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Ni amb bitllets de tren
gaire m'ha tocat intervenir en el ple del Senat arran del projecte de
N olleifasobre
el règim fiscal de les fusions d'empreses, que ha de regular

l'atorgació de beneficis fiscals a les empreses que es fusionin «per millorar la
seva estructura productiva». HI ha projectes, com l'esmentat, que passen per
les Corts sense relleu; sense ressò, a més, en els mitjans de comunicació.
Hom pensa que unes matèries tan concretes només tenen interès per als especialistes. Dissortadament, al cap de ben poc se'n veu l'abast real; com en
aquest cas, quan una bona colla d'assalariats en resultaran afectats.
Aparentment, la llei -falta publicar-la, ja s'ha aprovat- només té efectes
fiscals, però s'hi toquen, també, aspectes jurídics i econòmics. El que no recull és cap mesura per a evitar les conseqüències laborals que se'n seguiran,
^Es donaran beneficis fiscals a les empreses que es fusionin, encara que redueixin llocs de treball? Com pot ser, això? On hem arribat!
Vaig explicar que la concentració, la Integració i la fusió d'empreses, amb
estímuls fiscals, ja ve de lluny; ve de la reforma tributària del 1957, però la seva aplicació no va tenir certa efectivitat fins nou anys més tard, el 1966. Això
sí, llavors amb presses, per decret-llei del 3 d'octubre. Un decret-llei que fou
molt mal acollit pels especialistes. Hom criticava que tot es deixava a mans
del ministeri de Finances, per allò de la discrecionalitat, i que no s'establia el
procediment per a acollir-se als beneficis fiscals. El desgavell, el reconeixeria
més tard -l'any 1971- el mateix govern d'aleshores dictant un decret, el 25
de novembre, que recollia en un sol text totes les normes que regulaven els
estímuls fiscals a la concentració d'empreses. En el preàmbul del decret es
feia un examen de l'evolució dels beneficis atorgats fins llavors i s'assumia
que la multiplicitat de normes existents sobre la matèria constituïa un greu
obstacle per a les empreses pel que fa a saber com I quan podien acollir-se
a la protecció fiscal de la fusió. Va quedar més clar, des de l'any 1971, però
la discrecionalitat no va afluixar. Encara l'ordre del 24 d'abril del 1972, a
l'article 6-1, establia que el ministeri de Finances «acordarà
discrecionalment...en cada cas, la concessió o denegació, total o parcial, dels
beneficis sol·licitats».
Si la fusió, amb estímuls fiscals, pretén millorar les estructures oroductives
de les empreses sense exigir la conservació dels llocs de treball, arriba en un
mal moment. Es va perdre l'oportunitat de fer-ho durant els anys favorables:
durant la dècada dels seixanta. Com hem vist, llavors no es va fer res de res.
Recordem que els seixanta foren uns anys de prosperitat en els països de

El llenguatge
La cabrioía

rOCDE; prosperitat que també arribà a Espanya. Fou una època faborable
pel que fa a trobar feina, ni que fos emigrat; el problema de l'atur, els parats,
ei resolien amb bitllets de tren.
Aleshores s'haguera pogut afavorir la reestructuració empresarial, perquè
en aquell període no s'haurien produït efectes laborals negatius. Malauradament, ni el plantejament dels estímuls fiscals de referència ni els seus resultats no foren operatius. El frau fiscal fàcil influí negativament en el creixement
de les empreses, per la por dels empresaris que una dimensió més gran els
privés de «passar desaoercebuts». Cada tipus d'empresa va trobar una certa
comoditat fiscal conservant la seva mida. La oetrificació de les empreses
preexistents, fou un fet. Una altra cosa, ben diferent, podria dir-se de les de
nova creació.
Avui, els països de l'OCDE estan en recessió. Nosaltres encara som més a
sota. Les fronteres són tancades per al mercat del treball i no hi ha on anar
a percar feina. Els parats augmenten cada dia que passa. El projecte de llei
sobre règim fiscal de fusió d'empreses no té cap article que privi dels beneficis fiscals les fusions estalviadores de llocs de treball. Una escletxa té la llei,
oerò, que es podria aprofitar per a negar els beneficis quan de la fusió en resulti una disminució de plantilles; es podria aprofitar, és clar, si el govern hi
posa voluntat. El projecte estableix, a la disposició final primera, que pertoca
precisament al govern el desenvolupament i l'aplicació de la llei. Que
l'apliqui, doncs, defensant els llocs de treball.
Calia cridar l'atenció sobre aquest punt. El diari de sessions del Senat recull els meus arguments, que no van ser rebutjats pel portaveu centrista. Poden
servir en cas de conflicte quant a la interpretació de la llei. Ques les empreses
facin inversions i fusions d'empreses estalviadores de llocs de treball, és una
qüestió que cau dintre de l'àmbit de l'autonomia de les parts, pertocant al
sector privat en una economia de mercat; però els beneficis fiscals, els estímuls fiscals, s'han de negar als qui redueixin plantilles.
Avui, ni els bitllets de tren, no serveixen per a trobar llocs de treball. Agafar
el tren i anar a les zones industrials, ja no resol el problema de l'atur, com és
obvi. Haurem de vigilar perquè les fusions protegides no generin més parats.

Josep Subirats
Senador (PSC)

Desfeta del moviment obrer: eleccions sindicals
stic en desacord amb la dependència del
obrer dels partits polítics» em
deia Alfons Comin a Madrid fa un parell d'anys,
quan jo denunciava l'esmicolament del món laboral en parcel·les de poder polític per part dels
partits POE, PSOE, PTE, ORT, etc. L'afirmació
categòrica de Comin no era una simple frase fet | de les que tan bé saben pronunciar tots i c ^
un dels responsables màxims de 0 0 0 0 i UGÍ^
del POE i del PSOE. Anava més enllà. Feia
referència al fet evident - p e r més declaracions
en contra- que la UGT és satèl·lit del PSOE, i
les 0 0 0 0 segueixen el POE, com la Lluna és
sateLit i segueix el Sol.
En aquells conversa, un militant de partit, enmig de l'acaiorament, arribà a dir «El nostre sindicat si que és independent» Es a dir, el sindicat
era (propietat) d'ells (del partit), però era independent d'ells! Valga'm Déu!
Es bo de recordar el pensament i el sentiment
autèntic d'homes com Comin, que han deixat
aquest rastre d'honestedat conflictiva com a
norma de conducta. Quan es manifestava així,
no e r a p a s la c o n s i g n a d e l p a r t i t , q u e
s'expressava, sinó la seva coherència ètica. No
parlava el comunista, sinó el cristià, incòmode
per naturalesa dins uns mecanismes de tremp
merament disciplinari. El seu testimoni no hi
farà gran cosa. El capgirament dels interessos
sindicals convertits en parcel·les de poder polític, que fan inviable la solidaritat obrera,
continuarà durant un temps. Mentrestant, el valor moral més gran i l'única força del món del
treball que és la Solidaritat Obrera es continuarà
decandint. La consecució de la unitat sindical,
que havia estat el desideràtum i la voluntat militant de tots els qui empenyien cap a un procés
democràtic des de l'oposició, s'ha perdut definitivament. El fracàs és tan voluminós que fa vergonya de recordar-lo. Personalment, em penso
que és un signe més de la immaduresa, feblesa
i interinitat de la nostra classe política.

Emoviment

Els partits van destruint no sols la
d e m o c r à c i a , a m b les seves actituds
sistemàticament obstructives d'un govern que
ha guanyat legalment dins unes regles de joc acceptades per tots els grups, sinó que fan marfondre el jnateix moviment obrer, constituït per
l'órdit i la trama de la dignitat personal 1 la sclidaritat,
m o t o r de q u a l s e v o l
procés
d'alliberament de les capes populars. La dictadura de Franco ofegava, amb la seva repressió,
et moviment obrer. En l'actual democràcia, els
partits d'esquerra han estat els encarregats de
dividir, dispersar i enfrontar les diverses forces
sindicals provocant aquesta forta recessió obrera que es manifesta en les actuals eleccions sindicals.
Ha acabat el període de les eleccions sindicals i sols el 10 % de les empreses han passat
per les urnes. En aquestes poques empreses on
hi ha h a g u t e l e c c i o n s - a m é s d e l 7 %
d'abstencions- el 27 % s'han decidit a favor
dels grups independents: s'han desentès de les
grans centrals sindicals 0 0 0 0 i UGT. S'han mobilitzat sols un 3,5 % escàs del món laboral censat (?) Han guanyat, per majoria absoluta, els
obrers no-alineats en cap central sindical. Es a
dir, en un 90 % d'empreses, els obrers no han
anat a votar.
Quan COOO i UGT entraren a sac dins el moviment obrer per apropiar-se i manipular la classe obrera, no podien suportar la presència d'un
sindicat realment independent com USO, i feren
tots els possibles per destruir-lo. Molts militants

d'USO no pogueren suportar aquell setge i
mateix govern central, amb la publicació d'un
s'ensorraren. Un primer grup es dirigí a la UGT i
decret en virtut del qual, -oer reial ordre- no
s'hi integrà amb el pretext del perill del control
són esquirols els obrers que vagin a treballar per
preponderant de 0 0 0 0 (de les quals s'havia fet
substituir els qui fan vaga. A més, la seva lluita
amo el POE amb un assalt al poderi) dins la clases orodueix, com a mínim, al marge de les anose obrera. Una altra escissió - e l corrent
menades centrals sindicals majoritàriesOCOO 1
autogestionarü- ha ingressat a 0 0 0 0 . La USO
UGT, que no tenen cap pes ni presència dins^el
encara no s'ha enfonsat. Continua fent campan- .„. món dels estibadors del port de Barcelona, es,ya declarant que és un sindicat independent.
cammats per la manipulació de què foren vícti«Treu Partit d'Un Sindicat Sense Partit» és un
mes per part d'aquestes «centrals sindicals de
dels seus esloans. Un crit que ha arribat al cor
partit», l'any 1976.
,
.
w , .-de la qüestió. Però els sindicats majoritaris, ara
Feia anys que no assistia en una asserhblea
més que mai, no poden suportar la imatge d'un
com aquella, de més de mil persones. Amb un sisindicat realment independent, i han orquestrat
lenci i atenció gairebé religiosos-, amb tant
una c a m p a n y a per tota mena de c a n a l s
d'ordre extern i intern en el debat; amb tanta cla-sobretot a través de «ràdio-macutu»- per fer
redat d'exposició i agilitat en els membre de la
creure que la USO, de debò, ha fet com ells: busmesa; sense cap mena d'exaltació ni demagògia;
car l'ombra i la protecció d'un partit important
més aviat en un to seré, fred i àgil i planer. Tot
- e n aquest cas U C D - per poder subsistir. No
un altre estili No havien d'imoressionar nigú!
sé si això és cert. Em penso que cal mantenir el
Parlaven entre ells. La correcció i la serietat,
benefici del dubte. Si és cert, s'haurà consumat
l'interès del tema i la confiança que s'hi respirael desastre. Tots tres sindicats porten en la seva
va, tot plegat constituïa un model d'acció sindientranya un pecat original que els invalida dacal.
vant del moviment obrer. Tots tres es troben en
Tota aquesta força i resistència és possible
situació de contuberni, com el casament d'un
perquè aquesta lluita sindical no és dirigida ni
esclau amb una dona «lliure» dins l'Imperi Romà.
per COOO ni per UGT, ni per la OSUT, SU o FAI.
Amb una diferència: que a Roma el contuberni
La duen els mateixos obrers portuaris; organitera l'excepció. I aquí, en el món sindical, constizats, ells mateixos, sense rebre ordres de ningú
tueix la regla. En aquest moment les centrals
ni de cap classe superior; atents únicament als
sindicals podrien desaparèixer I no passaria res.
seus propis problemes reals, a la pròpia capaciEls partits respectius en podrien fer directament
tat de resistència i a la seva compacta solidariels serveis. Ens estalviaríem burocràcia i duplitat. El 98% dels components de la plantilla
citat de funcionsi
d'estibadors s'ha s'organitzat per mitjà d'una
coordinadora. I n'hi ha un 98% que prenen deterS'ha creat una nova classe. Aquesta vegada a
minacions després d'un informe de la situació
nivell sindical. Són els representants a perpetuïreal i del debat corresponent. Les seves dones
tat dels interessos de la classe obrera des d'una
foren les qui, lliurement, aconseguiren una ressuperestructura. Aquesta nova classe porta la
posta de solidaritat en massa entre les botiques
carota de sindicat. Darrera seu hi ha el polític de
i bars de la Barceloneta. Són els mateixos
torn al servei d'un Estat; no pas a favor dels seus
obrers, parats per vaga, ets qui l'altre dia, carrerepresentats. Hom no s'explica per què a les migaren, de franc, uns vaixells que anaven destines de la Falguera foren despatxats de la UGT
nats a ajud?r ets damnificats del terratrèmol
uns centenars d'obrers pel sol delicte d'haver-se
d'Itàlia. Tot un altre estil de lluita sindical! On el
solidaritzat amb una lluita d'uns seus companys
deure té més força que et dret i en constitueix el
de treball. També han estat expulsats alguns difonament.
rigents de les COOO a Bilbao per un cas semblant en el conflicte de les empreses de
l'industrial Olarra.
Està en joc aquí no sols la victòria o la derrota
d'una lluita sindial, sinó, sobretot, la
Cal esperar que s'iniciï des de zero un nou
oreponderàncla d'un nou estil de lluita i
plantejament en el món del treball, que canalitzi,
d'organització: els col·lectius autònoms.
a partir de la dignitat de la persona i de la solidaMentre les centrals dites majoritàries no arriritat reals com a primers valors, tota la inquietud
ben juntes a un 5% de la població laboral
del moviment obrer, els seus propis problemes
d'afiliats, els col·lectius d'estibadors del moll
- n o els personals de Felipe Gonzàlez o els de
arrosseguen el 98% de la plantilla.
Santiago Carrillo- i l'abast de les seves pròpies
Com a simple observador, interessat a
possibilitats i els límits de les seves resistències.
escaoar-me de les formes de poder per mantenir
Que les decisí arribin caigudes del cel, inspirai fomentar la llibertat i la responsabilitat persodes per l'eteri i sublimat cap del partit, tot voltat
nal i col·lectiva, haig de dir: atenció a aquesta
dels seus àngels i arcàngels en un organisme
experiència! Representarà un simple crit en el
anomenat comitè executiu. L'exemple del sindidesert de la classe obrera? No podria ser l'inici
cat Solidaritat de Polònia és modèlic en aquest
d'una nova forma de lluita resultat de l'inutilitat
sentit. Quan els proposaren de signar la vinculade les organitzacions en forma de superstructució amb el partit del govern, s'hi negaren. El sinra? No té cap relació amb el crit d'«EI socialisme
dicat és un univers autònom, o no compleix les
és mort», aparegut en els llibres de André Gorz
seves funcions. Els exemples dels països de l'Est
Adieu, le Proletariat-Au deia dú Socialisme, o del
són una mostra de la seva inutilitat.
orofessor Alain Tauraine L'après du Socialisme?
Èn contrast amb aquest trist panorama, vaig
assistir d'observador, el dia 30 de novembre, al
local d'AISS de la Via Laietana, en un debat
insòlit, organitzat pels estibadors del port de
Barcelona. Fa dies que aquest grup d'obrers són
noticia en els periòdics. Es troben enfrontats no
sols contra la patronal de les empreses
portuàries, sinó contra les preses de posició del
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En tot cas, la resistència dels estibadors del
port de Barcelona és admirable. Encomana de
nou la fe en l'home. Potser seran derrotats. Però
ara ja se'n pot dir: «Les seves vides, ootser les
prendreu. El seu esperit, no el podreu vèncer».
Reapareixerà.

Josep Dalmau

que en realitat es tracta
Encara
d'un gal·licisme, és sens subte

e s p e c i a l m e n t a c a u s a de la
Influència del castellà que n'hi ha
que fan servir el mot «pirueta»,
considerat un barbarisme i que
no figura als nostres repertoris
lexicogràfics. El castellà va admetre aquest terme en una època
de gran influència francesa, especialment a través del llenguatge cortesà, i hi ha esdevingut
molt usual, i sembla que fins i tot
hi ha anat desplaçant el terme
més genuí «cabriola», que coincideix amb la forma del nostre terme cabriola, mot d'origen llatí
clarament
emparentat
etimològicament amb cabra,
amb el qual guarda una relació
semàntica que no costa gens
d'endevinar: tothom sap, efectivament, la tendència que tenen
les cabres a fer cabrioles. No essent, doncs, el mot «pirueta»
admès per la nostra normativa,
cal recórrer exclusivament a cabriola, tal com proposen els nostres diccionaris d'equivalències,
sense que ens hagi de causar cap
complex la duplicitat de termes
del castellà ni es puguin tenir en
compte raons de diferència de
matís que algú podria adduir, ja
que aquests dos mots del
castellà són considerats perfectament sinònims.
L'únic diccionari que admet la
forma pirueta, però únicament
com a terme específic de ballet,
és el Diccionari català-francès
francès-català de Carles i Rafael
Castellanos. Observem, però,
que la Gran Enciclopèdia Catalana introdueix aquest terme específic amb la forma original francesa, «pirouette», assenyalada
degudament amb un asterisc que
indica que es tracta d'un mot estranger usat internacionalment i,
per tant, també entre nosaltres,
però clréütníBcrit "àl'llénguatgè
d'uns determinats especialistes.'^
Més Important ens sembla l'ús
seníif ffguratrpeVSTíiWlfA'fa· W i niobra hàbil, forçada ó arriscada,
que hom fa per tal de justificar
una actitud o una posició en què
es pugui apreciar una contradicció, una manca de conseqfiència
amb els propis principis. El
castellà sol usar en aquests casos «pirueta» i, en català, emparat sens dubte en els diccionaris
d'equivalències, hom sol recórrer
a cabriola. Aquest sentit figurat
no és recollit per cap dels nostres
diccionaris, però nosaltres no sabríem pas formular-hi cap objecció. Ens sembla un cas normal
d'eixamplament de l'extensió del
sentit d'un mot, o, sí es vol, una
metàfora més de les que contínuament enriqueixen el cabal expressiu de la llengua, i més aviat
advocaríem perquè fos recollit en
una futura edició del nostre Diccionari acadèmic i hom hi donés,
així, sanció oficial.

Albert Jané

Bústia
Puntualitzacíons des de
Banyoles
" ' "" v
En l'article «Cap a la nova divisió territorial», d'Antoni Casadevall I Gifre,
que comenta a la vegada el del diputat Ramon Sala «Nova divisió territorial de Catalunya» (AVUI 2-10-80), el
Sr Casadevall omet de comentar que
l'eix principal d'aquell article, que
ocupa gairebé la meitat de la lletra impresa, el Sr Sala el dedica a la reivindicació comarcal de Banyoles i de la
qual es fa solidari. Són molt sospitoses les actituds de certes persones
que s'anomenen deixebles de Pau Vila (des de la mort del mestre cada dia
en coneixem més), en les quals quan
es toca el tema reivindicatiu de Banyoles, 0 bé fugen d'estudi o bé passen
d e llarg o al contrari d e f e n s e n a
ultrança la pasterada que capitanejada per l'eminent geògraf es va fer per
les terres gironines en temps de la
ponència, sense més arguments que
(Passa a la'pàgina sugUentf
Les planes de «Diàleg» són una fi^
nestra oberta a totes les posicions catalanes i democràtiques. Les opin i o n s q u e s ' h i s o s t e n e n no s ó n
forçosament compartides pel diari i
en són responsables els qui les signen.

