluitar
a peu ras des del carrer.
Però aquestes eleccions generals seran favorables sobretot als partits
nacionalistes de Catalunya i Euskadi. I això és bo d'entrada per a cadascun
d'aquests'dos països. Ja sé que Catalunya no és solament CDC i ERC amb
els seus afegits, i que Euskadi no és únicament el PNB i les esquerres abertzales. Però uns països que lluiten per redreçar i enfortir la seva personalitat
política i autonomia real només ho poden aconseguir a través d'un bloc majoritari de forces indubtablement nacionalistes. Un home no és lliure si el
seu poble no ho és. Quebec n'és un cas clar. Exemples com aquest, fa temps
que no els recorda el meu amic Verde Aldea. Però els havia proclamats ben
alt al Col·legi d'Advocats com a estratègia i element diferencial entre el PSC
(C) i el PSC (R).
A Bascònica l'allau d'abstencions i dels NO en l'ultim referèndum es un
signe de la concentració de poder i de simpaties que ha anat despertant el
PNB. La seva valentia a organitzar la manifestació del mes d'octubre per
desmarcar-se d'ETA, i fer-ho amb la bandera encesa de no acceptar la
Constitució, li donà un nou i ample prestigi en perjudici del PSOE i d'UCD.
El mateix fenomen ETA pot quedar greument erosionat si la victòria del
PNB en fa el partit més important del País Basc. El que no pot continuar es
que ei govern de Madrid, per anul·lar ETA, només posi remeis de caire repressiu, augmentant la policia secreta i els controls de la guàrdia civil. El
problema a Euskadi és fonamentalment polític. El govern de Madrid, després de no haver sabut concedir els mínims bàsics per a iniciar el procés de
recobrament d'Euskadi, es troba lligat per la represa de la violència d'ETA.
Ara no pot fer concessions a Bascònia pressionat per l'anomenat terrorisme
d'ETA sense obrir una porta a més violència i sense perdre el prestigi necessari a tota autoritat democràtica. Però si el PNB i les forces abertzals acaben essent el bloc més important, aleshores sí que el govern ha de renegociar aquells mínims, unificar el govern de l'exili af»b el Consell General Basc
i que el presideixi un home que parli enskera i sigui un signe visible del nacionalisme popular. Ves per on aquestes eleccions generals, decidides per
Suàrez a favor seu, en virtut dels principis democràtics poden ser el desllorigador de l'estripada que pateix ei País Basc.
A Catalunya pot passar si fa no fa el mateix. Es indubtable que ERC com
a mínim doblarà els seus vots del 15 de juny i que aquests vots sortiran del
PSC-PSOE per un costat i del PSC(R), que es presentà amb Convergència
Democràtica, per l'altre. Sembla també evident que CDC pot mantenir i
augmentar el seu cabal de voluntats populars tenint en compte que, si be ha
perdut el PSC(R), ha guanyat UDC. A més, durant aquest any i mig de rodatge, a través dels seus diputats Jordi Pujol, Trias Fargas i Roca Junyent ha fet
més nítida la seva imatge i més coherent el seu comportament des del punt
de vista nacionalista. Cosa que no es pot dir del PSC-PSOE o del PSUC. Recordem tan sols el problema del català com a llengua oficial i l'assumpte del
reconeixement de les comarques en la confecció de l'Estatut.
Això vol dir, doncs, que a Catalunya ens seran favorables . aquestes
eleccions generals en el sentit que els partits nacionalistes adquiriran més
importància que el 15 de juny. Aquest procés de concentració de voluntats
populars a favor dels partits nacionalistes catalans deu i pot créixer més. I
per a això cal que els dos centres de gravetat nacionalista més importants
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- C D C i ERC amb els seus grups satèl·lits- vagin per separat a aquestes
eleccions legislatives per tres raons:
1) Perquè cap dels dos partits nacionalistes no sap exactament qui o
què és. En Jordi Pujol no ha sabut mai què va representar el doble afegit del
PSC(R) i que FN en el seu partit. Tampoc no ha sabut mai ERC quin fou ei
volum dels vots que li proporcionà el PTE. Es cert que la seva imatge quedà
molt desfigurada en no poder-se presentar legalitzat. Però no n'hi ha prou
de sentir-se el partit històric majoritari a Catalunya en temps de la República per a poder presentar exigències. S'han de tenir vots. I aquests encara no
s'han vist.
. . ... . _
2) Perquè els dos partits no recullen el mateix tipus de ciutadà de Catalunya. CDC diria que s'ha fet seu un alt percentatge del catalanisme sorgit
dels moviments escoltes i de la consciència de catalanitat que sempre han
mantingut - i ampliat aquests anys de dictadura- ies amples zones populars de l'Església. ERC més aviat ha recollit les voluntats de la consciència
històrica dels qui visqueren els temps de la República. I si ara s'ha fet seves
noves generacions, ha estat gràcies a la ressaca que ha provocat el pacte i
l'absorció del PSC amb el PSOE dins l'àmbit estatal. Molts catalans no suporten la dependència de Felipe Gonzàiez: «Un senyor que no té res a veure
amb Catalunya i que quan s'hi interessa és per a r e g a t e j a r i
instrumentaiitzar-nos, igual com fan Suàrez i Carrillo», em deia fa poc un exPSC (PSOE).
3) Perquè hi hauria discussions innecessàries que ben segur no arribarien enlloc i que cal evitar. Es difícil de discutir sobre xifres i valors nubolosos. Després de les eleccions tot serà clar com l'aigua i hom haurà
d'atendre's als resultats.
Què es pot fer mentrestant? Doncs, una aproximació mutua amb vista a
poder presentar junts una mateixa llista a les eleccions municipals o un pacte explícit de govern dels ajuntaments en tots els llocs on guanyi la coalicio
nacionalista. I això suposa un pacte de no-agressió. No es poden repetir els
atacs i les mútues malvolences del 15 de juny. Avui s'han de fomentar les
simpaties i veure's més com un aliat a distància que no pas com un contrincant que cal abatre. Això ho saberen fer comunistes i socialistes a les darreres eleccions. Aquesta bona avinença entre ERC i CDC podria ser el signe
públic i notori que el poble català necessita per a descobrir el camí de formació d'un Bloc Nacionalista Català. I si es pot trobar algun altre signe
d'aquesta entesa, encara millor.
Dins d'aquesta hipòtesi de treball polític, ERC ha de marcar molt de
prop el PSC-PSOE constituït el seu grup competitiu. Pot jugar-hi amb avantatge. Els seus continguts polítics i socials foren més avançats en aquell seu
temps de la República que molts partits socialistes d'Europa. Cal solament
recordar que rebien el vot de la CNT. I aquesta central sindical no és gosset
falder de cap partit, com ho són la UGT del PSOE i les CCOO del PCE. Si
la CNT votava ERC, era perquè les aspiracions obreres quedaven
bàsicament recollides pels plantejaments socials i econòmics d'aquest partit popular. No fou per rebequeria que el govern de Suàrez no va legalitzar
ERC i en canvi va concedir fàcilment aquest favor al PSOE i al PCE.
I ÉRC, a més d'aquesta paritat de continguts, es presenta sense cap
dependència del poder, no sempre visible però real, del centralisme colonialista madrileny.
I CDC, amb l'element diferencial del seu nacionalisme indiscutible, ha
de competir amb UCD o amb el tàndem Suàrez-Sentis.
Així, CDC i ERC, tenint cobertes les mútues espatlles, es podrien dedicar a bastir aquest Bloc Nacionalista Català que pot esdevenir determinant
amb vista al futur i pròxim Parlament de Catalunya. Per això una cosa ha de
quedar clara: «Un home no és lliure si ei seu poble no ho és». I aquesta llibertat radical en relació amb Madrid no ens la poden donar ni el PSOE ni el
PCE, amb tots els respectes per aquestes opcions que no són pas inútils sinó components eficaços també d'aquesta Catalunya mistificada del postfranquisme.
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El llenguatge
Advertir algú
d'alguna cosa
verb com advertir -dèiem
Unahirpot admetre un com-

plement directe de designació
personal - c a s en què advertir
significa més aviat «amonestar»- en una oració com Vam
advertir la secretària, en què, per
tant, el grup la secretària ha
d'ésser introduït sense la preposició a. Però si el complement directe designa la cosa advertida
-continuàvem- el grup de designació personal és aleshores
un complement datiu i, per tant,
exigeix la preposició a: Vam advertir el perill a la secretària. Però
cal tenir en compte que amb el
verb advertir existeix encara una
altra possibilitat sintàctica: que
el grup que designa la cosa advertida sigui introduït per la preposició de, amb què el complement de designació personal
continua essent el directe i, per
tant, rebutja la preposició a: Vam
advertir la secretària del perill.
Notem que aquestes oracions
que tenen un complement directe i un altre complement
d'objecte introduït per la preposició de són les que poden presentar el grup pronominal poc usual
l'en (que es diferencia, per la
col·locació de l'apòstrof, dels altres grups usuals me'n, te'n, se'l,
etc). Efectivament, Vam advertir
l'amic del perill es pot reduir a
L'en vam advertir.
De fet, les possibilitats sintàctiques dels verbs són molt poc
uniformes. Veiem, així, que dos
verbs com informar i assabentar,
que pertanyen al mateix camp
semàntic de advertir, tenen unes
possibilitats més reduïdes que no
pas aquest. Informar i assabentar
exigeixen sempre un complement directe de designació personal i l'altre introduït per la preposició de: Informeu els clients
de les condicions^ Assabenteu el
director dei que ha passat. Però
informar pot prescindir d'aquest
segon complement i permet de
dir, per tant, simplement, Informeu el públic, cosa que assabentar no tolera. I, encara, caldria no
deixar-se el més elemental de
tots els verbs de comunicació,
dir, que comporta, de fet, el trac
tament sintàctic més típic: Vaig
dir la meva opinió al director.
Vet ací, doncs, tornant al punt
d'on vam partir ahir, uns fets que
cal tenir en compte en la introducció de complements verbals
de designació personal: amb la
preposició a o sense.
Albert Jané

Bústia
Balanç-inventari
Entitat: Estatut 1932.
Període: 15 de juny del 1977 a
i'1 de març del 1979.
Capital inicial: volem l'Estatut.
Inversions del capital:
• Generalitat provisional sense
contingut.
Transferències d'atribucions
amb poques possibilitats.
• Traspassos futurs plens de dificultats.
Nou
projecte
d'entitat
d'inspiració forastera.
Situació
actual:
total
d'inversions congelades per factors estranys.
Perspectives de futur: descapitalització progressiva des del moment que el projecte d'entitat per
a substituir el «Volem l'Estatut»
passi a mans d'intervenció estatal.
Previsions: si es vol millorar
l'actiu cal un canvi de direcció i
destinar tots els recursos a invertir en fonts d'energia pròpies.
Mesura immediata: descans
absolut el dia 1 de març i predisposar l'estructura de base per a
un canvi radical d'orientació.
Joan Ballester Canals
Barcelona
• Passa a la p 4
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