AVUI

Països Catalans

Dimarts, 11 desembre 1979 - Pàgina 3

Tots els poders a la Generalitat
C

I títol d'aquest escrit pot semblar una pretensió desproporcionada a les
possibilitats de la Generalitat. Val la pena d'aclarir que pretén ser una definició del principi de funcionament del poder polític, principi que hauríem
d'observar a Catalunya en els moments presents, quan des de les més diverses instàncies es reclamen poders i competències. Hi ha un perill de descoordinació, desgavell i fins i tot desgast i afebliment en algunes de les concepcions sobre la futura organització institucional de Catalunya. Els municipis, les mancomunitats municipals, les comarques, les entitats supracomarcals. el Parlament, el Consell executiu i l'Administració de Catalunya han
d'avançar junts per tal d'enfortir-se institucionalment.
D'aquí a pocs dies es promulgarà l'Estatut d'autonomia, després es convoc a r a n e l e c c i o n s al P a r l a m e n t i, un c o p c e l e b r a d e s , s'iniciarà el p r o c é s
d'institucionalització de la Generalitat, c o m es preveu a l'Estatut. L'abast i la
profunditat d'aquest procés estaran molt en funció dels poders que es recuperin per a Catalunya. Sense transferències de competències no hi pot haver
institucions operatives. D'aquí ve la importància de continuar reclamant ara
les transferències acordades i encara no realitzades, ja siguin les de l'Estat
(educació general bàsica i INUR), ja siguin les de les diputacions. I no cal
oblidar que les competències fonamentals, imprescindibles, són les de finances ja que sense calés poca acció pública podrem desenvolupar.
En aquest procés de recuperació de poders, s'hi oposa un enemic molt
clar, vell, conegut i poderós: l'Estat centralista. El govern de la UCD, fidel servidor d'aquesta concepció, procura posar entrebancs al camí autonòmic
mitjançant les lleis orgàniques, les actuacions administratives o les retallades
de competències. Raó de més per a insistir a recuperar poders.
Aquests poders s'hauran de distribuir entre els diversos nivells institucionals de la Generalitat. Ni el president ni el Consell executiu són per si sols la
Generalitat. A nivell superior, la peça fonamental és el Parlament. Aquest té
l'encàrrec d'impulsar i coordinar l'acció política i de govern. Aquesta Cambra. elegida per sufragi universal, representa tots els ciutadans de Catalunya
i en ella ha de raure la principal responsabilitat política.
Des d'aquí, i c o m es diu a l'Estatut, la Generalitat s'organitzarà en municipis. c o m a r q u e s i entitats supracomarcals, que han d'estar coordinades amb
la Generalitat. Aquestes institucions han de gaudir de la màxima autonomia.
Pero per poder-se organitzar (per exemple, la nova divisió territorial), i per
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poder gaudir d'autonomia plena a aquests nivells, primer ens cal recuperar
el poder d'organització institucional i territorial per a la Generalitat. Seria un
error esgarrapar poders de les altres institucions de la Generalitat abans o al
mateix temps que aquesta estigués lluitant amb el centralisme de l'Estat per
enfortir-se. Podríem caure en el parany de situar la Generalitat entre dues
lluites, afeblint-la abans de créixer.
Ja des d'un primer moment, a l'ensems que recuperem els poders per a
Catalunya, cal pensar en formes de gestió territorial, la majoria sobre base
comarcal, que puguin exercir una doble competència d'administració local i
territorial de la Generalitat. Quedaria en aquest cas la planificació global encarregada al Parlament, des del qual convindria iniciar tot seguit la definició
de la nova ordenació territorial i organització institucional de Catalunya.
En aquesta etapa, els òrgans comarcals (o supracomarcals) no han de ser
miniparlaments amb els seus corresponents governs i amb aspiracions de
sobirania territorial, tendència que ens duria al cantonalisme. Han de ser
òrgans de gestió que es coordinin en el seu propi territori a m b altres organismes, c o m és ara els municipis, i també amb les altres organitzacions comarcals de Catalunya a través de la Generalitat. Justament una de les finalitats
d'aquesta nova organització, juntament amb la participació ciutadana, ha de
ser la de solidaritat intercomarcal per tal d'iniciar una política nacional que
canviï de signe la dinàmica de desequilibris territorials existents avui a Catalunya, fruit d'un model de creixement basat exclusivament en el benefici
d'uns pocs.
Caldrà, doncs, delimitar territorialment aquells òrgans (sobre la base del
1936 però amb correccions), donar-los representativitat (a partir del Parlament i amb criteri proporcional), omplir.-los de contingut (aclarint la seva personalitat jurídica i dotant-los de facultats de gestió supramunicipal), sense
prejutjar l'existència d'altres nivells intermedis de gestió. Així, entrellaçant les
reivindicacions i coordinant les solucions des del Parlament, l'Administració
pública de Catalunya podrà desenvolupar-se a tots els nivells, acompassadament, en benefici dels interessos i de la participació ciutadana en cadascun
dels indrets on sorgeixin i calgui solucionar els problemes. Aquest pot ser el
principi d'una concepció de l'autogovern.

Rafael Ribó ( P S U C )

Catalunya, Tarradellas i els partits (i 5)
T

enint en compte el canvi de rasant que impliquen les eleccions al Parlament de Catalunya, l'aspecte general de la política catalana que
s'acosta fa molt maia ganya. Si Tarradellas, en
virtut del seu prestigi popular i del potencial polític de vots que arrossega la seva persona, no
intervé eficaçment per canalitzar en un esforç
comú totes les forces de la catalanitat indubtable -manifestes les unes (les organitzades) i latents (disperses) les altres-, en el Parlament de
Catalunya hi haurà un 75 per cent de diputats
mediatitzats per Madrid i un 25 per cent de diputats nacionalistes. Entre U C D , P S C - P S O E i
PSUC, els partits estatals s'emportaran el 80 per
cent de vots de Catalunya, i els partits nacionalistes junts —CDC, UDC, ERC i la nova Esquerra
Nacionalista- se n'enduran el 20 per cent que
queda.
Si hi ha un 40 per cent d'immigrats a Catalunya - l a majoria dels que són a comarques estan
pràcticament integrats ai pais-, i un 60 per cent
de catalans autòctons, les xifres de vots no pod e n ser m é s e s b o j a r r a d e s . A q u í no hi ha
coherència ni rigor de cap mena. Si un 60 per
cent de catalans d'origen no són capaços de
constituir una força majoritària ai nostre pais,
Catalunya serà una nació que farà riure tothom
qui ens contempli des de París o Londres i, sobretot, des de Madrid. I quan ens contemplem
nosaltres mateixos solament podrem plorar i
indignar-nos. No de la mala sort, sinó de la poca
traça que hem tingut a bastir això que se'n diu
nació catalana, perquè comença a no ser-ne
pels partits polítics que la configuren.
L'anàlisi d'aquesta inadequació que ofereix
Catalunya pel que fa a partits, no és el moment
ara de fer-la per buscar-ne les causes. A parer
meu, la gran interfèrencia i equivocació de pes
determinant, ben segur amb tota la bona fe del
món (això és una altra cosal), la constituí la maniobra de convertir el PSC, de consciència nacionalista indubtable en el moment de la seva
constitució l'any 1976, en un PSC hipotecat pel
PSOE madrileny o estatal.
Durant els anys 1976 i 1977 la consciència de
catalanitat havia entrat fins i tot en capes impermeables de molts immigrats «parachutados» des
de Madrid per a ocupar càrrecs en l'aparell adm i n i s t r a t i u . A la universitat - l l o c molt
significatiu- s'havia guanyat la partida de parlar
en català com per dret correspon. S'havia reduït
la resistència dels castellans minoritaris recalcitrants. I no per la força, sinó per una mena de
pressió moral que donava el previst ressorgiment de Catalunya. Aquest clima, d'un valor altament polític, a parer meu, fou mal interpretat
pel PSC. En comptes d'assentar les seves bases
nacionals amb arrels indiscutibles i obligar així
que la gent immigrada votés Catalunya i socialisme català, es va creure que, si implicava la seva presència dins el PSOE - c a t a l à (un grup insignificant i sense grans p e r s o n a l i t a t s ) , el
socialisme-espanyolista votaria Catalunya.
Ara resulta que molts intel·lectuals que els votaren a primera hora, el 15 de juny, els han retirat
el vot i pretenen bastir en aquests moments o
potenciar el nou grup nacionalista d'esquerres.
Ara, com que han anat perdent militants en
comptes de guanyar-ne, els corrents psoistes es
volen imposar al partit i burxen a través del sindicat de la UGT.
Ara, en les eleccions al Parlament de Catalunya faran aparició els dos PSA (el d'Aragó i el de
Andalusia) per fer front a uns socialistes catalans que recullen els vots dels andalusos i els
converteixen en vots de centralisme madrileny.
El PSA vol recollir els vots dels seus immigrats
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amb esperit nacionalista andalús. Deu ser
- s u p o s o - una justa revenja del PSA de Rojas
Marcos pel fet d'haver estat abandonat a la seva
pròpia sort quan el PSC desmanegà aquella Federació de Partits Socialistes per passar-se al
PSOE.
Cal suposar que hi haurà més afinitats per a
entendre's amb uns andalusos que estan a favor
de la seva nacionalitat andalusa i que amb els
seus vots l'afirmen, que no pas amb uns andalusos que donen el vot al P S C - P S O E , el qual,
automàticament, els converteix en instruments a
favor del centralisme madrileny per més socialistes que es diguin. I això m'ho deia un important intel·lectual andalús, independent, que coneix molt bé Catalunya, en parlar-me del PSA.
Cal esmentar també com a causa d'aquesta
inadequació que pel que fa a partits és Catalunya l ' a b s o r c i ó d e la personalitat i la
independència del PSUC pel PCE estatal. Això,
però, ve de molt més lluny. El PSUC s'havia donat d'alta a la III Internacional molt abans que el
PCE i mantenia la seva autonomia plena. Però
dins l'embolicat afer d'en Comorera-Carrillo, el
PSUC perdé la seva independència durant els
anys de clandestinitat. La submissió del PSUC a
la pintoresca Junta Democràtica de la troica Carrillo, Calvo Serer, García Trevijano l'any 1975
palesà aquesta opció de preferència als interessos de l'Estat abans que als de Catalunya.
I no és que no comprengui el paper d'aquest
imbricament entre el PSC i el PSOE a Catalunya
amb relació a la integració del món immigrat. La
intenció és bona sens cap mena de dubte. Els resultats, però, han estat perjudicials per a Catalunya. El remei ha esdevingut pitjor que la malaltia. Ara tenim una Catalunya sense partits nacionalistes que la determinin. Ara tenim - d i t en
xifres- una Catalunya amb el 60 per cent de catalans autòctons els partits nacionalistes de la
qual recullen solament el 25 per cent dels vots
que els pertoquen. I tot això és fruit de la manca
de claredat en les posicions de tremp polític.
Aquests resultats posen políticament Catalunya en una situació falsa o d'equilibri inestable.
Afegim-hi aquí les dificultats de tipus econòmic
- a t u r i enfonsament d ' e m p r e s e s - juntament
amb unes centrals sindicals dites majoritàries,
que juntes recullen escassament el 5 per cent de
la població laboral cosa que vol dir que no representen el sentir majoritari del món del treball
i que difícilment podran conduir-lo si les coses
s'espatllen un xic més del que ho estan.
La presència de Tarradellas en el combat
electoral podria contribuir poderosament a resoldre aquests dos problemes bàsics per a Catalunya.
1) El problema de l'atur i de la crisi econòmica
empresarial Es evident que els diners que necessita Catalunya per a estabilitzar la seva malsana
situació econòmica i combatre l'atur no vindran
de Madrid. Entre altres raons perquè aquest diners no hi són.
El president Tarradellas ha donat una imatge
de Catalunya a la resta d'Espanya i a l'estranger
com cap més no l'hauria poguda donar. La seva
persona és la que ha configurat Catalunya més
que qualsevol altra cosa. Ha conquerit amb la
seva autoritat, tossuda i flexible a la vegada, la
confiança dels poders econòmics, la dels poders
fàctics i un a m p l e i calorós ressò popular.
Aquesta figura de Tarradellas, president de la
Generalitat ja no provisional sinó estable, podria
presentar-se a Europa i treure uns mil milions de
dòlars - a tornar a llarg termini- de Bancs in-
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ternacionals que no saben què fer dels diners,
perquè els demanen entitats que no ofereix garantia. Amb aquests diners es podria finançar la
infrastructura del nostre país, el qual ja té reconeguda la seva capacitat de gestió industrial.
Això donaria feina als parats i reactivaria el procés econòmic general.
2) Reconvertir el 60 per cent i escaig de la població catalana d'origen en vots nacionalistes i no
pocs dels vots dels mateixos immigrats. No hi ha
res que pugui trencar la rutina del vot a Catalunya si Tarradellas es retira de les eleccions al
Parlament. Ja ho sabem: un 35 per cent de catalans autòctons votaran, junt amb un altre 40 per
cent d'immigrats, els partits amb lligams estatals
i centralistes. Si això no és delirant «que baje
Dios y lo vea», que diuen els castellans. Si Tarradellas es presenta a reelecció, remourà els fonaments estratègics i les bases de molts partits.
Vindria a ser com la caiguda d'una gran pedra al
bell mig de les aigües tranquil·les d'un estany. Ei
seu nom encapçalant l'única llista dels partits
nacionalistes - C D C , U C D , ERC, F N C i E C junt amb un conjunt d'independents, molts d'ells
alcaldes de comarques, faria d'aquest vector de
força nacional la primera formació política de
Catalunya i g a r a n t i r i a l'estabilitat d e l país.
Aquesta candidatura reconvertiria en vots nacionalistes, no sols la majoria d'aquells catalans
d'origen que ara voten sucursalisme, sinó molts
immigrats que tant a ciutat com a comarques se
senten ja integrats a Catalunya. L'experiència
d'Aliança Democràtica i d'Aliança del Poble Unit
a Portugal en són la mostra. Les majories silencioses i disperses per les minories activistes han
presentat el més alt percentatge d'assistència a
les eleccions. Estic segur que un fenomen semblant es produiria a Catalunya.
El curiós del cas és que els partits nacionalistes no es moguin i treballin en aquesta direcció.
El que és de doldre és que els ridículs tics personals i petites diferències ideològiques es veuen
com unes vigues a l'ull d'un i de l'altre i són
capaços d'ofegar o de frustrar aquesta possibilitat única d'assentar políticament i d'un cop
d'una manera coherent i rigorosa, la nació catalana.
Per acabar aquest tema, tinc la impressió que,
malgrat els elements positius - m o l t s - que ha
representat la incorporació de Tarradelles des
de l'exili al nou procés democràtic i autonòmic,
si entre tots i amb ell no tallem aquest nus gordià
que obliga a emergir malaltissament Catalunya
del fons de la seva espoliació històrica, no sé si
tot comptat i debatut, el pas de Tarradellas per
la presidència de la Generalitat provisional no
haurà estat una simple anècdota. Com un bany
m a r i a q u e d e i x a r à les coses a nivell
d'estructuració política tal com les va trobar. El
remei, com la Generalitat que ha presidit aquest
parell d'anys, haurà estat purament provisional.
El que quedarà serà, el bunyol institucionalitzat.
La feina a fer per les noves generacions serà
gran. Arribarem a port un dia. Aquesta és la nostra fe. Però a través d'un remar persistent i amb
un munt de dificultats artificials que haurem
amuntegat a gratcient, nosaltres, amb la nostra
migradesa d'objectius i la falta absoluta
d'esperit d'empresa. L'home del carrer i els
màxims responsables, a causa del lloc que els
ha tocat ocupar, haurem estat d'acord a mantenir l'esperit de botiguer de vetes i fils. L'esperit
d'uns homes que voldríem una Catalunya gran i
com cal, però sense posar en joc els mitjans i
l'esforç per construir-la.

Josep Dalmau

El llenguatge
Llunyà i distant
formes del plural llunyans i
Lesdistants
rimen, ja que es pot
dir que la segona t de distants no
té valor fònic, és muda. Que rimin
aquestes formes del plural, però,
no vol pas dir que hagin de rimar
les formes del singular, és a dir,
les formes bàsiques respectives,
llunyà i distant, contràriament a
la conclusió, a què algú sembla
arribar, que si el singular de llunyans és llunyà el de distants ha
d'ésser «distà». Perquè aquesta
és la forma, «distà», que més d'un
cop hem llegit en textos destinats
a la publicació que ens ha calgut
revisar.
En català no són pas escassos
ni insòlits els mots acabats en
- a n t : entre ells hi ha la ben nombrosa sèrie de noms i adjectius
que provenen dels antics participis presents de verbs del primer
grup, com distant mateix, amant,
cantant, passant, estudiant, practicant, interessant, important, etc.
Però potser perquè hom els associa al grup dels que presenten
la terminació homòfona an, molt
poc nombrós en català, i c o m
que a mots del castellà acabats
en - a n solen correspondre en
català mots acabats en - à , el fet
és que alguns d'aquests mots
que han d'acabar en - a n t són algunes vegades usats, especialment en el llenguatge escrit, desproveïts d'aquesta terminació, dit
més exactament, amb una forma
i n d e g u d a a c a b a d a en - à , la
qual, és clar, deu semblar més
«catalana» a qui hi recorre. A més
de distant, tenim anotats, dels
que es t r o b e n més sovint en
aquest cas, imant, guant, sextant,
quadrant, turbant, salfumant, trepant i tirant, transformats, indeg u d a m e n t , en «imà», «guà»,
«sextà», « q u a d r à ^ / ' «turbà»,
Salfumà», «trepà» i «tirà» (forma,
aquesta darrera, certament existent, però amb un significat ben
diferent). Vet aquí, doncs, un cas
de catalanització a ultrança mal
encarrilat. La prevenció contra
els mots acabats en - a n t no té
cap fonament i fins tot, com hem
comentat fa temps, en tenim algun d'acabat en - a n , com caiman, orangutan o tobogan.
Hom redueix també algunes
vegades galant a galà. En aquest
cas, totes dues formes són correctes i admissibles. Clarament
relacionats etimològicament, els
mots g a l à i g a l a n t , d ' o r i g e n
germànic, no han d'ésser usats
amb el mateix significat. Diríem
una terra galana, unes noies galanes, però un home galant, una intriga galant, un galant del cinema
americà.

Albert Jané

Bústia
No congelem l'idioma, si us
plau!
Al pas que anem acabarem anquilosant la llengua, emprarem exclusivament les locucions que són moda i
que
podrien
enriquir-la
si
s'alternessin amb les tradicionals o
les que han estat en voga en èpoques
passades.
Però no: ens hem fet esclaus de
termes que es repeteixen fins a la sacietat, com són: «a nivell de», «jo diria
que», «congelat», «bloquejat», «sostre», «pràcticament», etc.
No em negareu que les declaracions i les entrevistes serien més variades si de tant en tant es digués, per
exemple: «a escala», «a l'alçària de»,
«en el terreny», «pel que fa a», «jo
crec», «jo opino», «a mi em sembla
que», «en la meva opinió», «aturat»,
«tancat», «fixat», «nivell», «perspectiva», «virtualment», «de fet», «en realitat», i així successivament.
No us sembla que se'n fa un gra
massa de tant «jo diria que», «a nivell
de», etc? Almenys jo diria que si. I ho
dic. Què caram!
Jaume Regàs
(Barcelona)

Preparatius electorals
Ja fa dies que en la premsa diària
apareixen convocatòries per a reu(Passa a la pàgina següent)
(En aquesta s e c c i ó n o m é s
seran publicades les cartes que
siguin breus i duguin nom i
adreça de l'autor. Ens reservem
el dret de reduir-les, si no se'ns
indica altra cosa.)

