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Aquesta publicació respon a un encàrrec del president del Parlament el M. H. Sr. Joan  
Rigol i enceta una col·lecció de textos parlamentaris on es recullen els discursos i els textos 
dels presidents de les cinc primeres legislatures.

La publicació s’agrupa en quatre grans blocs. El primer i més rellevant està constituït 
pels discursos pronunciats al Saló de Sessions que corresponen a la funció de la presidèn-
cia del Parlament, és a dir, es recullen tots els discursos de rellevància institu cional; es dei-
xen de banda, però, les abundants intervencions del president en la direcció i la moderació 
del debat i aquelles que expressen col·lectivament el sentir de la cambra, o el condol pel 
traspàs d’alguna personalitat.

El segon bloc està constituït per les intervencions institucionals. Són discursos pronun-
ciats en ocasió de la recepció de delegacions institucionals de visita al Parlament de Cata-
lunya, conferències de premsa oficials, o bé qualsevol intervenció oficial de la qual n’hagi 
quedat constància escrita en actes institucionals fets al Palau del Parlament. En aquest cas, 
lamentablement però, no hi figuren tots els discursos i intervencions, perquè l’atenció dels 
serveis del Parlament, els seus primers anys, feren que no sempre pogués abastar-ho tot i 
és molt possible que alguns discursos, que no foren enregistrats, s’hagin perdut. Només 
queden els més importants que, per la seva rellevància, havien estat manuscrits abans de 
pronunciar-se. S’inclou en aquest apartat la intervenció feta davant la Comissió d’Autono-
mies del Senat, pel seu caràcter institucional.

El tercer bloc comprèn les paraules institucionals pronunciades fora del Palau del Par-
lament, des de la condició de president. Un factor en dificulta la tria: el president del 
Parlament és invitat sovint a pronunciar discursos a festes majors, davant d’institucions 
diverses i en incomptables commemoracions. Part de la selecció ha estat feta de manera 
natural, bona part dels discursos i intervencions s’han perdut o no s’han trobat, malgrat la 
cura del president Barrera a guardar-ho tot, esperant el temps per ordenar-ho. De vegades, 
en una invitació, es busca tant la presència del president com la de l’home de partit. Això 
obliga a fer-ne una selecció. S’han considerat dos criteris: donar una mostra dels diversos 
llocs i circumstàncies en què el president va intervenir, i recollir especialment aquells dis-
cursos o paraules en què predomina el vessant institucional per sobre del de partit. S’ha 
procurat també que la mostra, juntament amb la crònica personal, ajudi a dibuixar el per-
fil més personal del president Barrera: home de profundes conviccions independentistes,  
republicanes i laiques, químic i científic de reconegut prestigi, amb una insaciable curiosi-
tat intel·lectual.



El quart i darrer bloc inclou els escrits, els pròlegs i els articles de rellevància institucio-
nal, signats des de la condició de president del Parlament. El president Barrera, infatigable 
i tenaç polemista, gaudia intervenint en la confrontació política; en aquest cas, com que 
són articles o col·laboracions escrits des de la perspectiva d’home de partit, tampoc no es 
recullen aquí.

Tot i que hem expressat reiteradament el criteri que en aquesta publicació només es 
reproduiran les intervencions institucionals dels presidents, intentant defugir —malgrat 
la dificultat, per la proximitat i la barreja— les d’home de partit (gairebé una condició ne-
cessària, tanmateix, per a ésser president), cal advertir d’una excepció rellevant. L’apèndix,  
en efecte, reprodueix un text totalment partidista: una conferència del president Barrera en 
l’inici de la qual va fer notar explícitament que parlaria com a home de partit i no com a 
president del Parlament. No hi ha, però, cap contradicció; sense conèixer aquest text —no 
publicat fins ara—, ni es pot entendre la crònica personal del president, ni tampoc el ressò 
que tingué en la vida parlamentaria d’un any difícil.

Aquest recull de discursos i textos presidencials va precedit de la crònica personal de la 
legislatura, escrita pel mateix president expressament per a aquesta edició. És un encap-
çalament que, tot emmarcant els textos aplegats dóna més relleu a la publicació i ajuda a 
entreveure-hi el tarannà personal i el factor humà.

Finalment, com a apèndix, es dóna una informació resumida de la primera legislatura.
Els manuscrits del president Barrera han estat pacientment reconstruïts per Emília Solà, 

cap del gabinet de la presidència en aquell moment, que des de la seva dedicació i fidelitat 
no solament va curar de mecanografiar-los —amb l’ajut de Dolors Creuells i Montserrat 
Canyameres—, sinó que també va guardar-los per al futur. Rafael García Pascuet, ha estat un 
pacient sargidor de la memòria. La preparació dels originals perquè prenguessin finalment 
la forma de llibre ha comptat amb la col·laboració de Josep Poca i de Francesca Guardiola.

La tasca d’editor resulta fàcil si és compartida amb la persona que em cridà a col·laborar 
amb ell i amb la Mesa, des de la direcció dels serveis del Parlament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2001
Ismael E. Pitarch

Lletrat major
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Primera legislatura (1980-1984):  
crònica personal

La sessió constitutiva del primer Parlament de Catalunya de la nova etapa democràtica 
va tenir lloc el 10 d’abril de 1980. Tots els presents em penso que recordarem sempre les 
paraules emocionades que ens va adreçar aquell dia el president d’edat, l’escriptor Josep M. 
Poblet, i el minut de silenci que ens va demanar de guardar en homenatge a la memòria 
dels presidents de la Generalitat i del Parlament ja difunts, i en especial del president màr-
tir Lluís Companys.

Però, la intervenció de Josep M. Poblet —que, desgraciadament, va morir set mesos des-
prés— va ser molt més que un discurs de circumstàncies. En realitat, va marcar l’essencial 
d’una línia d’actuació de la Generalitat i sobretot del Parlament, que jo considero encara 
vàlida i que ell va definir concisament amb aquestes paraules: «Estar presents en tots els 
actes que facin referència a Catalunya [...]. Deixar sentir la veu en tot allò que faci referèn-
cia al desenrotllament del país.»

L’entusiasme dels inicis

Les paraules d’en Poblet em penso que es corresponien molt bé amb el que era aleshores 
el sentiment majoritari dels ciutadans. El Parlament no era vist com una simple assemblea 
territorial destinada a gestionar una autonomia limitada, sinó que era considerat, a tots 
els efectes, com quelcom molt més important: la representació més genuïna del poble de 
Catalunya.

La recuperació del Parlament va ser viscuda, en aquells moments, com la culminació d’un 
llarg procés de resistència ciutadana que, en certa manera, havia començat l’endemà mateix 
de l’ocupació de Catalunya per les forces franquistes. Havien passat més de quaranta anys 
des de la darrera reunió del Parlament de la Generalitat republicana, celebrada a Barcelona 
el primer d’octubre de 1938, però, després d’aquest llarguíssim parèntesi, es reprenia la marxa 
allí on s’havia deixat. Tornàvem a tenir una assemblea legislativa, de legitimitat indiscutible, 
fidel imatge de la voluntat popular. I si bé dins del nou ordenament jurídic, que Catalunya 
havia recentment referendat amb el seu vot, aquesta assemblea disposava només de poders 
limitats, encara que no menyspreables, en l’imaginari popular l’assemblea tenia un pes repre-
sentatiu que anava molt més enllà dels seus poders reals. De fet, en els autèntics poders del 
Parlament els catalans no s’hi fixaven gaire. El nou Parlament era vist, sobretot, com el testi-
moni emblemàtic del ressorgiment nacional, com el dipositari d’uns anhels de llibertat, ben 
autèntics però de límits prou imprecisos perquè poguessin ésser molt amplament compartits. 
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És a dir, més que com a instrument democràtic de govern, el Parlament era considerat com 
un símbol.

Aquesta càrrega emocional amb què naixia el nou Parlament creava en el poble català 
unes expectatives segurament excessives, poc conciliables amb les limitacions intrínseques 
de qualsevol institució parlamentària moderna i, sobretot, poc compatibles amb la restric-
ció de competències i amb el rigorós encotillament jurídic derivat dels textos constitucio-
nal i estatutari. Els debats parlamentaris no podien tenir l’amplitud, agilitat i brillantor 
que alguns esperaven i la tasca del Parlament no podia marcar els destins de Catalunya ni 
podia tampoc donar fruits que fossin immediatament tangibles per tothom.

No obstant això, durant els primers temps la il·lusió va persistir, perquè ben pocs ens 
escapàvem aleshores d’una visió optimista de l’evolució de l’autonomia catalana. Molts do-
naven per fet que l’autonomia pactada s’implantaria integralment, sense problemes, en 
un termini relativament curt, perquè pensaven que els textos eren prou clars i sobretot els 
creien ben suficients per donar satisfacció a l’essencial de les nostres reivindicacions. I en la 
hipòtesi d’alguna qüestió litigiosa, opinaven que a Madrid acabaria sempre per imposar-se 
una lectura generosa de les normes definitòries de l’autogovern.

Altres més escèptics, entre els quals jo em comptava perquè no en va havia estat tres anys 
a Madrid i havia participat en els debats de la Constitució i de l’Estatut, érem plenament 
conscients de les limitacions dels textos i excloíem qualsevol generositat interpretativa, 
però confiàvem, tanmateix, que en tots aquells aspectes que l’autogovern atorgat es mos-
trés clarament insuficient, la gran majoria dels partits presents a Catalunya coincidirien  
en la reivindicació d’eixamplar-lo (almenys en tot allò que la Constitució no prohibeix), 
utilitzant a aquest fi totes les vies jurídicament possibles i estàvem convençuts que un clam 
persistent i amplament majoritari acabaria sempre per imposar-se. Vint anys després que-
da clar que la realitat ha estat ben diferent, que uns i altres anàvem ben errats, i que fins 
i tot els més pessimistes pecàvem d’ingenus. Això explica, potser, moltes actituds actuals 
d’inhibició i també molts signes de decepció i desànim.

Els problemes de la posada en marxa

El resultat, per a molts inesperat, de les eleccions del 1980 i la composició del Parlament 
que en va derivar va fer molt difícil refer el consens que havia més o menys existit en el 
Govern autonòmic provisional. El primer grup de l’oposició, el Grup Socialista, va arros-
segar durant tota la legislatura, i molt especialment durant els dos primers anys, el trauma 
de la decepció que va sofrir el 20 de març en no assolir la majoria relativa que, des de 
juny del 1977, havia obtingut sempre a Catalunya. Això va donar lloc a un comportament 
parlamentari menys flexible que el que hauria pogut deduir-se de les simples diferències 
ideològiques.

En el nou Parlament, no solament cap grup no tenia majoria absoluta, sinó que —excep-
te en el cas d’una hipotètica entesa entre CiU i el PSC-PSOE, que els socialistes rebutjaven 
de ple— l’assoliment de la majoria necessitava l’acord d’almenys tres grups. Vistes les coses 
amb el distanciament que donen els vint anys escolats, haig de reconèixer que segurament 
hauria estat bo de continuar la construcció de les noves institucions sota el signe de la 
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unitat, tal com —amb una clarividència que hem tardat anys a reconèixer-li— el president 
Tarradellas va propugnar sempre. Però, aleshores, aquesta unitat va ser unànimement con-
siderada innecessària i inviable, per no dir impossible, i la negativa socialista de tot acord 
amb CiU i la negativa d’Esquerra Republicana de participar en un Govern tripartit amb el 
PSUC o amb UCD van impedir la constitució d’un Govern de coalició que fos majoritari 
a la cambra.

Que el Govern no disposés d’una majoria parlamentària estable va tenir, segurament, 
molts inconvenients però també diversos avantatges. El poder de la branca executiva de la 
Generalitat i el poder del Parlament es van equilibrar, i això va permetre un control bastant 
eficaç de l’Executiu i un examen molt acurat dels pressupostos, segurament no superat en 
les legislatures posteriors. Alhora, en l’activitat legislativa, calgué sempre trobar un consens 
més o menys ample, i la variabilitat de les majories que s’anaren establint permeté en cada 
cas aproximar-se més fidelment al que, d’acord amb les regles establertes, representava la 
voluntat majoritària dels ciutadans.

Les condicions de treball

El Parlament establí la seva seu en el mateix edifici on, el 1932, s’havia instal·lat el Parla-
ment de la Generalitat republicana. Aquest edifici, situat al Parc de la Ciutadella i propietat 
aleshores de l’Ajuntament de Barcelona, havia estat l’arsenal de la ciutadella aixecada per 
Felip V. A finals del segle xix l’Ajuntament havia començat a transformar-lo en palau reial 
i, a principis del xx, el destinà a museu d’art. Amb l’ocupació franquista l’edifici fou, del 1939 
al 1945, altre cop, caserna, però aquest darrer any s’hi instal·là el Museu d’Art Modern. Com 
que el 1980 aquest museu no tenia on anar, en va retenir una bona porció (que en bona 
part encara conserva, però per poc temps), i el Parlament, amb molts més diputats que el 
1932, hagué d’iniciar els seus treballs amb una limitació d’espai molt considerable. Afortu-
nadament, la comprensió i la bona voluntat de tothom van fer que la tasca parlamentària 
no se’n ressentís gairebé gens.

Des del primer moment vam iniciar gestions per aconseguir el canvi de titularitat en  
la propietat de l’edifici, no solament per una qüestió de principi, sinó també per facilitar la  
realització dels treballs d’adaptació necessaris. Aquestes gestions no van tenir èxit. Per més  
que fos poc justificable posar un preu, que no fos simbòlic, a la seu del Parlament, que des 
dels anys trenta havia estat patrimoni moral de tot el poble de Catalunya, se’ns demanava 
una compensació econòmica molt per sobre de les nostres possibilitats en aquell moment. 
Feliçment, no fa gaire, la qüestió ha quedat resolta de manera satisfactòria i és just notar 
que, en l’entremig, l’Ajuntament de Barcelona s’ha mostrat sempre molt comprensiu, ce-
dint progressivament nous espais, permetent l’habilitació de les golfes i autoritzant sem-
pre totes les obres que calia fer i que l’estructura de l’edifici permetia.

En els aspectes materials el Parlament, en aquell primer període, topà també amb les 
inevitables limitacions pressupostàries. Com era previsible, els primers pressupostos de la 
Generalitat van ser molt reduïts i, com era raonable, el Parlament imposà criteris restrictius 
pel que fa a la seva pròpia despesa, a fi d’oferir un model d’austeritat a totes les altres institu-
cions. Així s’explica que els canvis i les millores necessàries s’anessin introduint, en tots els 
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ordres, de manera molt gradual. Afortunadament, aquells foren anys d’il·lusió i l’entusiasme  
dels diputats, i el bon treball i la dedicació dels funcionaris (que fou extraordinària i mereix 
ser recordada) van fer que l’escassetat de mitjans tampoc no afectés la qualitat del treball 
parlamentari.

Tampoc no significà cap dificultat la relativa manca d’experiència. Dels 135 diputats ele-
gits el 20 de març de 1980, molts havien participat ja en tasques de govern —ja sigui en 
l’Administració de l’Estat, en la de la Generalitat provisional o en l’Administració local—, 
però solament quinze tenien alguna experiència parlamentària, i d’aquests quinze només 
un —Josep Andreu i Abelló— havia estat membre del Parlament català en temps de la 
República. Gràcies a la competència dels serveis jurídics que el Parlament immediatament 
organitzà, dirigits per l’oficial major Robert Vergés i el cap de lletrats Ismael Pitarch, aques-
ta petita experiència, per limitada que fos en el seu conjunt, va ser suficient perquè les 
regles habituals de debat i procediment parlamentari s’introduïssin amb normalitat des del 
primer dia, sense que sorgís cap problema ni es produís cap incident desagradable. Això 
sí, durant els primers temps de la legislatura les meves crides a l’observança del Reglament 
van haver de ser més freqüents que no és costum. El que compta, però, és que sempre van 
ser acatades.

Un clima de tolerància i obertura

Tot al llarg de la legislatura regnà en el Parlament un clima de cordialitat i cortesia i, 
malgrat les naturals diferències de criteri, s’aconseguí implantar des del primer moment 
un total respecte de les persones. Les interrupcions, quan algú està en ús de la paraula, o 
els comentaris despectius en veu alta, que són freqüents en altres parlaments, s’evitaren 
totalment en el nostre. Crec que en aquest aspecte el Parlament va donar un bon exemple 
a la ciutadania.

Pel que fa a la llengua d’ús en els debats de la cambra, de bon principi es va admetre, 
tàcitament, que cada diputat utilitzés, de les dues oficials, la que li resultés més còmoda o 
li semblés més adient, sense que calgués traducció, i així es va fer amb tota normalitat tot 
al llarg de la legislatura. Aquest total respecte de la decisió personal de cadascú permeté 
d’anar creant un ample consens a favor de l’expressió en la llengua pròpia del país, sempre 
que fos possible, i és així com més d’un diputat castellanoparlant s’esforçà més tard en uti-
litzar el català i n’assolí ràpidament un total domini.

El Parlament aprovà el seu Reglament el 24 de juliol de 1980. Aquest reglament s’inspira-
va en molts aspectes amb el del Congrés dels Diputats de l’Estat, però amb una diferència 
important: eliminava el Grup Mixt i introduïa, correlativament, la figura del diputat no 
adscrit, tal com es fa en el Parlament europeu i en els parlaments de diversos altres països. 
No obstant, les peripècies de la política obligaren el juny de 1983 a reconsiderar-ho i s’im-
posà aleshores (lamentablement, des del meu punt de vista) un total mimetisme en relació 
al Congrés dels Diputats, tot i que les facilitats i privilegis que el Grup Mixt dóna als diputat 
trànsfugues han quedat ben patents posteriorment.

El Reglament primitiu es modificà també, el juny de 1983, en un altre punt, a saber, el nom-
bre de diputats mínim per formar grup. El 1980 s’havia considerat que, donada la presència 
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al Parlament de només dos diputats del Partit Socialista Andalús (PSA), elegits en llista 
pròpia, era políticament molt convenient, amb vista a la cohesió nacional, que poguessin  
expressar-se sense traves i no poguessin mai queixar-se d’impediments reglamentaris. La 
xifra mínima per constituir grup es fixà, per tant, en dos diputats. Com que el 1983 aquest 
possible problema ja no existia, aquest mínim s’augmentà fins al llindar actual de cinc 
diputats. Em sembla probable que les facilitats donades als diputats del PSA, que feren 
impossible qualsevol propaganda victimista, contribuïren que aquest partit desistís de pre-
sentar-se novament a les eleccions catalanes.

En fi, el Parlament intentà des del primer dia que hi haguessin canals oberts de comuni-
cació entre la institució i la societat. El Reglament assegurà la publicitat dels treballs parla-
mentaris i establí un procediment perquè les comissions poguessin rebre propostes, infor-
macions i suggeriments de qualsevol associació o de qualsevol ciutadà de Catalunya. Per la 
meva banda, en tant que president, sempre que em va ser possible vaig anar allí on la meva 
presència era requerida i mai no vaig tancar a ningú les portes del meu despatx. Tots està-
vem d’acord que, en aquells primers anys especialment, calia fer tots els esforços necessaris 
perquè el Parlament fos sentit per tots els catalans com a cosa pròpia.

L’impacte del 23-F

La legislatura va quedar molt marcada, des de molts punts de vista, pel canvi de clima 
polític que es va produir arran de l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981 i de l’ensul-
siada de la Unió de Centre Democràtic (UCD). Fins el 23-F la progressió de l’autogovern  
semblava garantida i, en tot cas, amb els governs d’Adolfo Suárez sabíem sempre a què 
atenir-nos. L’intent de «pronunciamiento» del tinent coronel Tejero va ser com una galleda 
d’aigua freda sobre el nostre entusiasme. L’arribada al poder de Leopoldo Calvo Sotelo, 
l’intent d’involució autonòmica que va significar l’aprovació de la LOHPA i la gran victòria 
socialista a les eleccions legislatives estatals del 1982 van canviar radicalment el panorama. 
De l’actitud oberta i dialogant del president Suárez vam passar a una actitud molt més 
recelosa i centralista, en molts casos fins i tot jacobina. El Parlament i el Govern de la Gene-
ralitat decidiren posar-se a la defensiva i renunciaren a plantejar qualsevol nova reivindi-
cació important, esperant temps millors. El resultats, bons i dolents, que de tot n’hi ha, els 
tenim davant nostre. El lector ha de jutjar.

L’efecte més important d’aquest canvi de clima es va produir l’octubre de 1981. El Grup 
parlamentari de Centristes-UCD intentà aleshores imposar una interpretació molt exten-
siva de l’obligació moral de reserva i cautela, que ben segur correspon al president del Par-
lament quan actua en tant que representant reglamentari de la cambra. Em refereixo a la 
petició de la meva dimissió que es va produir arran d’una conferència que vaig pronunciar 
a Sitges el 8 de setembre, en el marc de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, sobre 
«L’autonomia de Catalunya i la construcció d’una nova Espanya», el text de la qual el lector 
trobarà en aquest mateix volum.

Al seu dia vaig fer públiques les meves raons per no avenir-me a dimitir motu propio. 
Després d’una madura reflexió i d’haver escoltat el consell de nombroses persones i enti-
tats, vaig creure que seria un precedent funest per a la institució que la dimissió del presi-
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dent de la cambra pogués ésser exigida en virtut d’opinions personals manifestades en una 
institució acadèmica, absolutament al marge de les activitats parlamentàries. La dimissió 
hauria significat, a més, una capitulació davant dels qui, des del 23-F, intentaven reduir 
l’autonomia catalana a una autonomia purament administrativa i, a tal fi, pretenien sot-
metre els qui hi ostentaven poders emanats del poble a les mateixes obligacions de reserva 
que se solen exigir dels funcionaris d’autoritat. D’altra banda, estava absolutament segur 
de no haver mancat mai als deures del meu càrrec, car fora del Parlament sempre havia 
deixat ben clar quan parlava en representació de la institució o quan em manifestava com 
a simple diputat o simple ciutadà, i en aquest segon cas sempre m’havia expressat amb un 
absolut respecte de les opinions alienes i de les persones.

Si s’hagués acceptat aquella interpretació abusiva de la regla no escrita de la cautela, la 
llibertat d’expressió del president del Parlament, i de retruc, en major o menor grau, la de 
tots els diputats, hauria quedat molt profundament coartada. Afortunadament, no va ser 
així. Els centristes portaren la qüestió al ple de la cambra, però després d’un animat debat 
parlamentari no aconseguiren, en la votació, que el seu intent prosperés.

Aquells fets es produïren en el clima enrarit provocat per l’intent de cop d’Estat del 23 de  
febrer. Ara, gairebé vint anys després, crec que, a fi de comptes, aquell debat va resultar molt 
útil, car va deixar assentat un precedent clar de la necessitat de no confondre mai la pru-
dència exigible als qui ostenten càrrecs institucionals quan actuen ex officio, amb qualsevol 
restricció sobre el seu dret d’expressar opinions personals en qüestions que no tenen res a 
veure amb l’exercici del seu càrrec.

L’obra legislativa

Sortiria dels límits d’aquesta crònica un repàs exhaustiu, encara que fos molt resumit, 
de l’obra legislativa realitzada durant aquells anys, que va ser molt considerable. S’aprova-
ren en total 78 lleis, entre elles la major part de les lleis importants de desenvolupament 
institucional previstes a l’Estatut. Les dues excepcions més importants són el conjunt de 
lleis sobre l’organització territorial i règim local, així com la llei electoral, que encara està 
pendent. No deixa de ser curiós, i també ben característic del que han estat aquests vint 
anys de Generalitat estatutària, que encara ara, per a les eleccions al Parlament de Catalu-
nya, continuem regint-nos per la disposició transitòria quarta de l’Estatut. Tal com s’ha dit 
moltes vegades, som en un país on el transitori és sovint el que més dura.

Encara que renunciï a fer un llistat de les iniciatives legislatives més importants porta-
des a terme durant la primera legislatura, no estarà de més, de tota manera, que dediquem 
al treball legislatiu uns pocs paràgrafs. En primer lloc, val la pena de remarcar que va ser 
voluntat unànime del Parlament que la primera llei que s’aprovés fos la que declarava festa 
nacional l’onze de setembre. En segon lloc, em sembla oportú de recordar que aquell Par-
lament intentà des del primer dia de superar la situació irracional creada per l’obligació 
constitucional del manteniment de les províncies i de les seves diputacions en l’organitza-
ció territorial de l’Estat malgrat l’existència de les comunitats autònomes. A tal fi, el 10 de 
desembre de 1980, és a dir, exactament vuit mesos després de la seva constitució, el Parla-
ment aprovà la Llei de transferència urgent i plena de les diputacions a la Generalitat. És 
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probable que, des d’un punt de vista estrictament jurídic, el text aprovat no fos el més idoni 
per a vorejar amb èxit l’obstacle constitucional. En tot cas, el Tribunal Constitucional in-
validà totalment la Llei, anticipant així de manera clara que les interpretacions restrictives 
dels textos serien sempre la regla. Transcorreguts vint anys, el problema de les diputacions 
i de les províncies continua sense solució. Em fa l’efecte que ens hem acostumat a conviure-
hi, i que la rèmora que unes i altres representen per establir una organització territorial 
eficient sembla que hagi quedat oblidada. Un dia o altre, però, si no ens resignem que 
l’autonomia política vagi perdent progressivament substància, caldrà que el Parlament, el 
Govern i tots els partits polítics s’encarin seriosament amb la qüestió.

La provatura fracassada de desmantellament de les diputacions va servir almenys per 
demostrar la urgència de la necessitat de l’organisme jurídic de consulta previst a l’article 41  
de l’Estatut. La Llei del Consell Consultiu va ser aprovada el 19 de febrer de 1981. Encara 
que la Llei va ser modificada en la legislatura següent, és de notar que aquest organisme ha 
funcionat sempre, des de la seva fundació, a plena satisfacció de tothom i ha evitat moltes 
relliscades jurídiques que haurien donat lloc a més recursos de constitucionalitat i a més 
conflictes de competències, fent així encara més feixuga la tasca del Tribunal Constitucio-
nal. Evidentment, els recursos no poden, de tota manera, desaparèixer, ja que la voluntat 
del Parlament ha d’ésser sempre arribar a l’extrem límit legal de l’autonomia, tant a l’hora 
de legislar com si es tracta de defensar les competències, i el mateix es pot dir de l’Admi-
nistració de l’Estat des del seu particular punt de vista. Com que la Constitució i l’Estatut 
estan plens d’ambigüitats i àdhuc de contradiccions i no han pogut preveure tota la casuís-
tica que les noves realitats introdueixen, els recursos són indispensables per a mantenir 
un cert equilibri entre la defensa de l’autogovern i la coherència constitucional. Acceptat 
l’Estat de dret, és a dir, acceptades les regles de joc, les sentències, siguin o no siguin justes, 
que no sempre ho són, tenen almenys la virtut de posar un punt final als conflictes entre 
institucions.

La llei interna més fonamental de Catalunya, prevista a l’Estatut per regular el funciona-
ment de les nostres institucions, és a dir, la Llei del Parlament, del President i del Consell 
Executiu, va ser aprovada el 10 de març de 1982. En la legislatura següent, on la coalició 
Convergència i Unió va obtenir majoria absoluta, la Llei va ser modificada en un dels seus 
articles a fi d’augmentar les prerrogatives del president de la Generalitat conferint-li el po-
der de dissolució de la cambra, que el primer Parlament li havia negat.

Altres lleis importants, entre les moltes que podríem esmentar, foren la de creació de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (18 de juny de 1982), la de creació de la Policia 
Autonòmica (20 de juny de 1983) i la Llei sobre compilació del Dret civil (29 de febrer de 
1984). Però sens dubte la Llei de major transcendència fou la de normalització lingüística, 
que per iniciativa parlamentària s’elaborà en ponència conjunta. La seva tramitació va ser 
llarga —va durar dos anys i mig—, de manera que, encara que el tràmit s’hagués iniciat 
molt precoçment, no va ser aprovada fins el 6 d’abril de 1983.

Aquesta Llei ha merescut judicis molt diversos. Alguns la jutjaren massa atrevida, al-
tres excessivament tímida. Ara, després de més de disset anys de la seva entrada en vigor, 
la meva opinió personal és que no ha assolit els objectius que es proposava, segurament 
per múltiples raons que no és aquest el lloc d’escatir. La prova més fefaent d’això és que el  
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desembre de 1997 el Parlament considerà necessari aprovar una llei complementària, la 
Llei de política lingüística, que ha suscitat també molta polèmica i ha topat amb dificultats 
fins ara no superades quan s’ha intentat d’aplicar-la de debò en algun dels seus punts.

Per què la Llei de normalització lingüística va quedar-se al deçà del que en aquells mo-
ments hauria convingut? La raó principal em sembla que hem de buscar-la en les conse-
qüències, ja esmentades, de l’intent de cop d’Estat de Tejero.

Les relacions internacionals

Aquesta crònica quedaria incompleta si no em referís, per acabar, a les relacions interna-
cionals que el Parlament aconseguí establir en aquella legislatura. Com un horitzó segura-
ment molt llunyà, vaig plantejar-me d’explorar la possibilitat de promoure una associació 
internacional de parlaments regionals, amb vista a la futura integració a la Comunitat Eu-
ropea. Això no va passar d’un molt vague projecte, mai concretat, però, com a primers pas-
sos, el Parlament establí relacions regulars i intercanvi de visites amb el Parlament del Land 
alemany de Nordrhein-Westphalen (1981, 1982 i 1983), amb el Land de Baden-Württemberg 
(1982 i 1983) i amb l’Assemblea Regional de Sicília (1982). Amb el Parlament de Nordrhein-
Westphalen s’arribà, fins i tot, a signar un document de col·laboració. Finalment, el 1984 
una delegació del nostre Parlament va visitar oficialment el Consell Regional del Véneto.

Aquesta acció de pioner del Parlament ha quedat evidentment eclipsada, per la que 
—amb més mitjans, molt més intensament i amb major regularitat— la Generalitat ha 
desenvolupat posteriorment a través de la seva presidència.

Consideracions finals

Vist amb la perspectiva de què ara disposem, crec que el funcionament d’aquell primer 
Parlament va ser prou satisfactori, molt especialment si tenim en compte els pocs mitjans 
materials amb què comptava, l’escassa experiència dels seus membres, els problemes inhe-
rents a la seva mateixa composició i el període convuls que aleshores vam viure.

Potser el més important del que es va fer va ser introduir, des del principi, la normalitat 
en el funcionament de les institucions. Vam esgotar els quatre anys de mandat, no vam tenir 
crisis institucionals i vam demostrar la viabilitat del sistema autonòmic. En altres pobles de 
l’Estat es va començar a dir que Catalunya, pionera en la posada en marxa de l’Estat de les 
autonomies, podia, en molts aspectes, servir de model i d’exemple. No sé si això és del tot 
cert; el que sí crec, però, és que Catalunya va demostrar que l’Estat de les autonomies —ales-
hores assetjat més que mai per importants sectors residuals de la dictadura, així com pel 
jacobinisme creixent dels primers temps de Govern socialista— podia funcionar i de mo-
ment funcionava. El mèrit no va ser només del Parlament, ni molt menys, però el Parlament 
en va tenir la seva part.

Entrant en el terreny personal em sembla que, per la meva banda, sempre vaig fer tot el 
que vaig poder i saber perquè les coses anessin el millor possible. Malgrat haver defensat 
a les Corts Constituents la República i el dret de Catalunya a l’autodeterminació, no crec 
que les meves conviccions republicanes i el meu nacionalisme català (que vaig mantenir 
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i que encara mantinc intactes) originessin cap mena de problema durant els quatre anys 
que vaig presidir el Parlament. La meva voluntat manifesta d’acatament i de respecte de les 
institucions avalades pel consens democràtic majoritari, queda probablement ben palesa 
en algun dels textos aplegats en aquest llibre. Això no obstant, si repasso de memòria la 
meva actuació i entro en el detall, veig molt clar que vaig cometre molts errors, tant d’acció 
com d’omissió. Si ara fos a fer, moltes coses, segurament, les enfocaria d’una altra manera. 
En conjunt, però, no em penedeixo de res i estic orgullós d’haver pogut aportar el meu petit 
gra de sorra a la tasca de redreçament nacional que —amb resultat incert— entre tots hem 
intentat de portar a terme.

Desembre del 2000
Heribert Barrera i Costa





I. Discursos al Saló de Sessions
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Obertura de la primera legislatura

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, núm  3,  
sessió plenària núm  1, del dia 10 d’abril de 1980

Senyores i senyors diputats, permeteu-me unes breus paraules. En primer lloc, de re-
graciament, en nom de tots els companys de la Mesa provisional i en el meu propi, per la 
confiança que ens heu conferit. En particular, jo us estic molt agraït per aquest alt honor, 
i us asseguro que tractaré de ser-ne digne. Compliré i faré complir el Reglament, faré que 
siguin respectats els drets de tots i cadascun dels diputats i els drets de tots els grups par-
lamentaris, i, en el que depengui de mi, amb la interpretació del Reglament que aquesta 
cambra haurà aprovat, intentaré que hi hagi la màxima flexibilitat i la màxima amplitud en 
tots els casos. No obstant això, vetllaré perquè els debats es desenvolupin amb la serenitat 
i la dignitat que ha d’escaure al Parlament de Catalunya, perquè, senyores i senyors, tenim 
una gran tasca i una gran responsabilitat davant nostre.

En aquests moments, quan podem dir que de veritat la democràcia reprèn a casa nostra, 
el país té els ulls fits en tots nosaltres, i fora de Catalunya també es considera fins a quin punt 
Catalunya serà digna d’aquesta voluntat d’autogovern que hem proclamat durant tants 
anys. Hem de fer, entre tots, que Catalunya sigui realment un model i paradigma, i jo diria 
que l’èxit o el fracàs de la nova etapa democràtica a tot l’Estat depèn en bona part de nos-
altres. Hem de ser dignes també de tota aquesta llarga història de la nostra terra, en primer 
lloc del Parlament del 1932, la tasca del qual va ser tan important, malgrat les dificilíssimes 
circumstàncies en les quals hagué de treballar. I, més enllà dels segles, hem de ser dignes 
de les nostres Corts Generals, d’aquesta llarga sèrie de Corts Generals que, del segle xiv  
al segle xviii, van representar la primera forma de la democràcia a casa nostra. Les de 
Barcelona, l’any 1706, foren les darreres. Després vingueren ja, la guerra, el decret de Nova 
Planta, i durant més de dos segles Catalunya no tingué representants directes que fossin els 
intèrprets i els rectors dels seus destins.

Aquest Parlament, senyores i senyors diputats, ha de començar a bastir la Catalunya 
dels nostres somnis, i per fer-ho necessitem l’ajut i l’esforç de tots. Com deia aquest matí 
l’Honorable President Senyor Josep Tarradellas, cal que Catalunya estigui unida, i és no-
més si realment la Generalitat, i en primer lloc la seva màxima institució, aquest Parla-
ment, sap treballar per tots els catalans, per tots els catalans sigui quin sigui llur origen, 
que podrem tirar endavant la nostra tasca. Cal que aquest Parlament no decebi ningú, que 
tothom s’hi senti autènticament representat, i que, treballant per tots, treballi, en definiti-
va, per Catalunya.

Aquest matí, el nostre president d’edat, Josep Maria Poblet, ha dedicat un record a tots 
els qui, en un moment o altre, a l’interior de Catalunya o a l’exili, presidiren el darrer Par-



 28 Paraules del president Heribert Barrera i Costa

lament, l’elegit el 1932. Això m’estalvia ara de repetir-ho. Però jo no voldria acabar sense 
recordar tants i tants companys de lluita que no han arribat a veure el final d’aquesta llarga 
nit que ha durat quaranta anys, que ens han deixat quan tot just apuntava l’alba o que no 
han pogut aconseguir aquest migdia de joia, que haurien hagut de ser aquí amb nosaltres, 
que hi haurien estat molts d’ells segurament si la mort no se’ls hagués endut massa aviat. 
Seria massa llarg intentar fer-ne una llista. Permeteu-me només citar dos noms, el de Joan 
Sansa i el de Josep Pallach.

Senyores i senyors diputats, aquests buits ens fan la tasca més feixuga, però tenim un 
nord: garantir la llibertat i el benestar dels catalans, recuperar per a la nostra nació la so-
birania perduda. Espero i confio que aquest Parlament farà els passos decisius vers aquest 
objectiu.

Endavant, doncs, per Catalunya i a la feina!
La propera sessió, d’acord amb el nostre Estatut d’autonomia, tindrà per objecte l’elecció 

presidencial, i tindrà lloc abans de deu dies. Els senyors diputats seran convocats personal-
ment. S’aixeca la sessió.

(Els senyors diputats es posen drets. Aplaudiments perllongats.)
(Tot seguit els presents entonen el cant d’Els segadors.)
Visca Catalunya lliure!
(És contestat unànimement. Forts i perllongats aplaudiments.)
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Intervenció amb motiu del primer aniversari de 
la represa d’activitat del Parlament de Catalunya

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, núm  49,  
sessió plenària núm  21, del dia 9 d’abril de 1981

Senyores i senyors diputats, permetin-me unes paraules abans de deixar-nos. Demà farà 
exactament un any que el nostre Parlament començà les seves tasques. Un any és probable-
ment un interval de temps ja suficient perquè es pugui fer un primer balanç. Crec que tots 
nosaltres, que ho hem viscut dia a dia, estem sincerament convençuts que hem complert  
el nostre deure i que hem treballat de debò. Si ho hem fet bé o no, no és a nosaltres a qui 
correspon de dir-ho, el país ho jutjarà; en tot cas, no ens haurà mancat la nostra bona vo-
luntat i, sigui com sigui, el més important de tot és el fet que el poble de Catalunya torna 
a tenir un Parlament després d’haver passat quaranta anys sense òrgan legislatiu i que 
aquest Parlament, durant un any, ha estat treballant fent lleis i controlant i impulsant la 
tasca del Govern. En fer-los remarcar aquest aniversari també voldria donar les gràcies a 
les senyores i als senyors diputats pel respecte que han manifestat sempre per les disposi-
cions del Reglament i per la cooperació que tothora han aportat a la tasca de la Mesa i de 
la presidència.

El Parlament ha tingut, fins ara, una actitud sempre normal i correcta; estic convençut 
que en els moments difícils que estem vivint, quan es posen en qüestió algunes de les 
competències essencials que tots o, almenys, la majoria d’aquesta cambra creiem que ens 
atribueix l’Estatut, el Parlament sabrà mantenir la calma, actuar serenament i comportar-se 
amb el seny que en aquests moments el país necessita més que mai i, sobretot, sabrà man-
tenir la dignitat que escau a una nació, petita per població i territori, però als nostres ulls 
gran per la seva història i per l’amor que li portem, i que pot ésser subjugada però que, en 
cap cas, no es resignarà a desaparèixer.

S’aixeca la sessió.
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Intervenció amb motiu  
del primer aniversari del 23-F

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sèrie P,  
núm  88, sessió plenària núm  37, del 23 de febrer de 1982

Senyores diputades, senyors diputats, avui fa un any, gairebé en aquesta mateixa hora, el 
tinent coronel Tejero entrava al Congrés dels Diputats a Madrid. Tots recordem aquelles 
hores de temença i d’angoixa, temença en relació amb el que podia succeir als nostres com-
panys i amics presoners al Palau de la Carrera de San Jerónimo; angoixa respecte al futur 
immediat del país. Afortunadament, la lleialtat al rei de gairebé la totalitat dels caps mili-
tars i la conducta del rei, d’escrupolós respecte a la Constitució, van permetre de superar la 
situació i d’acabar sense sang un altre episodi penós de la història d’Espanya.

Però el que fou de bell antuvi una clara victòria de la democràcia, una clara victòria del 
principi fonamental d’obediència al poder civil, quan aquest està basat sobre la voluntat po-
pular, durant aquest any, ja escolat, ha anat desdibuixant-se. Des d’aleshores els rumors, la 
intoxicació de l’opinió pública, han mantingut latent una amenaça, o almenys l’ombra d’una 
amenaça, que veiem planar sobre la nostra encara fràgil democràcia. Són potser només  
rumors interessats, són potser només conspiracions d’un petit grapat de nostàlgics, són 
potser només especulacions i fanfarronades, però llur efecte sobre l’estat d’esperit dels ciu-
tadans de tot l’Estat és indiscutible. Davant d’això, tots els qui tenim fe en la democràcia 
hem de reaccionar i hem de superar la temptació fàcil de sotmetre’ns a una suposada fa-
talitat. Els qui estem convençuts que l’única via de progrés del nostre país passa per l’au-
tenticitat de la democràcia; els qui creiem que democràcia i autonomia real i efectiva són, 
aquí i avui, dues coses inseparables, impossible l’una sense l’altra, tots nosaltres, doncs, 
independentment de si alguns estan més a l’esquerra i d’altres més a la dreta, independent-
ment de si moltes vegades divergim sobre principis teòrics o sobre problemes concrets, tots 
hem de proclamar ben alt que no hi ha cap més camí de salvació que la consolidació de la 
democràcia i de l’autonomia a través del respecte de la sobirania popular exercida sense 
mediatitzacions.

En aquest primer aniversari dels fets del 23 de febrer de 1981, en el moment que per fi ha 
començat el judici d’aquests fets en un ambient dens d’expectació, però que per això mateix 
exigeix de tothom la màxima serenitat, volem celebrar des d’aquí el que fou una victòria 
del dret i de la democràcia, i volem, sobretot, declarar la nostra voluntat de mantenir l’im-
peri de la llei i la nostra ferma i responsable decisió d’evitar que, a través d’una lenta erosió, 
les institucions democràtiques, per causa de llur pròpia debilitat, vagin quedant buides de 
contingut i uns altres poders se substitueixin a la voluntat del poble manifestada per mitjà 
de les urnes. Les tradicions del poble de Catalunya d’amor a la llibertat, de tolerància, de 
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desig de convivència, de pacte i de diàleg, de les quals en aquest moment el nostre Parla-
ment és el més alt dipositari, ens obliguen a ésser els primers defensors de la pau civil i, per 
tant, de la legalitat democràtica, no solament en la seva lletra sinó també en el seu esperit. 
Estic segur, senyores i senyors diputats, que en aquest aspecte essencial, sens dubte, de la 
nostra tasca de reconstrucció nacional, no falliran mai al Parlament, per fer possible el 
compliment del nostre deure col·lectiu, el coratge i la tenacitat de tots nosaltres.

(Aplaudiments.)
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Commemoració del cinquantenari de la 
constitució del Parlament de Catalunya

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sèrie P, núm  117,  
sessió plenària núm  58, del dia 14 de desembre de 1982

Senyores diputades, senyors diputats, el dia 6 de desembre de 1932 —és a dir, fa molt 
pocs dies va fer mig segle— es va constituir provisionalment, en aquest mateix Saló de 
Sessions, el primer Parlament de la Catalunya autònoma.

La seva constitució definitiva va tenir lloc una setmana més tard, el dia 13, i, en aquella 
data, el Parlament elegí, per ocupar-ne la presidència, Lluís Companys i Jover, el qual havia 
d’esdevenir president de la Generalitat un any després, i, pel fet de ser-ho, havia d’ésser 
afusellat pel franquisme el dia 15 d’octubre de 1940.

En fi, avui fa exactament cinquanta anys, el 14 de desembre, el Parlament, d’acord amb 
les normes establertes en l’Estatut, elegí, com a president de la Generalitat, Francesc Macià 
i Llussà, l’home insigne que l’havia restaurat l’abril del 1931 i que, des d’aleshores, n’havia 
exercit la presidència.

Aquests primers dies de desembre són abundosos, també, en altres dates assenyalades; 
avui, precisament, s’escau el quart aniversari de l’entrada en vigor de la llei fonamental de 
l’Estat —la Constitució—, i, el dia 10, se celebrà a tot el món l’aniversari de la Declaració 
universal dels drets humans, que el nostre Parlament va decidir fa uns mesos que ens calia, 
cada any, rememorar.

Segurament, convenia esmentar també aquestes dates, però, evidentment, són els tres 
aniversaris que he recordat abans els que són objecte avui de la nostra commemoració. 
Aquests tres aniversaris, relatius al primer Parlament de la Generalitat restaurada, merei-
xien record per ells mateixos i justificaven de sobres que, tractant-se no d’un aniversari 
qualsevol, sinó del cinquantenari, ens trobéssim avui aquí, solemnement reunits.

Però, per a nosaltres, diputats del Parlament actual, no es tracta solament d’unes dates 
memorables de la nostra història recent, sinó de quelcom encara molt més important, i 
voldria explicar per què.

És cert que l’autonomia que té avui Catalunya amb la monarquia constitucional no és 
pas idèntica a la que vam assolir sota la Segona República, i que no ho és, tampoc, des de 
cap punt de vista, la continuació jurídica.

És cert, també, que en aquests cinquanta anys, tant en el nostre país com en el món, 
s’han produït canvis molt profunds, i que, per tant, res no és com era aleshores, i segura-
ment no ho tornarà a ser mai més, però per als qui no vam acceptar en cap moment com a 
legal i legítima la dictadura franquista, ni vam renunciar mai a lluitar per abolir-la, aquell 
Parlament elegit l’any 1932 va mantenir-se sempre present, encara que fos amb una realitat  
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d’espectre, i no va desaparèixer del tot fins que Catalunya elegí el seu successor, el que for-
mem nosaltres, pel març del 1980.

Des d’aquell Parlament del 1932 fins al Parlament actual, podem dir, doncs, que, en 
certa manera, no hi hagut mai solució de continuïtat, i, per això, avui commemorem el 
cinquantenari de la seva constitució, no com un fet històric ja llunyà, sinó com un an-
tecedent pròxim—sentimentalment molt pròxim—de la nostra institució parlamentària 
actual.

Però hi ha més, encara: la significació d’aquest antecedent, creiem nosaltres que va més 
enllà de l’àmbit català, perquè l’autonomia catalana que va establir l’Estatut del 1932, i de 
la qual aquell Parlament, constituït fa cinquanta anys, n’era el símbol més alt, és també 
l’antecedent claríssim de l’Estat de les autonomies instaurat per la Constitució actual.  
És perquè n’estem tots convençuts, i perquè creiem que és bo que tothom prengui cons-
ciència d’aquest fet, que hem pregat d’assistir a aquesta sessió commemorativa —fent 
així costat al nostre Parlament, al president de la Generalitat i al nostre Govern—, no 
solament totes les autoritats civils i militars de Catalunya, sinó també les més altes repre-
sentacions de totes les institucions parlamentàries d’Espanya, és a dir, del Congrés dels  
Diputats, del Senat i de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes ja cons-
tituïdes.

I és així com, acceptant la nostra invitació, són aquest vespre amb nosaltres, a més de 
les primeres autoritats catalanes, encapçalades per l’Excel·lentíssim senyor Delegat del 
Govern, l’Excel·lentíssim senyor Capità General i l’Excel·lentíssim senyor Alcalde de Bar-
celona, els Excel·lentíssims senyors José Federico de Carvajal, president del Senat; senyor 
Leopoldo Torres, Vice-president del Congrés; senyor Juan José Pujana Arza, president del 
Parlament Basc; senyor Antonio Rosón Pérez, president del Parlament de Galícia; senyor 
Antonio Ojeda Escobar, president del Parlament d’Andalusia; senyor Víctor Manuel Ar-
beloa Amuru, president del Parlament Foral de Navarra; senyor Agustin Antuna Alonso, 
president del Parlament d’Astúries; senyor Isaac Aja Muela, president de l’Assemblea Re-
gional de Cantàbria; senyor Antonio García Miralles, president de l’Assemblea Provisio-
nal de la Comunitat Autònoma valenciana; senyor Carlos Collado Mena, president de 
l’Assemblea Regional de Múrcia, i senyor Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre, president 
de l’Assemblea de la Comunitat Autònoma de la Rioja.

(Pausa. Llargs aplaudiments.)
Excelentísimos señores: Los aplausos de la cámara les han demostrado, mucho mejor 

que podrían hacerlo mis palabras, nuestro afecto y nuestro profundo agradecimiento por 
el alto honor de su presencia. En nombre de este Parlamento, les dirijo nuestra más cordial 
bienvenida. Permítanme añadir algo más: el presidente Macià, el primer presidente de la 
Generalitat restaurada, en el breve discurso que pronunció en la sesión constitutiva del 
Parlamento elegido el año 1932, dirigió desde aquí un saludo a los ciudadanos de los demás 
pueblos del Estado, diciendo —traduzco sus palabras—: «Sentimos más que nunca un ver-
dadero gozo en saludarles con toda la efusión de nuestra alma, porque nosotros nos hemos 
opuesto a los opresores, pero nunca a los pueblos.»

Excelentísimos señores, a través de ustedes, renuevo modestamente este saludo a los 
pueblos que ustedes representan.
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Senyores i senyors diputats, les nostres antigues Corts, que des del segle xiii al segle xviii  
havien mantingut la seva continuïtat, malgrat els avatars dinàstics i els vendavals de la 
història, van ressuscitar —metamorfosades, naturalment— l’any 1932. La constitució del 
Parlament de Catalunya, fa cinquanta anys, fou la prova més esclatant del fet que la nació 
catalana no havia mort. Un altre cop, i amb mitjans més poderosos que mai, durant llargs 
anys de tenebres, s’intentà destruir-la. La nostra presència aquí, en aquesta sala, en el dia 
d’avui, és també la demostració esclatant que, per ara, roman encara viva. I, si això és així, 
si això ha estat possible, crec que ho devem, no pas d’una manera exclusiva, però sí d’una 
manera rellevant, als homes que formaren aquell Parlament, del qual avui commemorem 
el cinquantenari.

El president Macià, en saludar-los en llur primera reunió, els va poder dir: «Renascut 
l’esperit immortal de la nostra raça prenc possessió victoriosa d’aquesta fortalesa per ce-
lebrar-hi de nou corts nostres, que hi dictaran lleis nostres, en llengua nostra». Els homes 
d’aquell Parlament compliren la històrica missió que el president Macià els assignava. 
Visqueren temps difícils, etapes de les més doloroses que ha sofert el nostre poble, però 
en un període de treball que, no pas per culpa seva, fou curtíssim, amb prou feines dos 
anys, realitzaren una obra legislativa i animaren una obra de govern de les quals podem 
encara enorgullir-nos-en, una obra de la qual ens poden servir, la qual ens han de servir 
d’exemple.

Jo no voldria acabar, doncs, sense retre homenatge a tots els diputats d’aquella cambra, 
tant els qui ens van deixar i com els qui en llur gloriosa vellesa han pogut celebrar també 
aquest aniversari. Alguns d’ells són avui presents a la sala. Als nostres mateixos escons, per 
privilegi únic, del qual una vegada més em complac a felicitar-lo, el nostre il·lustre col·lega 
Josep Andreu i Abelló; a la tribuna, els senyors Xavier Casademont, Joan Casanellas, Josep 
Folch, Miquel Guinart, Gonçal Ibars i Francesc Viadiu.

(Llargs aplaudiments.)
Aquests aplaudiments, em penso que els hem adreçat tots, també, als qui no han pogut 

ésser amb nosaltres: per raons d’absència, uns pocs; perquè malauradament ja van deixar 
aquest món, els més. En la impossibilitat d’anomenar-los tots, voldria tanmateix recordar els 
qui, havent presidit el Parlament o la Generalitat, o ambdues coses, podem considerar que  
legítimament els representen. Ja he esmentat abans els presidents Macià i Companys. Em 
resta, doncs, afegir a la llista els noms dels presidents Josep Irla i Josep Tarradellas, el de 
Joan Casanovas, que succeí en la presidència del Parlament Lluís Companys, el d’Antoni 
Rovira i Virgili, que presidí el Parlament a l’exili i, finalment, el de Francesc Farreras i Du-
ran, que, des de Mèxic, mantingué viva la flama de la institució, fins que en fou assegurat 
el relleu.

Senyores i senyors diputats, el Molt Honorable Senyor President de la Generalitat, i, per 
acord de la Junta de Portaveus, exclusivament els representants dels grups parlamentaris 
prosseguiran amb les seves intervencions la commemoració que jo he tingut l’honor d’ini-
ciar. Al final de la sessió, una proposta de declaració, que serà llegida pel diputat senyor 
Josep Andreu, serà sotmesa a l’aprovació de la cambra.

Jo voldria acabar les meves paraules fent vots perquè aquest Parlament que nosaltres 
constituïm continuï essent digne —com jo crec que ho ha estat fins ara— d’aquell que, per 
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primera vegada, fa cinquanta anys va reunir-se en aquest hemicicle, i que, com ell, treballi 
amb encert i eficàcia pel manteniment de la democràcia, per la llibertat i la justícia, pel 
benestar de tots els ciutadans de Catalunya, per la concòrdia i la solidaritat entre tots els 
pobles d’Espanya, i per l’honor de la nació catalana.

(Llargs aplaudiments.)



 36 Paraules del president Heribert Barrera i Costa

Recordatori del setè centenari  
de la Constitució Volem i estatuïm  
i del cinquantenari de la mort 
del president Macià

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sèrie P, núm  156,  
sessió plenària núm  79, del dia 20 de desembre de 1983

Abans d’entrar en l’ordre del dia d’aquesta sessió, que serà l’última d’aquest període i 
d’aquest any 1983, i que serà —com vostès saben ja, a la vista de l’ordre del dia— molt 
llarga, de manera que preveiem que durarà no solament avui i demà i demà passat, sinó 
també probablement el divendres al matí, amb la possibilitat que si els debats s’allarguen 
haguem de fer alguna sessió nocturna, a fi d’acabar el divendres al migdia, doncs, abans 
de començar, voldria recordar a les senyores i als senyors diputats dos aniversaris impor-
tants d’aquest mes de desembre. Primerament, el més allunyat en el temps, el de la reunió 
a Barcelona, a la Catedral, l’any 1283 —aquest desembre farà set-cents anys— de les Corts 
convocades pel rei Pere el Gran. Aquestes Corts van tenir en la nostra història una impor-
tància excepcional perquè establiren que en el futur, la capacitat legislativa suprema rauria 
en el Parlament i no en el rei. És la constitució Volem i estatuïm. És a dir que qualsevol nova 
constitució demanaria l’aprovació de les Corts, diferència cabdal amb les Corts d’altres 
països, on només les Corts es limitaven a acordar impostos.

Bé, aquestes Corts del 1283 van ser també importants des d’altres punts de vista, espe-
cialment per a la ciutat de Barcelona, ja que s’aprovà el cèlebre Recognoverunt proceres.

I l’altre aniversari d’aquest desembre del 1983 ja és prou conegut de tots vostès: és el cin-
quantenari de la mort del president Macià, el primer president de la Generalitat restaurada, 
que feia aproximadament dos anys havia estat elegit pel Parlament, també; exactament el 
dia 14 de desembre del 1932 havia estat elegit president.

Bé, em sembla que per la meva banda és inútil que faci cap comentari sobre el que ha 
significat el president Macià en la història de Catalunya; voldria recordar només la sessió 
necrològica que li va dedicar, quatre dies després de la seva mort, el Parlament de Catalu-
nya, el dia 29 de desembre de 1933. La sessió va obrir-se amb unes paraules, amb un petit 
discurs del president provisional, el senyor Serra Húnter; va continuar amb unes paraules 
del conseller primer, el senyor Miquel Santaló, i tot seguit van intervenir Ventura Gassol, 
en nom del Govern, i després els portaveus de tots els grups parlamentaris i de tots els 
partits representats en el Parlament, de manera que va parlar el president Companys, que 
pocs dies després havia de succeir el president Macià en la presidència de la Generalitat, 
el senyor Abadal, en nom de la Lliga Catalana; el senyor Pau Romeva, en nom de la Unió  
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Democràtica de Catalunya; el senyor Pere Lloret, en nom del Partit Catalanista Republicà, 
el senyor Ruiz i Ponsetí, en nom d’Unió Democràtica de Catalunya; el senyor Lluhí i Valles-
cà, en nom del Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra; el senyor Simó i Bofarull, en nom 
dels radicals autònoms, i, finalment, el senyor Mora, en nom dels federals... Perdó, he fet 
un lapsus, el senyor Ruiz Ponsetí, d’Unió Socialista de Catalunya; és el senyor Pau Romeva, 
que era d’Unió Democràtica de Catalunya. Prego que em disculpin.

I seria, evidentment, massa llarg voler recordar ni tan sols l’essencial d’aquestes inter-
vencions, però sí només tres petites citacions.

El president Companys va manifestar exactament el sentiment de tot Catalunya en aquells  
moments amb unes paraules, dient: «Tot Catalunya s’ha cobert de dol per la mort de l’alli-
berador de la nostra terra.»

El senyor Abadal, que parlava en nom del principal partit de l’oposició, va dir, entre 
altres coses, referint-se al president Macià: «Durant la seva presidència s’ha establert l’Es-
tatut de Catalunya i durant la seva presidència, al mateix temps, ha renascut aquest nostre 
Parlament, rebrot d’aquell Parlament que en els temps més gloriosos de la nació catalana 
era no sols el símbol de les nostres llibertats sinó la primera institució d’Europa que fona-
mentà en la llibertat la vida dels pobles. I aquests dos fets transcendentals van units al nom 
del president Francesc Macià, i sempre que la història parli d’ell, parlarà també del primer 
president de la Generalitat de Catalunya.»

I, en fi, per acabar, voldria citar unes paraules de Ventura Gassol: «Macià —va dir Gas-
sol—, en aquest sentit no ha mort. Moren els homes que no deixen res; moren els homes 
que darrere seu només deixen el buit i el mal exemple. Els que deixen una obra no moren 
mai. Queda la seva obra, i quan només la deixen començada encara poden morir d’anys. 
Els que quedem, els hereus, no hem d’ésser purament hereus de les coses positives i dels 
avantatges materials i espirituals que ens hagin pogut llegar, sinó també d’aquelles dolors 
i d’aquelles sofrences que ha costat fer créixer, allò que els nostres avis i els nostres pares 
plantaren.»

Em penso que aquestes paraules de Ventura Gassol són també aplicables. Tots nosaltres, 
tot aquest Parlament, crec que també és hereu de Francesc Macià i és hereu dels dolors i 
de les sofrences, que ens costa i que costarà fer créixer allò que Francesc Macià va plantar.
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Intervenció en la darrera sessió 
plenària de la primera legislatura

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sèrie P, núm  166,  
sessió plenària núm  83 4, del 2 de març de 1984

Bé, senyores i senyors diputats, probablement aquesta serà la darrera sessió plenària 
d’aquest Parlament, almenys serà la darrera sessió plenària si no hi ha cap qüestió excep-
cional que obligui a reunir-nos altre cop, ja que legalment podem reunir-nos fins al dia 20 
d’aquest mes. Aleshores, si és realment la darrera sessió, com ho suposo, em sembla que hi 
escau un molt ràpid balanç i uns mots de comiat.

Jo voldria fer una mica de balanç de la tasca del Parlament i de l’actuació del Par-
lament en aquests quatre anys. Primerament del punt de vista estrictament del treball 
parlamentari. Crec que aquesta legislatura ha treballat amb eficàcia, hem aprovat moltes 
lleis —en aquesta darrera sessió n’hem aprovat nou. Aquestes lleis són lleis que jo crec que 
moltes d’elles són importants. Hem aprovat gairebé totes les lleis institucionals previstes 
a l’Estatut, amb dues excepcions importants, la Llei regulant l’organització territorial de 
Catalunya i la Llei electoral, però tots sabem les circumstàncies que no han fet possible 
aprovar aquestes lleis, i també algunes altres lleis ja de menor importància de les previstes 
per l’Estatut d’autonomia. Hem aprovat lleis com la Llei de normalització lingüística, la 
Llei de cooperatives, la Llei modificant la compilació del Dret civil, que hem aprovat en 
aquesta sessió, que jo crec que, realment, deixaran una marca en la societat catalana ac-
tual. En fi, han quedat també moltes lleis en tràmit, cosa que espero que facilitarà la tasca 
de la propera legislatura.

Si ens referim també a l’altra missió del Parlament, la d’impuls i de control del Go-
vern, crec que en aquest aspecte ningú no podrà negar que el Parlament ha treballat molt; 
no tinc aquí les estadístiques ni crec que sigui necessari donar-les, però hi ha hagut gran 
nombre de preguntes amb respostes orals o escrites, gran nombre d’interpel·lacions, s’han 
aprovat nombroses proposicions no de llei, mocions, resolucions, etcètera.

En fi, pel que fa al control pressupostari crec que pocs pressupostos han estat sotmesos 
a un control tan estricte, amb un examen tan acurat com els pressupostos aprovats per 
aquest Parlament.

En fi, el Parlament, a través de la seva Comissió de Drets Humans s’ha preocupat també 
de qüestions que estrictament queden fora del seu àmbit, però que, evidentment, ningú pot 
considerar que són alienes a les preocupacions d’un Parlament democràtic.

Crec també que en l’aspecte administratiu, en l’aspecte de la gestió administrativa del 
Parlament, el Parlament té un balanç favorable. Ja sé que hi ha hagut molts serveis que no 
han arribat a instal·lar-se encara en aquesta legislatura, o que hi arribaran tot just, però 
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tots sabem les dificultats a què han donat lloc, en aquest aspecte, el fet de no poder dispo-
sar immediatament de la totalitat d’aquest edifici i també raons pressupostàries. De tota 
manera, les senyores i els senyors diputats ja saben que d’aquí a molt poques setmanes el 
Parlament tindrà en funcionament la biblioteca, l’arxiu, l’ascensor, etcètera.

Bé, però jo crec que l’important és, sobretot, que puguem presentar-nos davant el poble 
de Catalunya i davant la història, globalment, també, amb un balanç positiu en l’aspecte 
polític.

L’any 1980 Catalunya va tenir un nou Parlament, després de més de quaranta anys d’in-
terrupció. Evidentment, això va despertar unes grans expectacions en el nostre poble, i, 
aquestes expectacions, desgraciadament no hem pogut satisfer-les en la seva totalitat, jo 
diria que bàsicament perquè la nostra autonomia no és suficientment ampla perquè això 
hagués estat possible.

Però, així i tot, jo crec que políticament el Parlament —el mandat del qual s’acaba 
ara— pot, tanmateix, demanar un judici favorable —ho repeteixo— al poble i a la història. 
Hem fet, jo crec, quelcom d’important, que ha estat introduir, des del bon començament 
d’aquesta etapa, la normalitat en el funcionament democràtic, en el funcionament de les 
institucions: la legislatura haurà complert els seus quatre anys sencers; no hem tingut 
crisis institucionals; hem de mostrat la viabilitat del nostre sistema parlamentari, fins i tot 
t en un cas com el present en què no hi havia una majoria com a resultat de les eleccions, 
i, en fi, i això és el més important, hem demostrat la capacitat de Catalunya per a l’auto-
govern.

Ja sé que es poden fer moltes crítiques al Parlament, en primer lloc; al Govern, segura-
ment; en fi, a les nostres institucions globalment, però si mirem les coses sense passió po-
lítica i en el seu conjunt, jo crec que realment Catalunya haurà demostrat que sap i mereix 
autogovernar-se, que, en fi, ha demostrat capacitat per utilitzar la seva autonomia.

De vegades alguns amics de fora ens diuen —potser és aquesta llagoteria amical que és 
normal i que moltes vegades tots fem—, ens diuen que Catalunya ha demostrat ser pionera 
en la posta en marxa de l’Estat de les autonomies i que pot servir de model i d’exemple. Jo 
no sé si això és ben cert, però, en tot cas, el que sí que crec que és cert, és que per la part 
de Catalunya ha quedat demostrat que l’Estat de les autonomies funciona i pot funcionar.

En fi, crec també que el Parlament ha complert, en un aspecte també polític, una missió 
important, que és la missió pedagògica que han de tenir, jo crec —i, en fi, els tractadistes 
tots hi estan d’acord—, que han de tenir també les cambres legislatives.

Jo crec que el nostre Parlament haurà estat per a tota la ciutadania de Catalunya un exem-
ple de tolerància, de convivència, de respecte mutu, de recerca dels acords. Hem pogut tenir 
discrepàncies —n’hem tingut avui mateix, no? —, però aquestes discrepàncies no ens han 
portat mai a actes dels quals haguéssim d’avergonyir-nos. En democràcia és normal, és obli-
gat tenir discrepàncies, però l’essencial és saber mantenir la convivència i, sobretot, saber 
superar les discrepàncies buscant l’acord sempre que és possible. Jo crec que aquest Parla-
ment s’ha distingit precisament per aquest esforç a buscar els acords i que moltes vegades, 
especialment en les lleis institucionals, però també en altres lleis, aquests acords han estat 
obtinguts. I el que repassi les votacions sobre les lleis aprovades quedarà sorprès del gran 
nombre de lleis que han estat aprovades per unanimitat o per majories amplíssimes.
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Crec que també hi ha un altre aspecte, sempre en els aspectes polítics, en el qual el nos-
tre Parlament pot pretendre un balanç positiu, un judici favorable, i és que el Parlament 
jo crec que ha sabut mantenir un bon equilibri entre la defensa de l’autonomia i el ple 
respecte a la legalitat constitucional. Jo crec que fins i tot els recursos davant del Tribunal 
Constitucional en són la bona prova, i en les dues cares de la medalla: tant els recursos 
plantejats pel Govern de l’Estat, que demostren que el Parlament ha volgut arribar als 
límits de l’autonomia, com els plantejats pel Parlament, que demostren que el Parlament 
també, en un altre aspecte, ha estat gelós que l’autonomia fos respectada. I en aquest aspec-
te, doncs, de la voluntat demostrada d’acatament i respecte a la legalitat, haig de fer remar-
car també que el Parlament ha estat sempre extraordinàriament respectuós i ha fet seves  
les opinions del Consell Consultiu.

En conjunt jo crec que podem aspirar a aquest judici favorable i que, en tot cas, po-
dem, referint-nos a la nostra tasca, assegurar que hem fet tot el que podíem, i, com diu el 
proverbi català «Qui fa el que pot no està obligat a més.»

En fi, no voldria acabar sense un record per als diputats morts en aquesta legislatura, el 
senyor Alfons Carles Comín, el senyor Josep Maria Poblet i el senyor Josep Maria Nolla. 
Evidentment, els hem trobat a faltar, i el poc tracte amb ells que hem pogut tenir ens ha 
demostrat a tots la vàlua dels nostres companys desapareguts.

Voldria acabar donant les gràcies a tots. Primerament, al personal del Parlament, al qual 
devem en molt bona part aquest balanç positiu al qual jo feia al·lusió. Voldria donar les 
gràcies també als grups parlamentaris i als seus portaveus per la col·laboració que han 
tingut sempre amb la Mesa, per l’esperit que han demostrat de convivència i de recerca dels 
acords. Voldria donar les gràcies molt especialment —i ara són gràcies de tipus personal— 
als meus companys de la Mesa. Voldria recordar, explicar, que la Mesa ha actuat sempre, 
gairebé sempre, per unanimitat i en forma totalment solidària —els casos en què no hi ha 
hagut aquesta unanimitat són molt pocs, jo crec que es poden comptar amb els dits d’una 
mà— i, a més a més, ha actuat sempre, jo crec —almenys ens hi hem esforçat—, amb total 
imparcialitat, complint la seva obligació de respectar i interpretar amb equitat el Regla-
ment, sense cap mena de consideracions d’altre ordre. En fi, haig d’adreçar els meus regra-
ciaments a tots els diputats. Jo crec que aquesta legislatura s’haurà distingit per l’ordre, per 
la convivència, pel respecte mutu, que han quedat demostrats tot al llarg d’aquests quatre 
anys. I això es deu a vostès. I això, que ha facilitat enormement la meva tasca, crec que no 
solament els ho haig d’agrair, sinó que els asseguro que aquest agraïment no és purament 
unes paraules, sinó que és un agraïment molt sincer.

En fi, voldria acabar, interpretant, suposo, el sentiment de tots, adreçant una salutació 
anticipada als nous diputats que ens han de succeir en aquesta sala i fent vots perquè la 
cordialitat que hi ha hagut entre nosaltres continuï la pròxima legislatura i en totes les 
vinents legislatures.

Senyores i senyors diputats, adéu o a reveure.
(Forts aplaudiments.)
S’aixeca la sessió.



II. Intervencions institucionals
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Conferència de premsa sobre el Reial 
decret del 10 d’octubre de 1980 sobre 
les funcions dels delegats del Govern 
en les comunitats autònomes

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 1980

Primerament, voldria dir que he convocat aquesta conferència de premsa no en nom del 
Parlament. Sóc el diputat Heribert Barrera que, a més, és president del Parlament, i que no 
pot oblidar mai, en cap circumstància, que és president del Parlament.

Fem la conferència de premsa aquí, perquè els salons del Parlament estan oberts a qualsevol  
grup parlamentari, a qualsevol diputat que, en l’exercici del seu càrrec, necessiti utilitzar-los.

Voldria dir també que potser es pot discutir si el president del Parlament pot prendre 
iniciatives d’aquesta mena, per ell tot sol. Però jo crec que el president del Parlament ha de 
complir el Reglament, que no li ho prohibeix, i a més a més, ha de tenir en compte la mis-
sió especial que té el Parlament en aquesta etapa de la vida de Catalunya i el que el poble 
espera del Parlament i del seu president.

Voldria parlar-los del Reial decret del 10 d’octubre pel qual es regulen els delegats del 
Govern en les comunitats autònomes.

I voldria començar amb unes consideracions generals, abans d’entrar sobre alguns punts 
concrets, tal com resulten d’una primera lectura que, forçosament, no hem tingut encara el 
temps necessari per poder-ne fer una anàlisi a fons.

Primer de tot, entenem que aquest Decret és un error per part del Govern de l’Estat i que 
hauria calgut que s’atingués a la lletra de l’article 154 de la Constitució.

En primera lectura, sembla que el Reial decret va més enllà del que la Constitució esta-
bleix, ja sigui perquè en alguns punts voreja la inconstitucionalitat —i jo no em pronuncio 
que sigui anticonstitucional, però en primera lectura em sembla que voreja l’anticonstitu-
cionalitat—, i després perquè determina per decret coses que, en tot cas, haurien d’haver 
estat establertes per una norma de rang superior, és a dir, per llei. El mateix Reial decret, 
en el paràgraf quart del preàmbul, comença així: «El adecuado desarrollo del precepto 
constitucional citado» —és a dir, l’article 154— «exige regular, etcètera.» Aleshores, és que 
algú pot creure que el desenvolupament constitucional es pot fer per decret? Nosaltres en-
tenem —jo entenc— que no es pot saltar de la Constitució a un decret. Que la Constitució 
es desenvolupa per lleis.

Després, el to general del decret és un to de desconfiança, de recel envers els poders 
autonòmics. La figura del delegat del Govern no es contempla, com diu l’article 154 de la 
Constitució, com la d’un director i coordinador de l’Administració, sinó que apareix com 
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la d’un vigilant, la d’un fiscalitzador dels òrgans de les comunitats autònomes. Tot el to del 
decret sembla com si es pensés que les autonomies són un mal. Potser un mal necessari, 
però a les quals cal posar límits: fiscalitzant-les estretament i, sobretot, minimitzant-les.

El Reial decret correspon a una visió de les autonomies com a institucions que no tenen 
justificació ni racionalitat, sinó que han estat arrencades en virtut d’unes circumstàncies 
històriques i no establertes per acord d’una amplíssima majoria com a fórmula jurídica de 
convivència entre els pobles que componen l’Estat.

Aquest esperit del Reial decret es reflecteix en el nom mateix de governador general, que 
s’atribueix a un delegat del Govern. És dubtós si constitucionalment és admissible aquest 
nom. Evidentment, no hi tindríem cap objecció si s’hagués dit governador civil general. 
Però el nom de governador general porta amb ell tota una constel·lació semàntica que  
—com ha dit el senyor Reventós, les afirmacions del qual sobre aquest punt subscric— són 
difícilment acceptables per Catalunya, en aquests moments.

Em temo també que el Reial decret vulgui ser defensat en nom d’això que anomenen 
«la funcionalitat de l’Estat», ja que, evidentment, és vàlid per a totes les comunitats autòno-
mes; però sobre això, voldria afirmar, una vegada més, el punt de vista català: l’autonomia 
catalana s’ha d’establir d’acord amb el que desitja Catalunya i li és necessari, i no d’acord 
amb el que convé per a la Manxa o Extremadura, sense cap intenció de minimització per 
res d’aquests pobles, sinó simplement a títol d’exemple. Nosaltres hem dit moltes vegades 
que no tenim res a dir al fet que les altres comunitats autònomes tinguin el mateix nivell 
d’autonomia que Catalunya, però no volem que la nostra autonomia es limiti en virtut  
de consideracions i raonaments que potser serien vàlids per a l’autonomia de la província de  
Guadalajara, que alguns reivindiquen com a comunitat autònoma específica, però que no 
són vàlids per a Catalunya.

Si passem ara a alguns punts concrets de l’articulat —dic alguns punts concrets perquè 
no hem tingut temps per a veure el decret amb suficient extensió— tenim, per exemple, 
que l’article 6, apartat 2, lletra c) em sembla que és contrari a l’Estatut. L’Estatut, en l’ar-
ticle 13.6, diu que la Junta de Seguretat coordina l’actuació de la policia de la Generalitat 
i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. És a dir, coordina l’actuació de la policia de 
la Generalitat i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, no diu que coordini l’actuació 
de la policia de la Generalitat amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Per tant, és 
evident que la coordinació de forces i cossos de seguretat de l’Estat no pot correspondre 
al delegat general del Govern sinó que és una missió de la Junta de Seguretat. Si calgués 
coordinar amb altres textos legals, em sembla que és la mateixa Constitució, que utilitza 
la preposició con i no la conjunció copulativa y.

L’article 7, també apartat 2, lletres a), b), c), d), demostren clarament allò que deia abans 
del to general, molt poc satisfactori per a nosaltres, d’aquest Reial decret. El delegat del 
Govern, queda clar, ve a fer aquí de fiscal. Pot promoure, per exemple, accions legals con-
tencioses i administratives que, normalment, estan reservades als particulars. Ve a fer, 
podríem dir, d’informador del Govern, d’espia del Govern. I bé, senyors, que faci d’infor-
mador del Govern, d’espia del Govern, potser, ja esta bé, però, almenys, és vexatori que se 
li encarregui això per decret.

És discutible, també, si l’article 8 està d’acord amb la Constitució.
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L’article 9.2 de la Constitució diu que els poders públics han de vetllar per la llibertat i 
igualtat dels ciutadans. Diu exactament: «Corresponde a los poderes públicos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, etcétera» I bé, és clarís- I bé, és clarís-
sim que la Generalitat és també un poder públic, com queda reconegut en diversos llocs 
de l’Estatut. I l’article 8.2 de l’Estatut encarrega això a la Generalitat, en l’àmbit de la seva 
competència. Aleshores, es pot dir, aquest article 8 diu: «en el marco de las competencias 
del Gobierno y de la Administración civil del Estado», però és que tota la Constitució es-», però és que tota la Constitució es-
tableix un repartiment de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes, i, és que 
es pot considerar que l’Administració civil de l’Estat té competències? Té competències 
administratives, però no té, jo crec, competències d’un altre tipus. A més a més, des del 
moment que els poders públics són l’Estat i la Generalitat, entre els quals es distribueixen 
les competències, l’article 152 de la Constitució i l’article 36 de l’Estatut diuen que el presi-
dent de la Generalitat és el representant de l’Estat i no pas el delegat del Govern i, per tant, 
com a representant de l’Estat, en tot cas, qui ha de vetllar per les competències de l’Estat 
en aquesta matèria seria el president de la Generalitat i no pas el delegat del Govern, que 
s’hauria de limitar a les seves tasques administratives de direcció i coordinació. I res més.

Aquesta doctrina, d’altra banda, de la diferència entre la representació de l’Estat en un 
camp i un altre és, per exemple, de comentaristes que, em penso, no es poden titllar de preju-
dici a favor de Catalunya. Per exemple, jo tinc aquí davant un text provinent de la Sotsdirecció 
General d’Estudis i Documentació del Ministeri de l’Interior, uns comentaris fets pel senyor 
Aquilino González, que diu: «Al delegado del Gobierno —i cito només aquest paràgraf, però 
tot el text va en aquest esperit— le corresponde la representación del Estado en el campo 
puramente administrativo. El presidente de la comunidad lo ostenta en el ámbito político.»

En fi, la Disposició addicional, encara que sigui relativament ja menys important, crea, 
de fet, una nova burocràcia, amb totes les conseqüències que això té de major despesa 
pública, de divisió de poders —una nova burocràcia tendeix a crear un àmbit d’acció, un 
àmbit de competència—, i, a Catalunya, ja ens trobarem, ara, que en tindrem massa de bu-
rocràcies: a la burocràcia de l’Administració civil de l’Estat, de la Generalitat, dels organis-
mes locals, de tot el que es pugui crear encara per substituir les diputacions, tindrem a més 
la de la Governadoria General. Jo crec que això va només en el sentit de donar arguments 
als que critiquen les autonomies, dient que augmenten les despeses públiques.

Hi ha una altra qüestió que, potser, és més simbòlica que altra cosa, però que no puc, de 
tota manera, deixar d’invocar, que és el que fa referència a l’article 5 d’aquest decret, quan 
diu que «El gobernador general tendrá precedencia en todos los actos oficiales, etcétera». 
En tot cas, hauria pogut dir el decret, que tindrà precedència en tots els actes oficials de 
l’Administració civil de l’Estat. Així, si fos així, podríem considerar-ho com desconsiderat 
per a les institucions catalanes i poc amical; però, potser seria legal. Però un decret del Go-
vern de l’Estat no pot regular precedències en els actes oficials de la Generalitat, ni en els 
actes oficials on no quedi clar si són de la Generalitat, de l’Estat, del poder judicial, militar, 
acadèmic, etcètera

És evident que això és inadmissible. I des d’ara ja puc dir que, com a president del Par-
lament, no assistiré a cap acte si és que aquesta precedència es manté. El Parlament de 
Catalunya crec que no pot acceptar aquesta minimització.
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El Parlament de Catalunya és un poder legislatiu, i per tant, té una part de la sobirania. 
I, per a nosaltres, sentimentalment, és encara molt més que això. No podem acceptar que 
el Parlament de Catalunya vagi darrere d’un simple director i coordinador de l’Adminis-
tració, car això és el que la Constitució diu que és el delegat del Govern a Catalunya.

En fi, per acabar, voldria informar-los que aquesta qüestió va ser ja plantejada en la re-
unió de la Mesa, i després en la reunió de la Junta de Portaveus del Parlament, el dimarts 
passat. Vam considerar que, no coneixent els textos encara, era preferible no donar estat 
públic al que havíem discutit aleshores, al que havíem considerat aleshores, però, evident-
ment, tant a la Mesa com a la Junta de Portaveus es va manifestar ja l’opinió unànime que 
si el decret era en els termes que aleshores pensàvem —i de fet, és molt pitjor encara del 
que aleshores pensàvem— el Parlament no podia quedar passiu, el Parlament hauria de 
prendre mesures, i també, que el Consell Executiu de la Generalitat, i el president de la 
Generalitat, han de prendre mesures, que no poden quedar passius davant d’això que és, 
almenys, una veritable agressió a l’esperit de l’autonomia.

Confio que el decret serà abrogat; si no fos així, el clima de confiança i de col·laboració 
que des de la tornada del president Tarradellas fins ara ha existit entre el Govern de l’Estat 
i la Generalitat, em sembla que el mínim que podríem dir és que quedaria molt greument 
afectat. Bé, això és el que volia dir-los i si per a algun de vostès he parlat massa de pressa, 
i vol que repeteixi qualsevol qüestió, ara o després, amb molt de gust estic disposat a fer-
ho. Desitjaria que les meves paraules fossin citades al més literalment possible, perquè és 
una qüestió prou delicada, perquè no ens puguem permetre errors. Per tant, tinc a la seva 
disposició aquestes notes —en fi, aquestes notes són molt personals, no?, i no les he pas 
seguides exactament—, però estic a la seva disposició per repetir qualsevol cosa, ara o 
després, particularment.
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Intervenció al Senat davant la Comisión  
de Autonomías y Organización  
y Administración Territorial

Diario de Sesiones del Senado, sessió núm  14,  
del 16 de març de 1983

Yo quisiera, ante todo, agradecer al señor presidente del Senado y al señor presidente de 
la Comisión de las autonomías del Senado y a todos ustedes, señores senadores, miembros 
de esta Comisión, la oportunidad que me han brindado de poder hablar ante ustedes sobre 
el Parlamento de Cataluña. Les agradecemos muy profundamente esta oportunidad y yo 
personalmente me siento muy honrado de tomar la palabra ante esta alta cámara, ante una 
comisión de esta alta cámara, para exponer un poco cual es la labor realizada durante estos, 
casi exactamente, tres años que llevamos ya de legislatura.

Nuestro Parlamento fue elegido el 20 de marzo del año 1980 —de manera que dentro de 
pocos días cumplirá su tercer aniversario— y se constituyó el día 10 de abril; el mismo día fue 
elegida la Mesa provisional, y muy rápidamente ya empezó su tarea. La primera sesión ordi-
naria fue el día 22 de abril, en que se presentó el candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Tres años es bastante ya para poder hacer un primer balance, y yo creo que este balance 
es interesante para nosotros, catalanes, desde luego, pero acaso también puede ser intere-
sante para una cámara como el Senado, cuya vocación de cámara territorial es, me parece, 
por parte de todos ustedes y especialmente, supongo, por parte de todos los miembros de 
la Comisión de autonomías, cada vez más clara.

Las funciones del Parlamento de Cataluña vienen definidas, naturalmente, en nuestro 
Estatuto. Son funciones diversas; yo quisiera, aunque sea algo que ciertamente conocen 
ustedes ya, recordarlo.

Primeramente hay —claro, como es normal en un parlamento— una función legislativa, 
que podríamos considerar en dos aspectos: en el aspecto de aquellas materias en las cuales 
el Parlamento tiene competencia exclusiva y aquellas en las cuales tiene solamente una com-
petencia de desarrollo. Pero de esta función legislativa, que es importante y que es básica en 
un parlamento, hay otras muchas que a veces no se consideran con la importancia debida.

En primer lugar, como en todos los parlamentos, está la función de examen, enmien-
da, aprobación y control del presupuesto. Hay que decir que, en nuestro caso, esta última 
función ha sido cumplida con gran profundidad. Yo creo que no es precisamente esto un 
mérito de nuestro Parlamento; se trata de que nuestro presupuesto, forzosamente, es mu-
cho más limitado y permite, por tanto, un examen más a fondo que el que puede permitir 
el presupuesto del Estado con el enorme volumen de documentación que representa.
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Aparte de estas dos funciones clásicas de los parlamentos, nuestro Parlamento tie-
ne, por mandato estatutario, la de impulso y control de la labor del Ejecutivo y, en este 
aspecto — luego daré algunas cifras—, creo que hemos cumplido perfectamente con 
nuestra misión y casi podría decirse, como podrán ustedes ver luego, que casi nos hemos 
excedido o nos estamos excediendo; en fin, esto depende del punto de vista con que la 
cuestión se considere. Esta labor de impulso y control se realiza, como es normal en 
todos los parlamentos, por la triple vía de las interpelaciones que dan lugar a mociones, 
a las preguntas, y luego a las resoluciones que resultan de un debate, de los diversos de-
bates posibles que pueden plantearse de acuerdo con el Reglamento o por acuerdo del 
propio Parlamento.

No son éstas, únicamente, las funciones del Parlamento, aunque ya hemos visto las esen-
ciales; hay luego la que le reconoce el Estatuto de poder elaborar proposiciones de ley a 
presentar ante el Congreso, la de solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, 
la de interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal cuando 
se han presentado recursos que afectan la autonomía y, en fin, también la de nombrar los 
senadores, en primer lugar, pero también realizar otros nombramientos en diversas áreas, 
tal y como prescriben las leyes.

Finalmente, aunque sean quizá funciones no diré menores, también el Estatuto de auto-
nomía impone que sea el Parlamento quien establezca los impuestos, tasas o recargos sobre 
impuestos del Estado, que la autonomía nos permite introducir. Y, en fin, tiene también el 
Parlamento el derecho de iniciativa, conjuntamente con el Consejo Ejecutivo de la Gene-
ralitat y con las Cortes Generales, sobre reforma del Estatuto de autonomía.

Creo que no he olvidado ninguna función, o al menos ninguna importante. Y ahora 
podemos ver rápidamente qué es lo que hemos hecho en estos tres años de labor acerca de 
estas diferentes funciones.

Hay una, que de tan obvia la olvidaba, que es que el Parlamento es quien nombra al 
presidente de la Generalitat, quien elige, mejor dicho, presidente de la Generalitat. Ésta es, 
quizá, de las más fundamentales, y por esto me la había pasado en este momento por alto.

Sobre la función propiamente legislativa, durante estos tres años hemos aprobado cua-
renta y una leyes; estas leyes son de diversa importancia, y, naturalmente, no ha habido 
tampoco regularidad en el tiempo. En los primeros períodos legislativos, el número de leyes 
aprobadas fue inferior, y luego hemos llegado ya a una situación estacionaria, en que más  
o menos no hay gran variación. De estas cuarenta y una leyes, hay diversas leyes que po-
dríamos llamar institucionales, que el propio Estatuto de autonomía nos obligaba, o nos 
obliga todavía, a aprobar: en primer lugar, la Ley que regula el funcionamiento de nuestras 
instituciones, la Ley relativa a la Presidencia, al Consejo Ejecutivo y al propio Parlamento; 
luego hemos aprobado en este sentido otras dos leyes que el Estatuto nos indicaba: la Ley 
sobre el Consejo Consultivo —luego hablaré de qué se trata— y la Ley sobre el Patrimonio. 
En fin, otra ley de este tipo es la Ley del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en 
Cataluña, que nos venía impuesta por el Estatuto de radio y televisión.

En todas estas leyes y en las que nos quedan todavía por hacer de este mismo tipo, el 
Parlamento acordó que se elaborarían no a partir de un proyecto de ley presentado por 
el Gobierno o de una proposición de ley presentada por algún grupo, sino que se elabo-



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 49

rarían por ponencia conjunta constituida en la comisión correspondiente por todos los 
grupos parlamentarios. La intención fue que estas leyes institucionales fuesen, desde su 
origen, lo más al margen, digamos, de la política de partido posible en un parlamento, 
y que se pudiese llegar a un resultado final que obtuviese el máximo de consenso. Creo 
que realmente estos resultados se han obtenido y que estas leyes, las tres creo yo, fueron 
votadas con un amplio consenso, con algunas discrepancias sobre algún artículo; pero, 
en general, en su mayor parte, en la inmensa mayor parte de los artículos, aprobados por 
unanimidad, y que son leyes, yo creo, técnicamente satisfactorias y que responden a las 
necesidades de nuestra autonomía en este momento. Sin duda, susceptibles de modifica-
ción, de perfeccionamiento; pero, en fin, yo creo que bastante satisfactorias.

En este sentido tenemos algunas de estas leyes todavía pendientes por razones, en algún 
caso, que son imputables a nuestro propio Parlamento, en otros casos que no. Tenemos 
pendientes, por ejemplo, la Ley electoral para las elecciones al propio Parlamento de Cata-
luña. Evidentemente, nos queda ya poco tiempo para hacerla antes de la nueva legislatura 
y no sé si la llevaremos a buen término, pero las razones —y permítanme quizá esta digre-
sión, pero también creo que es interesante ir exponiendo a lo largo de la intervención los 
diferentes aspectos que condicionan la tarea del Parlamento—, la dificultad para esa Ley 
electoral es la propia composición del Parlamento. Somos un Parlamento en que, como 
ustedes saben, en este momento hay cinco grupos parlamentarios y que inicióse con seis, 
en el cual ningún partido, o ninguna coalición incluso —coalición electoral—, tenía no 
ya mayoría, sino incluso el tercio de los escaños. Así es un Parlamento en el que muchas 
veces es difícil llegar a acuerdos, porque las opiniones son diversas, no hay una mayoría 
fija, las mayorías han variado muchísimo a lo largo de estos tres años en la aprobación de 
las distintas leyes; algunas de estas mayorías han sido más o menos regulares en ciertos 
aspectos, pero no en el aspecto legislativo y, claro, en estas condiciones, ponerse de acuer-
do sobre una Ley electoral es realmente difícil. El resultado ha sido que la cuestión ha ido 
orillándose, y yo no sé si llegaremos al final de la legislatura y no nos veremos obligados a 
proceder a las nuevas elecciones con el mismo sistema transitorio que establece el Estatuto 
de autonomía. En fin, la cuestión está todavía pendiente.

Otra ley de este tipo institucional que el Estatuto de autonomía nos obliga a realizar es, 
por ejemplo, la Ley de organización territorial de Cataluña. Esta es una ley que los cata-
lanes estamos todos muy interesados en poderla hacer; como ustedes saben, en Cataluña 
la institución de la provincia nunca ha sido bien aceptada por un gran número de catala-
nes, entre otras razones, quizá, porque la división provincial no tuvo bastante en cuenta 
las divisiones históricas anteriores. Como sea, hay en Cataluña las comarcas, que es algo 
que tiene realmente una personalidad y una vida, a pesar del siglo y medio de institución 
provincial, que tiene una vida muy real y muy profunda en el país, y es un deseo, yo creo, 
unánime de todas las fuerzas políticas el poder institucionalizar estas comarcas y poder 
establecer un sistema de Administración territorial dentro de Cataluña que las tenga en 
cuenta.

Ahora bien, esta Ley regulando la organización territorial no la hemos podido hacer 
hasta ahora, al menos ha sido éste el criterio general, porque simplemente estamos pen-
dientes de la Ley de bases de régimen local. Hubo un intento por parte del Parlamento, un 
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intento precoz, en el mismo año 1980, al establecer, al aprobar una Ley de transferencia 
de las diputaciones a la Generalitat, de delimitar, en un sentido que en aquel momento se 
consideró por la mayoría del Parlamento como válido, las competencias en materias de 
Régimen local. Pero esta Ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y la sentencia 
del Tribunal Constitucional consagró una doctrina, acerca de nuestras competencias en 
materia de régimen local, mucho más restrictiva de lo que el Parlamento había supuesto 
inicialmente, y a partir de esta doctrina estamos en un terreno resbaladizo al tratar de 
establecer nuestra organización territorial, y yo creo que con buen sentido se ha preferido 
esperar a que esta Ley de bases de régimen local fuese aprobada y supiésemos, con mayor 
precisión qué margen de maniobra teníamos.

Como ustedes saben, sobre la Ley de bases de régimen local fue ya presentado un pro-
yecto en la anterior legislatura, pero este proyecto no llegó a buen término y ahora estamos 
pendientes de que el nuevo Gobierno presente un nuevo proyecto. Por tanto, yo creo que 
es muy posible que el Parlamento de Cataluña no llegue a abordar esta cuestión, o que la 
aborde únicamente en aspectos menores, como, por ejemplo, el que planteaba un proyecto 
de comarcalización presentado por el Gobierno últimamente.

Otras cuestiones pendientes en este aspecto es una ley sobre lo que en catalán llamamos 
Síndic de Greuges, es decir, el equivalente catalán del Defensor del Pueblo. Esta ley yo con-
fío que será aprobada antes del final de esta legislatura. Tampoco la iniciamos inmediata-
mente, pendientes de cómo se organizaba este organismo en el Estado, pero creo que ahora 
ya tenemos los datos suficientes para ir adelante, y es muy posible que antes de finalizar la 
legislatura esta Ley quede aprobada.

Tenemos en trámite avanzado la Ley de nuestra Sindicatura de Cuentas, es decir, el equi-
valente al Tribunal de Cuentas. Si en estos momentos no existe una proposición elaborada 
en ponencia ya definitiva que pueda ser examinada en comisión y tramitada rápidamen-
te, es porque ha sido voluntad del Parlamento, también coincidiendo con la voluntad del 
propio Tribunal de Cuentas, establecer un contacto y ver hasta qué punto el Tribunal de 
Cuentas podría ser receptivo a alguna forma de colaboración; que, reconociendo la pre-
eminencia que la Constitución le otorga al Tribunal, nuestra Sindicatura de Cuentas puede 
facilitar la tarea, la inmensa tarea, del Tribunal.

Otras leyes de este tipo pendientes me parece que ya únicamente una, la Ley que debe 
regular la iniciativa popular en Cataluña, pero en este caso sí estamos pendientes de la ley 
orgánica que debe regularla para el conjunto del Estado, y creo también que sería impru-
dente que, no existiendo esta ley orgánica, nosotros nos hubiésemos lanzado en cualquier 
intento legislativo en este sentido.

Aparte de estas leyes institucionales, el resto de las leyes aprobadas yo creo que, en su 
mayoría, son leyes administrativas, es decir, leyes que configuran, de acuerdo con las com-
petencias de la Generalitat, el funcionamiento de nuestra administración. No voy a cansar-
les a ustedes dándoles la lista; hemos preparado un pequeño informe sobre la cuestión, el 
cual les será facilitado a todos ustedes después de terminar esta sesión. Entonces podrán 
ustedes ver lo que hemos hecho en este sentido. Creo que hemos trabajado útilmente para 
configurar la organización de nuestras instituciones autonómicas y que hemos buscado 
la originalidad. En muchos casos, realmente nos hemos inspirado en la Administración 
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general del Estado; en otros casos habremos introducido diferencias. Pero, en fin, yo creo 
que también el Parlamento en esto ha hecho un trabajo bastante bueno, yo creo que inclu-
so técnicamente, y que se ha hecho en casi todos los casos con unanimidad o con amplio 
acuerdo.

Hay otras leyes que quizá ya no sean exactamente de este tipo, sino que sean más bien 
de utilización de nuestras competencias en el sentido de promover una legislación parti-
cular en Cataluña. Yo creo que hay algunas leyes urbanísticas de este tipo que son leyes, 
por otra parte, que si representan quizá innovación sobre la legislación urbanística gene-
ral del Estado, es simplemente porque la situación de Cataluña en este aspecto tiene sus 
particularidades específicas y también porque la situación evoluciona y quizá, por qué no, 
permítanme la inconsiderada pretensión de creer que quizá alguna Ley posterior del Esta-
do puede inspirarse en alguna de estas leyes catalanas en las cuales nosotros, simplemente 
por el hecho de haber actuado posteriormente, hemos podido tener en cuenta un poco la 
evolución de la realidad.

En este aspecto, por ejemplo, ha habido últimamente una ley que ha sido, yo diría, par-
ticularmente tratada en los medios de información, que ha sido la Ley sobre la regulación 
administrativa de determinadas estructuras comerciales y de ventas especiales. Se podrán 
tener opiniones diversas sobre esta Ley, incluso ha habido opiniones expresadas de que 
habíamos sobrepasado nuestras competencias. Yo no lo creo así, pero de todas maneras 
yo creo que es una Ley innovadora, una Ley que está en la línea de la legislación de las co-
munidades europeas, que en este aspecto nos acerca al Mercado Común, al que aspiramos 
todos a participar, y que, en todo caso, incluso esta polémica habrá sido buena, yo creo, 
porque es un problema que tiene planteado el país, y que en Cataluña se plantea, quizá 
incluso en Cataluña, en formas específicas, y por esto creo que es bueno que tengamos 
competencias sobre el comercio, porque nuestras estructuras comerciales en Cataluña, a 
pesar de todo, tienen algunas ciertas peculiaridades.

Aparte de estas leyes, tenemos luego bastantes que son leyes puramente presupuestarias, 
no solamente las de presupuestos, sino todas las que representan modificaciones o autori-
zaciones de tipo presupuestario, que hay que realizar como en todos los gobiernos, que es 
preciso acudir a ellas a lo largo de un ejercicio presupuestario.

Yo quisiera subrayar ya en este momento que ha sido voluntad constante del Parlamento 
no excederse de sus competencias. Yo creo que, en el momento en que se elaboró ya el pro-
yecto del Estatuto de autonomía, por parte de los diputados y senadores catalanes que ela-
boraron este proyecto, esta preocupación se hizo bastante patente ya de manera inmediata 
cuando se introdujo en el Estatuto de autonomía la obligación de constituir este organismo 
consultivo que es el Consejo Consultivo de la Generalitat, que no era obligación constitu-
cional, no era algo que hubiese existido en el período autonómico de la época republicana, 
sino que representaba una innovación —y que obedecía precisamente a este deseo de que 
en ningún momento el Parlamento se extralimitase en sus funciones y legislase sobre cues-
tiones sobre las cuales no tenía competencia. Inmediatamente una de las primeras leyes 
aprobadas por nuestro Parlamento fue esta Ley creando este Consejo Consultivo, de tal 
forma que en este momento ya hay que proceder a una renovación parcial de sus conseje-
ros porque llevan ya dos años de ejercicio.
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Este Consejo Consultivo, de acuerdo con el Estatuto de autonomía y con la Ley que 
regula su composición y funcionamiento, es de consulta preceptiva antes de que el Parla-
mento pueda presentar cualquier recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Cons-
titucional, y puede ser consultado sobre la constitucionalidad o la adecuación al Estatuto 
de cualquier dictamen sobre un proyecto o proposición de ley —es decir, antes de que sea 
votada en el Pleno— a petición de un grupo parlamentario. Y hay que decir que, en nu-
merosísimos casos, los grupos parlamentarios han utilizado esta facultad. Y hay que decir 
también que los informes, los dictámenes del Consejo Consultivo, hasta ahora han sido 
tenidos en cuenta siempre, yo diría que casi en el cien por cien, aunque no sean precepti-
vos. El Parlamento tiene simplemente la obligación legal, si un grupo lo pide, de conocer la 
opinión del Consejo Consultivo, pero no está obligado a tenerla en cuenta en el momento 
de la aprobación definitiva del proyecto de ley. Pero, de hecho, la hemos tenido en cuenta 
siempre, y esto ha dado lugar a numerosos retoques en proyectos y proposiciones de ley, 
en los dictámenes aprobados en comisión, en que sin ninguna intención de excederse, 
simplemente por inadvertencia, quizá acaso por inexperiencia jurídica de una parte con-
siderable de los legisladores, habíamos ido quizá demasiado lejos dentro de la normativa 
constitucional estatutaria. De manera que esta voluntad del Parlamento yo quería subra-
yarla porque realmente ha existido y continúa existiendo en este aspecto, e incluso ahora 
yo creo que hay un dictamen, que está a punto de ser publicado, sobre una ley de higiene 
y control alimentario, que no es ninguna ley que plantee problemas políticos, pero que, en 
fin, sí puede plantear algún problema de competencias, yo creo que será que hay un grupo, 
al menos, que está decidido a hacer la consulta al Consejo Consultivo para eliminar cual-
quier posibilidad, como decía, de que nos excediésemos.

Ahora bien, así y todo ha habido numerosas leyes que el Gobierno del Estado ha con-
siderado que podían ser inconstitucionales y que han sido recurridas ante el Tribunal. En 
realidad, de las 41 leyes aprobadas, en las cuales figura el Reglamento —de manera que 
propiamente leyes son 4—, diez han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, una 
cuarta parte, lo cual puede parecer mucho, sobretodo después de esta precaución a la que 
me refería ahora mismo.

De estas diez leyes, ya saben ustedes que hay diversas que están todavía pendientes de 
sentencia, otras que conocemos ya la sentencia del Tribunal Constitucional. Las sentencias 
han sido muy diversas; en algún caso, el Tribunal Constitucional prácticamente declaró 
inconstitucional la totalidad de la ley. Es verdad que fue una ley aprobada antes de que es-
tuviese constituido el Consejo Consultivo y que, por tanto, no se había podido tomar esta 
precaución a que aludía.

En otros casos, el Tribunal Constitucional ha declarado simplemente la inconstituciona-
lidad de algunos preceptos de las leyes, pero sin destruir su estructura, de manera que con 
unos retoques, en algún caso profundo, en otros mínimos, las leyes han quedado válidas. 
En otros casos, el Tribunal ha dicho que el recurso no era procedente, mejor dicho, que el 
recurso no debía admitirse, que no había inconstitucionalidad.

A veces, por parte de la prensa, se ha querido sacar partido de estos numerosos recur-
sos y decir que había unos enfrentamientos. Yo no creo que esta interpretación sea válida 
(y me he esforzado muchas veces en expresar esta opinión, que quizá es una opinión 
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personal, pero que me parece que hay suficiente objetividad por mi parte para que no sea 
exclusivamente a título personal esta manifestación); creo que no es justificado querer 
deducir de este elevado número de recursos la consecuencia de que hay un enfrentamien-
to. En realidad, estamos en un terreno puramente jurídico, y tanto el Gobierno como el 
Parlamento de Cataluña, por supuesto, nunca ha puesto en duda la autoridad del Tribunal 
Constitucional y la obligación de someterse de manera absoluta, no ya materialmente, 
sino también moralmente, a la decisión del Tribunal Constitucional. Pero es que hay que 
considerar —y creo que éste es un punto claro para cualquiera que haga un análisis de los 
textos— cómo fueron aprobados el Título VIII de la Constitución y el propio Estatuto de 
autonomía.

En busca del consenso, en busca de la aprobación —que razones políticas indicaban 
que tenía que ser rápido— de unos textos, creo que muchas veces se sacrificó la claridad y 
precisión del precepto a la necesidad de esta aprobación. Y yo creo que en la Constitución  
y en el Estatuto de autonomía hay cuestiones ambiguas en el sentido de que se han utiliza-
do expresiones que son susceptibles de interpretación diversa. La Constitución y el Esta-
tuto permiten en muchos puntos más de una lectura; entonces, me parece perfectamente 
normal, yo diría casi obligado, que la lectura que puede hacer el Parlamento de Cataluña 
o el propio Consejo Consultivo de la Generalitat sobre estos textos constitucionales o es-
tatutarios no coincida con la lectura que pueda hacer el abogado del Estado, al cual se le 
encomienda el examen de una ley de nuestro Parlamento. Esto no representa conflictos, 
sino que representa simplemente diferencias de interpretación, y el recurso, pues, es válido 
ante la autoridad superior, para que esta interpretación quede establecida de alguna forma 
ya definitiva, al menos mientras no haya una reforma constitucional.

Esta es una práctica corriente en todo el mundo; por ejemplo, la Alta Corte americana, 
¿cuántas y cuántas veces no ha examinado recursos de este tipo, sobre la constitucionali-
dad de leyes o de decisiones judiciales? Me parece que es perfectamente normal y para eso 
existe el Tribunal Constitucional, porque, si no, no hubiéramos tenido necesidad de él. Por 
tanto, esto no supone conflicto ni enfrentamiento, ni tiene que ser explotado con fines po-
líticos por nadie, y creo que no tenemos que escandalizarnos por esta proporción elevada 
de leyes que han sido recurridas, porque, además, a medida que vaya transcurriendo el  
tiempo, que vaya quedando establecida una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
el recurso ante el Tribunal, es decir, la posibilidad de recurso cada vez será menor, porque 
cada vez sabremos más en qué terrenos podemos movernos y los límites de las competen-
cias habrán quedado fijados, de tal forma que la duda será cada vez menos posible.

Para no cansarles, no voy a insistir sobre la cuestión de las leyes aprobadas. En realidad, 
creo que el Parlamento en este aspecto ha hecho un trabajo normal; a veces se nos acusa en 
la prensa catalana, y esto es muy corriente, de que el Parlamento trabaja poco. Creo que se 
han hecho 40 leyes más el Reglamento, en tres años, eso no está mal; sobre todo, hay algunas 
leyes que son realmente importantes y su discusión ha sido laboriosa, por ejemplo, la Ley de 
cooperativas, que aprobamos últimamente; además, tenemos ahora muchos proyectos en 
trámite, luego me referiré a los mismos, y algunos serán aprobados dentro de poco.

Creo que hemos hecho un trabajo normal, sobre todo si se tiene en cuenta lo que decía 
anteriormente, que es un Parlamento donde no hay mayoría, donde hay que buscar en 
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cada caso las mayorías, y muchas veces en una misma ley, la mayoría para un artículo 
no será la misma que para otro artículo. En estas condiciones, yo creo que el trabajo es 
satisfactorio. ¿Que se habría podido trabajar más en este aspecto?, ¿quien lo duda?; siem-
pre puede hacerse más; ¿que, aparte de la razón que yo indicaba, quizá haya alguna otra? 
Sin duda. Un parlamento de 135 diputados nunca puede tener la misma producción que, 
por ejemplo, el Congreso de los Diputados, que tiene 350. Esto es normal; no puede haber 
la misma especialización por parte de los diputados, ya que tampoco —y ésta es una ra-
zón válida para el Congreso de los Diputados y para el propio Senado— las asignaciones 
parlamentarias permiten, quizá, una dedicación exclusiva suficiente por parte de todos 
los parlamentarios, y esa es también una razón de los retrasos. Pero, en fin, yo creo que, a 
pesar de todo, el balance es satisfactorio, sobre todo si tenemos en cuenta que hay en este 
momento en trámite doce proyectos de ley, algunos muy avanzados en su elaboración, que 
podrán ser aprobados en este período de sesiones, algunos ya dictaminados por la Comi-
sión y pendientes, por tanto, de la consulta, si se efectúa, ante el Consejo Consultivo, o ya 
simplemente de la discusión en el Pleno; tenemos, además, cuatro proposiciones de ley en 
trámite, algunas tan avanzadas que, por ejemplo, serán aprobadas en la primera semana 
de abril. Tenemos, además, otras cuatro proposiciones de ley elaborándose en ponencia, 
porque se trata de las leyes institucionales a las cuales me referí anteriormente. Por tanto, si 
hacemos el balance global, yo creo que en el aspecto legislativo, el Parlamento ha trabajado 
de manera satisfactoria.

Paso ahora a la otra faceta de la acción parlamentaria, que yo creo que es cuantitativa-
mente la más importante, que es la de impulso y control de la labor del Gobierno. Yo creo 
que en este aspecto hemos realizado una gran labor que es normal que esto sea así, porque 
de ciertos contactos que hemos podido establecer con algunos parlamentos regionales de 
otros países europeos, hemos podido darnos cuenta que en los estados federales, como 
Alemania, o en un estado organizado sobre la base de autonomías también, aunque con 
modalidades diferentes de los españoles, como es el caso de Italia, es evidente que los parla-
mentos regionales tienen menos posibilidades legislativas que los parlamentos del Estado, 
pues estos parlamentos regionales forzosamente, por una especie de, digamos, como de-
cían hace ya unos pocos siglos, horror al vacío, tienden a llenar sus posibilidades de acción 
y su tiempo intensificando la labor de impulso y control.

En este aspecto, en estos tres años, el Parlamento ha aprobado 85 resoluciones, pero 85 
resoluciones que en algunos casos están compuestas cada una de ellas de diferentes apar-
tados, de numerosos apartados en algunos casos. De manera que, en realidad, sobre puntos 
concretos, las resoluciones son mucho más numerosas que 85, lo cual quiere decir que por 
este simple punto de vista hemos dado instrucciones al Ejecutivo catalán sobre, yo diría, 
casi probablemente un par de centenares de cuestiones concretas. Aparte de esto, hemos 
aprobado 35 mociones, consecuencia de interpelaciones en general, que hay que añadir ya 
a las resoluciones anteriores, en el sentido del impulso legislativo.

Además, se han suscitado ante el Parlamento 102 interpelaciones que, además de que en 
una tercera parte de los casos hayan dado lugar a mociones, luego han servido de control 
para que el Gobierno expusiese su acción y para que por parte del Parlamento se pudiesen 
discutir y fiscalizar en cierto modo.
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Se han tramitado ya completamente 623 preguntas, de las cuales, 164 lo fueron en el 
pleno, 32 en comisión y 427 con respuesta escrita. En este momento tenemos en trámite la 
enormidad de 300 preguntas, aproximadamente. De manera que yo creo que sería difícil 
encontrar precedentes de un Ejecutivo que haya sido sometido a un control tan estrecho 
como lo ha sido durante estos tres años el Ejecutivo catalán. Y esto también es normal y 
resulta de la propia composición del Parlamento, un Parlamento sin mayoría, en el cual, 
como consecuencia de la no-existencia de esa mayoría, hay un Gobierno minoritario, y, 
claro, un Gobierno minoritario está obligado a dar cuenta de lo que hace con mucha más 
frecuencia y de una manera mucho más estrecha que un Gobierno de mayoría, que tiene 
los títulos de su mayoría para tener mayor libertad de acción. De manera que, en este as-
pecto, realmente, el control ha sido enorme; pero no es únicamente el aspecto de interpe-
laciones y resoluciones, etcétera, el más importante. Los debates generales han dado lugar 
a resoluciones, puesto que el propio debate también es una forma de control e impulso. 
Y en este sentido, los debates generales que en nuestro Parlamento se han producido han 
sido bastante numerosos. En el Pleno hemos tenido tres debates generales en el año 1980; 
hay uno que es obligatorio celebrar cada año, el debate sobre la orientación política general 
del Consejo Ejecutivo, que hay que celebrar en septiembre u octubre, en fin, al empezar 
el último período de sesiones del año, y luego otros: en el año 1980 tuvimos tres debates 
generales en el Pleno; en el año 1981, cuatro; en el año 1982 hemos tenido cuatro también, y 
además, hubo un debate general en comisión también en el año 1980. Aparte de esto, hubo 
un debate de este tipo, que fue consecutivo a una moción de censura.

En fin, prosiguiendo un poco este resumen, quizá, y ruego que me perdonen, demasiado 
aburrido del trabajo de nuestro Parlamento, quisiera señalar también que por cuatro veces 
hemos utilizado la vía de presentar procedimientos ante los órganos del Estado, y el Par-
lamento ha llevado tres proposiciones de ley ante el Congreso de los Diputados. Hay que 
decir que de estas tres, una es la última reproducción de una de las anteriores, que no fue 
tramitada por el hecho de terminar la pasada legislatura, y se ha hecho una sugerencia al 
Gobierno del Estado para que elaborase un proyecto de ley de tipo de crédito extraordina-
rio para la ocupación comunitaria.

Me parece que con esto ya he pasado revista a nuestra labor; naturalmente, elegimos en 
la pasada legislatura, y hemos elegido de nuevo, los senadores a que la Comunidad Autó-
noma catalana tiene derecho, ya saben ustedes que esta vez ha habido una discrepancia 
de interpretación. Hemos celebrado también una sesión conmemorativa con motivo del 
cincuentenario de la constitución del primer Parlamento de Cataluña en este siglo, hace 
pocas semanas. Me parece que esto es lo esencial de nuestra labor.

Ahora entramos ya en aspectos más puramente estadísticos. He de decirles que hemos 
celebrado 59 sesiones plenarias. Nosotros entendemos por sesión plenaria el agotar un 
orden del día, que puede comprender varias reuniones y, por tanto, una sesión siempre se 
desarrolla a lo largo de varios días, de manera que, por ejemplo, ateniéndonos al Diario 
de Sesiones, que se ajusta más a la temporalidad de los días, llevamos ya en este momento 
unos 130 diarios de sesiones.

Aparte de estas sesiones plenarias, la Diputación Permanente se ha reunido cuatro ve-
ces; las comisiones permanentes legislativas, de las cuales tenemos ocho, se han reunido 
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unas veinte veces, o un poco más de unas veinte veces cada una; tenemos tres comisiones 
permanentes no legislativas, y se han reunido unas diez veces; la Comisión de derechos 
humanos se ha reunido veintinueve veces hasta ahora y ha debatido numerosas cuestio-
nes, en participar, por ejemplo, un informe sobre las prisiones en Cataluña, problemas de 
denuncias acerca de torturas, etcétera, en Cataluña; cuestiones también, en algunos casos, 
sobre atentados a los derechos humanos en países hispanoamericanos, etcétera; cuestiones 
muy diversas.

Tenemos otra comisión legislativa, la Comisión de Alta Montaña, que ha celebrado siete 
reuniones. Hemos creado en estos tres años de legislatura cuatro comisiones de investiga-
ción; la primera, sobre la central nuclear de Ascó; la segunda, sobre el asalto y secuestro al 
Banco Central de Barcelona; la tercera, sobre los incendios forestales en Cataluña del año 
pasado, del pasado verano; y, la cuarta, sobre las causas y efectos de las últimas inunda-
ciones. Y, en fin, antes de aprobarse el Reglamento había también dos comisiones: una de 
incompatibilidades y otra de seguimiento de la labor del Ejecutivo, que se habían reunido 
unas pocas veces.

En tramitación, en este momento, aparte de los proyectos y proposiciones de ley a que 
me refería antes, hay nueve proposiciones no de ley; tenemos anunciadas 26 interpelacio-
nes, seis mociones consecuencia de interpelaciones, y, en fin, hay también una propuesta 
de solicitud al Gobierno del Estado para que estudie un proyecto de ley sobre el desarrollo 
del artículo 154 de la Constitución, que es el que se refiere a los delegados del gobierno en 
las comunidades autónomas.

Bien, yo creo que me he referido a lo más importante de la labor del Parlamento. Si 
tuviese que añadir algo en este momento, diría que una de las cuestiones que preocupa a 
Cataluña esencialmente es que somos muy conscientes de que tenemos todavía pendien-
tes tres leyes importantes: una, que resolveremos pronto, que es la Ley de normalización 
lingüística, en la que tratamos, de acuerdo con los textos constitucional y estatutario, de 
definir lo que podríamos llamar un modus operandi del bilingüismo en Cataluña, del bi-
lingüismo y de la cooficialidad; esta Orden, para bien o para mal, será aprobada dentro de 
poco; la otra ley pendiente, ya me he referido a ella anteriormente, es la de la organización 
territorial y he dicho la razón por la cual no hemos podido avanzar, y es porque esta ley lle-
va consigo otro tercer aspecto, en el cual yo creo que no hemos hecho posiblemente lo que 
el pueblo de Cataluña esperaba, que son las relaciones entre diputaciones y Generalitat; lo 
intentamos, pero realmente el Tribunal Constitucional consideró que no habíamos segui-
do el buen camino, y desde entonces hemos estado esperando esta Ley de bases de régimen 
local. Ahora voy a permitirme una opinión personal, quizá no habríamos tenido necesidad 
de esta Ley de régimen local para poder abordar el programa en algunos aspectos. Yo creo 
que la propia sentencia del Tribunal Constitucional nos lo permitía abordar. Como sea, 
quizá el criterio predominante ha sido no tratar de cuestión parcialmente, y esperar que 
pudiésemos hacerlo de una manera más global y más definitiva.

En fin, yo aclaro que el pueblo de Cataluña en este aspecto puede, quizá, estar un poco 
decepcionado de esta labor, pero creo también que en Cataluña hay un suficiente nivel de 
formación política para que la opinión pública pueda apreciar las razones que nos han 
inducido a un retraso o simplemente a dejar esta cuestión de momento, esperando la opor-
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tunidad, que, desde luego, se presentará, quizá no en esta legislatura, pero yo confío en que 
sea al principio de la legislatura siguiente.

Señores, yo les ruego que me perdonen esta, quizá, demasiado larga exposición, y estoy 
a su entera disposición para contestar a cualquiera de sus preguntas, ya sea sobre lo que he 
expuesto, o sobre cualquier otra cuestión de la cual ustedes deseen preguntarme.

Respuesta a la intervención del señor Zabala-Alcíbar Jauregui, del Grupo Nacionalista 
Vasco: Muchas gracias, señor Zabala, por las palabras amables relativas a la labor de nuestro 
Parlamento, que yo le agradezco profundamente, tanto más cuanto que muchas veces en 
Cataluña esta labor no es apreciada unánimemente. Voy a tratar de contestar a las preguntas 
concretas.

Cuestiones de competencias. En lo que se refiere a las leyes del Parlamento, ha habido 
10 durante estos tres años. El primer recurso contra una ley aprobada el 17 de diciembre de 
1980 fue presentado a principios del año 1981, y la sentencia del Tribunal Constitucional 
es de julio del mismo año. El último recurso es contra una ley aprobada el 8 de octubre, y 
está todavía pendiente de sentencia; el Parlamento presentó alegaciones en febrero de este 
año 1983.

Estas 10 leyes, voy a enumerarlas por orden cronológico, son: la Ley sobre transferencia 
urgente y plena de las diputaciones catalanas a la Generalitat, la Ley sobre bibliotecas; la 
Ley sobre medidas urgentes sobre la función pública en Cataluña; la Ley reguladora del 
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Cataluña; la Ley del patrimonio de la Ge-
neralitat; la Ley que establece normas adicionales de protección de los espacios de especial 
interés natural afectados por actividades abstractas; la Ley de fundaciones privadas; la Ley 
de protección de la zona volcánica de la Garrotxa; la Ley sobre declaración como paraje de 
interés nacional del macizo del Pedraforca, y la Ley de creación del Estatuto cartográfico 
de Cataluña.

Aparte de esto, ha habido dos leyes aprobadas por las Cortes Generales que han sido 
recurridas por el Parlamento catalán: la primera fue la Ley de presupuestos generales del 
Estado para 1982, la sentencia del Tribunal data de pocos meses, fue dictada en diciembre y 
se hizo considerando que no correspondía el recurso. El recurso era simplemente sobre la 
intervención que debía tener la comunidad autónoma en relación con fondos presupuesta-
rios distribuidos en ayuntamientos. Y el otro recurso, que está todavía pendiente, es contra 
la Ley orgánica de armonización del proceso autonómico, la LOAPA, cuestión conocida 
suficientemente como para que no sea necesario extenderme por mi parte.

Ha habido también dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Parlamen-
to de Cataluña ante el Tribunal Constitucional: una se refería simplemente a una cuestión 
de derecho civil; no fue planteada por el Parlamento de Cataluña, sino por un juez, es decir, 
hasta qué punto el derecho civil catalán, de acuerdo con la compilación, era aplicable en un 
caso determinado; un juez hizo la consulta al Tribunal Constitucional; el Tribunal Consti-
tucional permitió que los miembros del Parlamento de Cataluña pudiesen personarse, y la 
tesis del Tribunal coincidió con las alegaciones del Parlamento.

El segundo caso es sobre un decreto del Gobierno aprobando la Ley especial del munici-
pio de Barcelona. En este caso, la cuestión está todavía pendiente de sentencia, de decisión 
por parte del Tribunal.
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Sobre la tercera pregunta del señor Zabala, cuando decía peculiaridades en Cataluña, 
es porque creo que realmente son peculiaridades, pero quizá en algún aspecto puede mi 
opinión proceder de un conocimiento insuficiente de las estructuras comerciales en el 
conjunto del Estado; es decir, quizá lo que yo creo peculiar de Cataluña es peculiar de Ca-
taluña y también de otros países dentro del conjunto español; es muy posible. Yo creo que, 
por ejemplo, en nuestro caso han tenido una importancia considerable, tradicionalmente, 
las ferias y mercados locales y comarcales. Estas ferias y mercados han sido algo muy arrai-
gado en Cataluña y está un poco ligado también a lo que decía anteriormente de la impor-
tancia que han conservado hasta ahora las comarcas y el espíritu de identidad comarcal 
que existe en Cataluña. Así, hay muchas de estas ferias comarcales y ferias locales y los 
mercados, a veces semanales todavía en algunos casos, que tienen una gran importancia, 
que juegan dentro de los mecanismos de distribución en Cataluña un papel considerable. 
Luego está también el hecho de que en Cataluña en este momento, a pesar de la prolife-
ración de los grandes centros comerciales, supermercados, etcétera, el pequeño comercio 
tiene una influencia y una importancia considerables, y juega dentro del conjunto de la 
economía catalana un papel importante; un papel importante que, además, yo creo que va 
reconociéndose cada vez más, que es algo que afecta a la calidad de la vida. Es evidente que 
quizá la distribución con grandes centros puede realizarse de una manera más económica 
si se consideran las cuestiones desde un punto de vista estrictamente económico. Pero si 
uno se refiere a la calidad de la vida, desde luego las cosas ya varían.

Hay, además, otro hecho importante que, perdónenme, he de subrayar, que es el progre-
so tecnológico que da lugar a la supresión de puestos de trabajo, a la necesidad, digamos, de 
no estrangular el sector terciario que, al fin y al cabo, es el que permite todavía que mucha 
gente no tenga que estar en el paro.

Por ello, todo esto me parece que en Cataluña tiene algunas particularidades que jus-
tificaban que hubiese una ley catalana en este aspecto y que justificaban, sobre todo, que 
la Constitución y el Estatuto nos reconociese competencias; si tenemos competencias, lo 
normal, pues, es que las utilicemos, porque por algo nos fueron dadas.

Respuesta a la intervención del señor Añón Lizaldre, del Grupo Popular: Con su permi-
so, señor presidente, yo quisiera dar las gracias al señor Añón por sus palabras amables; 
decirle que si realmente doy la impresión de estar satisfecho, es por un doble motivo: estar 
satisfecho, sin duda, por el funcionamiento del Parlamento de Cataluña, o al menos plena-
mente satisfecho; pero también estar satisfecho de mi presencia aquí esta mañana, de que 
ustedes me hayan permitido, como decía al iniciar mis palabras, esta oportunidad y que me 
hayan hecho el honor de poder exponer nuestra labor ante ustedes.

Sobre la primera pregunta del señor Añón, yo diría, y ésta es una opinión personal, que 
desgraciadamente no existe concierto económico entre la Generalitat de Cataluña y el Es-
tado, de manera que la autonomía catalana en este aspecto se rige por lo que podríamos 
llamar el régimen general definido por la Constitución, el Estatuto y la Ley orgánica de 
financiación de comunidades autónomas. No habiendo concierto económico claro, ya no 
puedo hablar sobre flexibilidad. Estamos en este momento todavía en el período inicial de 
valoración de las transferencias realizadas. Hay una comisión mixta, de acuerdo con lo que 
prevé el Estatuto, y esta comisión mixta está tratando el asunto, y en fin, yo supongo que ha 
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sido una cuestión importante, una cuestión siempre delicada, pero me parece que indefec-
tiblemente —a la larga— deben imponerse, pues, los criterios objetivos, ya que se trata sim-
plemente de profundizar en el análisis de las cuestiones para ver cuál es la solución justa.

Sobre la segunda cuestión, el señor Añón veo que ha sido testigo de algo que no es 
infrecuente en Cataluña, que es el deseo de segregación de muchos núcleos dentro de los 
municipios catalanes.

Es algo que realmente en un aspecto general y teórico, yo diría que es un fenómeno que 
no sería deseable, porque tenemos en Cataluña, desgraciadamente, muchos municipios, 
casi mil, y, por tanto, esto significa que muchos de ellos son pequeños, desde luego, con 
posibilidades absolutamente insuficientes de utilizar una verdadera autonomía municipal, 
cosa que es una razón más que justifica la existencia de los entes comarcales en Cataluña, 
porque de esta manera podemos paliar este tamaño excesivamente pequeño de muchos 
municipios. Y a pesar de que existan tantos, todavía hay el deseo de que haya más. En al-
gunos casos este deseo es justificado, porque se trata de reparar algunas medidas tomadas 
durante el régimen anterior de integración de pequeñas ciudades limítrofes en ciudades ya 
importantes, que realmente no han supuesto ninguna mejora en el funcionamiento muni-
cipal. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Girona, que últimamente se ha aprobado la 
vuelta a la independencia de los municipios de Salt y de Sarrià del Ter que habían sido uni-
das a Girona hace unos años. El caso de Salou, al que se refería el señor senador, es distinto, 
pero se presenta también en otras localidades del litoral catalán. El desarrollo del turismo, 
sobre todo, ha dado lugar a que lo que era antes un pequeño núcleo al borde del mar, un 
municipio, que como era tradicional en el siglo xvii y xviii, estaba precisamente a dis-
tancia suficiente de la costa, para evitar las consecuencias de las incursiones de los piratas 
berberiscos, ahora el incremento del turismo ha dado lugar a que este núcleo, al principio 
muy reducido, llegase a ser tan importante o más que el núcleo del interior, y, además, con 
problemas y con intereses distintos. En estos núcleos costeros lo más importante es el tu-
rismo, y los grupos de presión —digamos— son hoteleros y los dueños de restaurantes, los 
que alquilan habitaciones o apartamentos. Esto ha ocasionado tensiones, como en el caso 
de Vila-seca y Salou, que han dado lugar a estas demandas de segregación.

En principio, en Cataluña, yo creo que es algo muy consustancial con la manera de ser de 
los catalanes; cada uno quiere ser dueño de su casa y, por tanto, este deseo de segregación 
es, en general, comprendido y aceptado, y realmente llegamos siempre a la conclusión de 
que vale más que se separen si están desavenidos, no que se perpetúen las desavenencias. 
En todo caso, este tema concreto de Vila-seca y Salou está todavía pendiente de resolución 
por parte del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, puesto que en este aspecto sí que de una 
manera inequívoca el Estatuto de autonomía los reconoce competencias.

Respuesta a la intervención del señor Arévalo Santiago, del Grupo Socialista: Con su per-
miso, señor presidente, también quisiera agradecer al señor Arévalo su aprecio por esta 
información que, en nombre del Parlamento de Cataluña, he venido a dar a los señores se-
nadores miembros de esta Comisión, y decirle que, en efecto, yo creo que este sentimiento 
de responsabilidad del Parlamento de Cataluña por el hecho de, en cierta forma, ser, junto 
con el Parlamento vasco, pionero en esta etapa y de haberlo sido anteriormente Cataluña 
—etapa de la que todavía queda un recuerdo en muchos—, este sentimiento existe y es 
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realmente compartido por todos; a veces yo diría incluso que esta responsabilidad puede 
abrumarnos, en Cataluña, como decía antes, con esta Ley de normalización lingüística  
—que será probablemente aprobada a primeros de abril, y que fue ya objeto de consulta al 
Consejo Consultivo y, por tanto, ha sido objeto de retoques por parte de todos los grupos 
parlamentarios, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo—, lo que nos pro-
ponemos es, simplemente, establecer las normas que garanticen lo que creemos que está 
regulado a través de la cooficialidad reconocida por la Constitución y el Estatuto; es decir, 
que cualquier ciudadano en Cataluña tenga la facultad de utilizar indistintamente las dos 
lenguas cuando lo desee; es decir, que no esté obligado a utilizar ninguna de ellas, ni por 
ley, ni por circunstancias de hecho.

Sabemos perfectamente que en este último aspecto, por lo que se refiere a las circuns-
tancias de hecho, hay un período en que es necesario ir adaptando las cosas a este propó-
sito y que, por tanto, en algunos aspectos hay que reconocer una transitoriedad a medida 
que va transcurriendo el tiempo y la administración se va adaptando. Pero nosotros de-
seamos que cualquier ciudadano de Cataluña, en todos los organismos de la Administra-
ción autonómica, y naturalmente desearíamos también lo mismo para la Administración 
central, pueda dirigirse a una administración en la lengua que desee, y sea escuchado y 
atendido, cualquiera que sea la lengua que haya utilizado. Naturalmente, esto no obliga al 
funcionario que le atiende a utilizar la lengua catalana, por ejemplo; pero sí entendemos 
que el funcionario que atiende tiene que comprender la lengua catalana, porque, si no, este 
derecho de utilizar el catalán sería un derecho puramente teórico y no existiría en la reali-
dad. ¿Que esto para poder llegar a ser una realidad necesite un cierto tiempo? De acuerdo; 
nadie plantea problemas en este aspecto, pero creemos que el objetivo tiene que ser éste: 
que todo ciudadano pueda dirigirse a cualquier organismo de la Administración autonó-
mica, y, repito, creemos que sería justo y legal también para la Administración del Estado 
en Cataluña, la Administración periférica del Estado, que cualquier ciudadano pudiese 
utilizar cualquiera de las dos lenguas.

También creemos que en el momento en que, desde el punto de vista de la enseñanza, el 
objetivo tiene que ser que todos los escolares lleguen a un conocimiento perfecto e instru-
mental de las dos lenguas en Cataluña, esto exige, por parte de los que tienen que impartir 
esta enseñanza, que también las dos lenguas sean conocidas. Y, en este aspecto, conside-
ramos toda la provisionalidad que se quiera; existen todos los plazos que sean necesarios 
para llegar a este resultado, y también, naturalmente, respetamos todos los derechos adqui-
ridos, y estamos completamente de acuerdo en que a nadie que ha accedido a la función 
pública, o bien a una función docente en un período anterior, se le puede exigir algo que 
no estaba previsto en el momento en que él accedió a esta función.

Yo creo que estos son los puntos esenciales de esta Ley de normalización lingüística.
Por lo demás, somos perfectamente conscientes de que una situación como la actual en 

Cataluña puede dar lugar a malas interpretaciones, a veces a conflictos, pero de lo que se 
trata es de crear un marco jurídico que haga estos conflictos fáciles de resolver y además, 
en todo caso, que sean lo menos frecuentes posible. Si hemos acertado o no con esta Ley, 
el futuro lo dirá. Si realmente hemos interpretado correctamente la Constitución y el Es-
tatuto, el Tribunal Constitucional eventualmente lo dirá, si es que realmente, a pesar de 
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todas nuestras precauciones, el Gobierno del Estado considera que hay algún punto en 
que la duda sea legítima. En todo caso, y en esto también expresó una opinión personal, a 
mi entender, el Estado de las autonomías es un proceso dinámico, un devenir de algo que 
estamos haciendo, que no podemos considerar de ninguna manera fijado definitivamente 
de acuerdo con las concepciones de unos u otros, algo que tenemos que hacer entre todos 
si queremos que realmente funcione y sea una realidad para el futuro.

Respuesta a las intervenciones del señor Sala i Canadell, en nombre de Cataluña al Se-
nado, y del señor Renobales Vivanco: Con el permiso del señor presidente.

Señor senador, yo creo que por desgracia quizá no se ha producido todavía suficiente-
mente esta toma de conciencia de los resultados positivos que puede tener la labor legisla-
tiva de nuestro Parlamento, e incluso la labor del Consejo Ejecutivo. Yo creo que la razón  
es obvia; estamos en un momento de profunda crisis económica y, naturalmente, la pri-
mera preocupación de los ciudadanos es la conservación de su puesto de trabajo o la de 
lograr uno si lo han perdido; el problema de mantener en marcha su empresa, si se trata 
de un empresario o un comerciante; y en este aspecto, las competencias autonómicas per-
miten una incidencia muy limitada. De manera que estamos en una situación, yo diría, 
de inferioridad intrínseca por lo que se refiere a que los ciudadanos puedan apreciar las 
ventajas de un sistema de autonomías, porque las cuestiones que les afectan de manera 
más directa y fundamental en este momento están fuera del alcance de las instituciones 
autonómicas.

En este aspecto, pues, muchas veces hay incluso un sentimiento de decepción, porque 
por parte de algún sector de la población que no ha seguido muy de cerca la elaboración 
de los textos constitucionales y autonómicos, podía existir la impresión de que realmen-
te el Gobierno autonómico hubiera podido cambiar ciertas cosas, cuando en realidad el 
Gobierno autonómico es incapaz de hacerlo por falta de competencias y de medios. Pero, 
naturalmente, este es un sector de la población, hay también otro sector de la misma que se 
da cuenta de la realidad en este aspecto y que entonces ya lo que puede apreciar mejor son 
las facilidades administrativas que supone la autonomía, el hecho de que la mayor proxi-
midad de los organismos decisorios al ciudadano permite muchas veces un mayor acierto 
o una mayor rapidez en la decisión, etcétera

Creo que esto sí va realizándose poco a poco y que si se preguntase a los ciudadanos de 
Cataluña qué opinan sobre la autonomía, la respuesta debería valorarse a través del tiem-
po; es decir, no considerando la respuesta en un momento dado en sus valores absolutos, 
sino la evolución de esta respuesta. Yo creo que cada vez son más numerosos los que real-
mente se dan cuenta de la ventaja de la autonomía y lo que esto ha podido significar ya de 
mejoras para los ciudadanos en la vida catalana; cada vez son más numerosos, pero todavía 
quizá no en número tan elevado como todos desearíamos.

Respuesta a la intervención del señor Álvarez de Eulate Peñaranda, del Grupo Popular: 
Con permiso, señor presidente.

Señor senador, por lo que se refiere a la Ley de alta montaña, yo creo que, en efecto, ha 
sido una iniciativa muy positiva de esta Comisión el estudio de esta misma Ley que apro-
bamos hace pocas semanas. Y creo que es una ley que tendrá resultados beneficiosos para 
nuestras comarcas de montaña.
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El problema de nuestras comarcas de montaña es el de despoblación creciente, con to-
das las consecuencias que ello acarrea; es decir, no se trata de que los habitantes de estas 
comarcas tengan una situación económica inferior al promedio del país, yo diría que es 
más bien al contrario. De lo que se trata es de que estas comarcas se empobrecen en el ele-
mento principal de la riqueza, que es la presencia humana, y creo que la Ley, ciertamente, 
puede contribuir a limitar este proceso de despoblación buscando fórmulas que permitan 
que los jóvenes continúen en el país, es decir, que no tengan que abandonar la tierra donde 
han nacido; buscando fórmulas con las cuales los habitantes de estas comarcas puedan 
disfrutar, como es lógico, de los beneficios de la tecnología moderna.

Creo que, en general, esta Ley ha sido muy bien acogida, ha sido una ley aprobada prác-
ticamente por unanimidad, excepto en unos puntos muy limitados; se trata de hasta qué 
punto la Ley se anticipa a la futura organización comarcal de Cataluña. Este es realmente 
un punto de detalle absolutamente transitorio. Además, desde luego, cuando esta organiza-
ción esté establecida, las discrepancias desaparecerán automáticamente.

En todo lo fundamental y normativo ha habido realmente un acuerdo prácticamente 
unánime, a no ser en cuestiones de detalle, como saber, por ejemplo, si un municipio tenía 
que enviar a un consejo de montaña dos representantes que fuesen ambos concejales o que 
una podía no serlo. Pero, en fin, esto no tiene ninguna importancia, ninguna identidad.

Yo creo, por tanto, que ésta es una realización positiva de nuestro Parlamento que ha 
sido bien acogida por las poblaciones de montaña y que contribuirá a detener este pro-
ceso de despoblación y de casi desertización de nuestra montaña, que pienso que tiene 
un espléndido porvenir como reserva natural, desde el punto de vista turístico, y también 
porque, a pesar de todo, encierra riquezas importantes que quizá en este momento no 
apreciamos suficientemente pero que las generaciones futuras, dados los problemas de re-
cursos energéticos, de agua, etcétera, apreciarán mucho más que nosotros, y que es nuestro 
deber, por tanto, preservar para los que nos sucederán.

Respecto a la segunda pregunta, creo que el propósito, no solamente de la Ley de nor-
malización lingüística, sino de todas, es que en la Universidad de Barcelona y en las demás 
Universidades catalanas haya exactamente el mismo régimen desde todos los puntos de 
vista, es decir, posibilidad de utilización normal por parte de todos de las dos lenguas. 
Esto no significa ninguna innovación. Soy suficientemente viejo para haber sido alumno 
de la primera Universidad Autónoma de Barcelona, es decir, en la época de la autonomía 
republicana. A la Universidad de Barcelona, entonces única, se le dio la autonomía, se es-
tableció un régimen de patronato con patronos nombrados por el Gobierno del Estado y 
patronos nombrados por el Gobierno de la Generalidad. Se estableció este sistema: profe-
sores y alumnos podían utilizar en todo momento cualquiera de las dos lenguas oficiales.  
Y nosotros creemos, continuamos creyendo, que éste es el buen sistema, la manera de dar 
la más amplia libertad a todo el mundo. Yo recuerdo que en aquel momento, igual que 
ahora, había profesores que utilizaban una lengua exclusivamente, otros que utilizaban  
la otra y otros que utilizaban las dos, y siempre en ambos casos el alumno podía utilizar la 
lengua que quisiera.

Entonces, ¿cuál puede ser el único problema que se plantee? El único problema es un 
estudiante que llega y que conoce solamente una de las dos lenguas; en el caso de que 
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conozca solamente el catalán sería rarísimo, podría suceder con algún andorrano; el caso 
de que conozca solamente el castellano es muchísimo más frecuente. Esto necesita simple-
mente un fortísimo período de adaptación por parte de este estudiante, pero que será un 
enriquecimiento para él.

Por mi parte, y nominalmente lo soy todavía, he sido bastantes años profesor de la nueva 
Universidad Autónoma de Barcelona, y no en el período democrático, sino antes, y ya estaba  
perfectamente admitido en nuestra universidad que cada profesor utilizase la lengua que 
desease, y yo había utilizado sistemáticamente durante numerosos cursos la lengua cata-
lana, y algunas veces me había encontrado al principio de curso con que había habido 
alumnos, por ejemplo algún vasco que había venido a nuestra universidad, que decía: «Per-
done, no entiendo el catalán». Yo le contestaba: «Perfecto, vamos a establecer un sistema 
que permitirá resolver la cuestión. Yo voy a hacer las clases en castellano hasta después de  
las vacaciones de Navidad. Usted es joven, inteligente, ya tiene una cultura, porque si no 
no estaría aquí; con estos tres meses tiene más que suficiente para entender el catalán. 
Usted podrá dirigirse a mí y hacer sus exámenes, sus trabajos, en la lengua que quiera en 
cualquier momento, pero en enero seguramente podrá usted comprender el catalán. Si  
en cualquier momento hay algún problema con unas palabras, unas expresiones, etcétera, 
que necesite usted aclarar, está autorizado a interrumpirme siempre que quiera y, natural-
mente, a solicitar explicaciones suplementarias después de terminar la clase».

El sistema dio excelentes resultados. Nunca me encontré con ningún problema. Todo el 
mundo era capaz de entenderme al cabo de tres meses, y si alguna vez había una interrupción 
no era de un alumno que no conociese el catalán, sino por la utilización de alguna palabra, 
quizá por un purismo excesivo en el uso de la lengua, que no era habitual. Pero yo creo que en 
un sistema de este tipo coincidía perfectamente el ejercicio de la libertad que creo que debe 
tener cada uno, profesor y alumno, de utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Respuesta a la intervención de la señora Lovelle Alen, senadora del Grupo Popular: Si me 
pregunta, ¿de dónde es usted? Yo diría, yo soy de la provincia de Girona, soy ampurdanés, 
y ser ampurdanés pasa delante de todo lo demás. Por tanto, hay que hacer algo y es nuestro 
deseo hacerlo lo más pronto posible.

Por lo que se refiere al urbanismo, yo recordaré que es una de las escasas competencias 
exclusivas que tenemos. El artículo 9 del Estatuto dice: «Competencia exclusiva de la Ge-
neralitat, sin ninguna restricción». No se refiere a ningún artículo de la Constitución que 
restrinja esta competencia, y entonces solamente debemos entender que esta competencia 
queda restringida por lo que representan las competencias generales del Estado en materia 
económica, pero sin que de esto pueda hacerse tampoco la interpretación abusiva, porque, 
si no, la economía lo es todo y lo afecta todo, el Estatuto es un papel mojado.

Hemos hecho bastante, hemos hecho en este momento dos leyes. La creación del Esta-
tuto catalán del suelo, que es simplemente una Ley administrativa que tendía a crear un 
organismo que permitiese hacer las reservas de suelo necesarias que estaban fuera del al-
cance de los propios municipios. Entonces, la Generalitat puede comprar terrenos y puede 
después, de acuerdo con las necesidades, ponerlos a disposición de la iniciativa privada, ya 
sea de promotores de urbanizaciones, o de extensión urbana, o bien de zonas industriales, 
etcétera.
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Luego hicimos una ley que era absolutamente necesaria, una Ley de protección de la 
legalidad urbanística. Por unas circunstancias que ahora no vamos a analizar, había en 
Cataluña una gran cantidad de situaciones ilegales, sobre todo urbanizaciones en situación 
de franca ilegalidad, total ilegalidad. Entonces hicimos una Ley para que estas situaciones 
se normalizasen, para que entraran dentro de la ley, teniendo en cuenta las situaciones de 
hecho, pero tampoco primando a los que habían voluntariamente vulnerado la ley.

Esta Ley de normalización, de protección de la legalidad urbanística, yo creo que fue 
muy bien acogida y que ha dado muy buenos resultados en su aplicación hasta ahora, en 
términos generales; en los casos particulares, siempre puede haber uno en que la Ley se 
haya aplicado, quizá, no de la mejor manera posible. Pero yo creo que en términos genera-
les ha sido muy adecuada, ha permitido legalizar muchas situaciones irregulares, absolu-
tamente irregulares.

Tenemos actualmente en trámite una ley importante, que es el Proyecto de ley de me-
didas de adecuación de la ordenación urbanística de Cataluña; esta es una ley que en al-
gunos aspectos modifica la Ley general del suelo, porque realmente, por la doble razón a 
que antes me refería al hablar de otra cuestión, en algunos aspectos, esta Ley general del 
suelo, buena para el conjunto de España, no es la mejor Ley posible para Cataluña, donde 
hay algunas situaciones específicas; pero, además, también porque desde que esta Ley fue 
aprobada ha habido una evolución de la situación y, por tanto, incluso para el conjunto de 
España, seguramente con algunas modificaciones, algunos retoques, esta Ley sería buena. 
Y, por consiguiente, ya que tenemos las competencias intentamos hacerla.

Es una ley que está actualmente en trámite y que en algunos aspectos plantea cuestiones 
como, por ejemplo, que esto tiene que ser realmente competencia municipal; por ejemplo, 
los planes generales municipales. ¿Necesitan la aprobación definitiva de la Comisión pro-
vincial o no la necesitan? ¿En qué casos? Cuando hay, por ejemplo, como en el caso de la 
ciudad de Barcelona, Corporación Metropolitana, desde luego no la necesitan, hay un orga-
nismo; pero en caso de municipios pequeños, de los que, como decía antes, tenemos tantos 
en Cataluña, sí; yo personalmente me he encontrado en casos de ayuntamientos, alcaldes, 
concejales que dicen: «Vamos a protestar sobre tal cuestión, pero sobre todo no nos hagáis 
caso, porque realmente lo bueno para el municipio es lo que ha decidido el Parlamento; 
pero claro, porque el propietario de tal terreno, o los otros, o el del restaurante, o el de la 
urbanización nos hace mucha presión, entonces comprende que vamos a plantear una pro-
testa, pero no nos hagáis caso». Es decir, realmente hay ciertas cosas que a nivel superior al 
del municipio pueden hacerse con más rigor y con más respeto al espíritu de las leyes.

En fin, todo esto es lo que tratamos de ordenar con esta Ley y, además, precisar también, 
desde el punto de vista administrativo, lo que debe hacerse en cada caso, de manera que 
el ciudadano, el que compra un terreno o el promotor, o el que sea, sepa lo que debe hacer 
para estar en la legalidad, de manera que no deje lugar a duda. Creo que esta Ley, que está 
en tramitación ahora, cuando esté aprobada, será también una mejora.

Aparte de esto tenemos un proyecto de Ley de política territorial; esto ya es más bien 
la cuestión de ordenación del territorio, ya no es administración, sino ordenación del te-
rritorio. Está en el principio de su tramitación, tardará todavía, pero yo creo que también 
será necesario.
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Luego hemos aprobado diversas leyes de protección de la naturaleza y del entorno, que 
alguna nos ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero el fallo de éste nos ha 
sido favorable, porque ¿tenemos competencias en medio ambiente o no la tenemos? Ya 
sabemos que las tenemos limitadas dentro del marco de las leyes del Estado, pero es que 
habíamos respetado este marco, al menos así lo entendíamos y el Tribunal Constitucional 
nos ha dado la razón.

Tenemos algunos parajes naturales de gran interés desde el punto de vista científico, 
como la zona volcánica de Olot de la Garrotxa; el senador señor Sala i Canadell conoce la 
cuestión a fondo y podría informar perfectamente sobre este tema; pero, en fin, realmente 
había una explotación de unos recursos de lo que llaman allí unas gredas, que desnatura-
lizaban completamente el paisaje; desde el punto de vista paisajístico, geológico, botánico, 
etcétera, hemos protegido esto. Ningún interés importante ha quedado afectado. Se ha 
hecho, yo creo, con mucho rigor. Después, el caso del Pedraforca, por ejemplo. Aquí esta-
mos ante el caso de una explotación minera de carbón a cielo abierto, con una destrucción 
de las laderas de esta montaña excepcional, que tampoco debía permitirse. Quizá hemos 
llegado un poco tarde, pero, en fin, en esto estábamos dentro de lo que se hace en todo el 
mundo. Hemos hecho lo que hemos podido en este sentido.

Finalmente, y perdonen que me alargue, la cuestión de las mancomunidades de muni-
cipios. No hemos podido hacer nada, porque no hemos hecho nada en materia de régi-
men local, por las razones indicadas, esperando la Ley de bases. Ahora, para nosotros, en 
algunos casos hay que hacer las mancomunidades, y dentro de la legislación vigente yo 
creo que el Ejecutivo las ha impulsado. En otros casos, creemos que nuestra organización 
comarcal será la sustitutiva de las mancomunidades.

En fin, la última cuestión, la de algún contencioso sobre el Fondo de compensación in-
terterritorial y en cuanto a las valoraciones. No hay contencioso en este momento, que yo 
sepa, sobre el Fondo, pero hay un contencioso en cuanto a las valoraciones, un contencioso 
del cual ha hablado suficientemente la prensa para que yo deba ahora extenderme.

Respuesta a la intervención del señor Calzada Hernández, senador del Grupo Popular: 
Voy a intentar contestar lo más rápidamente posible a las preguntas del señor senador. 
Primero, lo de las diputaciones y veguerías. Yo estoy de acuerdo, y lo he manifestado siem-
pre, en que la Constitución no permite la supresión de las diputaciones, y sobre este punto 
incluso he polemizado con otros compañeros míos, en el momento de la elaboración del 
Estatuto, que sostenían lo contrario. De manera que, de acuerdo que la Constitución obliga 
a mantener las diputaciones. Ahora, la Constitución no obliga a mantener las diputaciones 
tal y como son ahora, ni mucho menos obliga a mantener la Diputación de Barcelona tal y 
como es ahora, por ejemplo.

Entonces, el sentido de algunas acciones parlamentarias —quizá no acertadas del todo, 
como lo que se llevó a cabo en 1980—, las intenciones de otras acciones de solidaridad en 
el futuro son realmente mantener las diputaciones en aquello que la Constitución obliga, 
y en lo demás con un propósito de simplificación e incluso, yo diría, de ahorro de esfuer-
zos y de dinero, tratar de evitar duplicaciones entre Administración provincial y Admi-
nistración autonómica. Creo que éste es perfectamente legal y perfectamente legítimo, en 
concreto, en el caso de la Diputación de Barcelona.
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Por ejemplo, hay que saber que la Diputación de Barcelona tiene muchos servicios, que 
los tomó de la Mancomunidad de Cataluña en el momento en que ésta fue disuelta en el año 
1924, y que habían sido creados, no para la provincia de Barcelona, sino para el conjunto de 
Cataluña, y otros que los tomó en 1939, en el momento en que desapareció la Generalitat, 
la primera Generalitat de este siglo, y que habían sido también creados para el conjunto de 
Cataluña y no para una provincia. Por tanto, el reestablecer la situación anterior es algo que 
nos parece adecuado; es decir, que yo a veces he dicho, hablando de este tema, que examine-
mos de todas las diputaciones españolas cuál es la que ejerce menos servicios y funciones, 
etcétera, y al menos ésta puede servirnos de tipo para ver cuál es lo residual que tenemos 
que dejar, pero no, naturalmente, lo que es accesorio para las diputaciones catalanas.

Las veguerías, en efecto, las entendemos nosotros como agrupación administrativa de 
comarcas, de tal manera que significarían algo que, a nuestro entender, idealmente debe-
rían sustituir a las provincias. Esto lo entendemos así y proponemos dos soluciones: o bien  
a través de una posible futura reforma de la Constitución, si esto se permite, o, si no, tam-
bién hemos propuesto a veces otra reforma, que es simplemente adaptar la división pro-
vincial en Cataluña a esta realidad geográfica, económica, humana, etcétera, a que nosotros 
queremos dar cuerpo a través de las veguerías. Si esto pudiese hacerse, el problema des-
aparecería.

De todas maneras, yo quisiera recordar, señor senador, el artículo 5.º del Estatuto de 
Cataluña, que dice en su apartado l.º: «La Generalidad de Cataluña estructurará su orga-
nización territorial en municipios y comarcas. También podrá crear demarcaciones supra-
comarcales». La veguería no es más que la de marcación supracomarcal; entonces, si en 
este momento tiene que coexistir con la provincia, que coexista con la provincia y no ha-
remos, desde luego, las veguerías.

No hemos hecho nada sobre esta cuestión hasta que a través de la aprobación de la Ley 
de bases de régimen local sepamos hasta dónde podemos movernos. Ahora, naturalmente, 
los grupos políticos catalanes tratarán de que esta Ley de bases de régimen local dé las más 
amplias posibilidades, pero ésta ya es una cuestión que las Cortes Generales apreciarán.

En fin, discrepancia con el Título VIII de la Constitución. Yo creo que nuestra Consti-
tución tiene la virtud de ser abierta y que permite su modificación. El señor Fraga muchas 
veces ha manifestado sus discrepancias con este Título, pues yo he manifestado, hablando 
personalmente, las mías, que comparten, no todos los catalanes, pero algunos, bastantes. 
Entonces, vamos a ver si algún día puede hacerse esta reforma en un sentido o en otro, 
quizá no haya coincidencia en el sentido en que debe reformarse, aunque, quién sabe, quizá 
puede haber algunos puntos en que se pueda coincidir.

¿Qué opinión tiene el Parlamento en su conjunto? Yo creo que opinión de urgencia de la 
modificación, nadie la tiene, ni yo mismo las tengo, ni creo que sea una de las cuestiones a 
plantear con urgencia la modificación de este Título. Es una cuestión de la que puede hablar-
se, ¿por qué no?, porqué nunca podrá realizarse si no se crea un cierto estado de opinión, si 
no se ponen de manifiesto las razones por las cuales puede plantearse la oportunidad de la 
reforma; pero urgencia, ninguna; yo también creo que no tiene urgencia.

La necesidad, bien, supongo que en el Parlamento de Cataluña hay opiniones diversas, 
que hay muchos, yo no sé si somos mayoría o no —yo casi me atrevería a decir que sí 
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somos mayoría—, que creemos en la necesidad de esta modificación, pero de ninguna 
manera en la urgencia.

Sobre la cuestión de las leyes, hemos aprobado exactamente, hasta este momento, cua-
renta leyes y el Reglamento. De estas cuarenta leyes, diez han sido recurridas ante el Tri-
bunal Constitucional; es decir, la cuarta parte, el 25 por ciento exactamente. Decía usted, 
señor senador, que si esto pasase con las 17 comunidades autónomas sería desvalorizar o 
sobrecargar de trabajo al Tribunal Constitucional, pero me parece que usted, señor sena-
dor, en este caso olvida lo que decía el señor Arévalo, lo del papel de pionera de nuestra 
autonomía, de pionera simplemente porque hemos empezado en el tiempo, a medida que 
el Tribunal Constitucional elabora o dicta una sentencia sobre uno de estos recursos ya 
elimina posibilidades, gran número de posibilidades. Desde luego, hay algunas cuestiones 
en las que ya no volveremos a tropezar con la misma piedra; ahora ya sabemos en que te-
rreno podemos movernos; he expuesto el caso de la Administración local y, desde luego, las 
demás comunidades autónomas supongo que consultarán la jurisprudencia constitucional 
que, afortunadamente, ha sido ya reunida en un volumen y que es fácil de consultar y, por 
tanto, este caso no puede producirse, que con los 17 Parlamentos haya el mismo número 
de recursos.

Desde luego, yo quisiera afirmar, y lo afirmo de una manera tajante, que no es nuestro 
intento modificar el Título VIII a través de ciertas leyes y esperando la sentencia del Tri-
bunal Constitucional. Ahora, honradamente creo que en el Título VIII, en muchos puntos, 
hay cuestiones de interpretación dudosa (si nos refiriésemos a las deliberaciones acerca de 
la Constitución, en la Comisión constitucional, en el Congreso de los Diputados y en el 
Senado se vería que ciertas cosas fueron aprobadas porque los unos las entendían de una 
manera y los otros de otra) simplemente el Tribunal Constitucional fijará cuál es la manera 
en la que haya de interpretarse, pero desde luego no es de ninguna forma la filosofía del 
Parlamento de Cataluña en su obra legislativa intentar forzar una interpretación. La prue-
ba es que, como he dicho ya en repetidas ocasiones, nos hemos sometido a la autoridad de 
juristas, es decir, al Consejo Consultivo, en este caso, y siempre hemos hecho caso de sus 
criterios y hemos modificado todas las leyes de acuerdo con sus sugerencias.

Sobre la cuestión de si todas las autonomías tienen que tener el mismo techo. Creo que 
las afirmaciones del señor Tarradellas, del presidente Tarradellas, tienen que ser siempre 
tomadas como su forma de hablar; es decir, que es su forma de expresarse y que, además, 
también, y esto me sucede a mí muchas veces, unas mismas palabras fuera del contexto co-
bran una importancia y una significación que no tenían dentro del conjunto de una expo-
sición; yo creo que el señor Tarradellas se ha referido siempre a lo que no solamente él, sino 
otras personas han considerado en Cataluña como las autonomías, que las autonomías no 
tenían que tener ninguna diferencia en cuanto a resultado final, en absoluto, por lo que se 
refiere a los deseos de los ciudadanos de la comunidad autonómica correspondiente, pero 
que podían tenerlas si estos deseos diferían. Esto es muy simple; los problemas culturales y 
lingüísticos se plantean en el País Vasco, se plantean en Navarra, en Galicia, en Cataluña, en 
la Comunidad Autónoma valenciana y en Baleares, no se plantean en las demás. Entonces, 
sobre este punto, los estatutos de autonomía pueden ser diferentes, no significa en absoluto 
que haya autonomías de primera y autonomías de segunda. Puede haber también otras 
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cuestiones en que realmente a los ciudadanos de la comunidad autónoma no les interese 
una competencia particular, a la cual tienen derecho de acuerdo con la Constitución. Si a 
ellos no les interesa, ¿por qué obligarlos a ejercerlas? Éste es el sentido, yo creo, de afirma-
ciones como la que usted citaba del presidente Tarradellas.

Nosotros siempre hemos dicho (y esto que conste que es una constante del pensamiento 
nacionalista catalán) que planteábamos siempre unas reivindicaciones catalanas, pero que 
en absoluto queríamos intervenir en las reivindicaciones de los demás. Si los demás querían 
tanto como nosotros o más era igual. No estábamos en absoluto contra una equiparación 
total e incluso de pedir más de lo que pedíamos nosotros. Y hay un precedente, señor sena-
dor, que es de la época republicana. En aquel momento, diversos partidos vascos reclama-
ron para la región autónoma vasca — utilizo la expresión de la época— la posibilidad de 
un concordato especial con la Santa Sede. Los catalanes no lo reclamábamos; si se hubiese 
concedido al País Vasco, nosotros no nos hubiésemos sentido discriminados.

Respuesta a la intervención del señor De Miguel Gil, senador y presidente de la Diputa-
ción General de La Rioja: Con su permiso, señor presidente, en realidad ha sido simple-
mente a través del artículo 34, apartado 1, del Estatuto, y luego un artículo de nuestro Re-
glamento del Parlamento, por el que se ha procedido a la designación de estos senadores. 
Este artículo del Reglamento desarrolla el artículo 34 del Estatuto, pero simplemente sobre 
la forma de designaciones, es decir, estableciendo que la Mesa, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, fijará el número que corresponde proporcionalmente a cada grupo parlamen-
tario; el presidente fijará el plazo en que los representantes de los grupos puedan proponer 
su candidato y, entonces, se convocará el Pleno del Parlamento para que ratifique simple-
mente la designación de los grupos. Y después, también, estableciendo si hay que proceder 
a alguna sustitución por la razón que sea, dimisión, fallecimiento, etcétera, entonces, el 
senador a sustituir será propuesto por el mismo grupo parlamentario que lo había hecho 
anteriormente. No hemos ido más allá del punto de vista legislativo.

Ahora, respecto a la elaboración de criterios sobre la misión de estos senadores, como 
me parece que he tenido ocasión de contestar a la senadora Lovelle, no hay nada estable-
cido; pero después, me parece recordar que, en efecto, cuando se habló de esto, de una 
manera no escrita, de todas formas se estableció un criterio diciendo que parecía proce-
dente de los senadores designados por la comunidad autónoma actuasen solidariamente 
en aquellos casos en que se tratase de defender ante el Senado proposiciones de ley pre-
sentadas por el propio Parlamento; es decir, que cuando se trataba de defender la posición 
mayoritaria del Parlamento, en este momento podía solicitarse de estos senadores una 
acción solidaria y no en los otros casos. Es una cuestión, por tanto, que queda abierta y, 
como decía antes, una de las razones que nos movió a no ir más allá fue esta preocupación 
del mandato constitucional de no imponer mandato imperativo. De tal manera que esto es 
lo único que puedo decirle como respuesta.

Quisiera añadir que nosotros también estamos muy satisfechos de este clima que el 
señor De Miguel decía que observaba, de un deseo de colaboración. Agradecemos muy 
profundamente al Excelentísimo Señor Presidente del Senado todo lo que ya va haciendo 
en este sentido y creo que, en fin, hay que buscar las fórmulas para que todo esto vaya 
siendo realidad.
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Respuesta a la intervención del señor Collado Mena, senador y presidente de la Asam-
blea Legislativa de Murcia: Con mucho gusto responderé a esta pregunta, que evidente-
mente puedo contestar únicamente a través de una impresión personal, no a través de 
ningún texto aprobado ni de ningún debate que se haya realizado en el Parlamento. En 
nuestro Parlamento, diversos diputados son concejales de ayuntamientos catalanes; alcal-
de, en este momento, no recuerdo si hay alguno que sea alcalde, no puedo precisarlo; pero 
concejales, muchos. Yo, por mi parte, diría que, a través de la experiencia de estos tres años, 
la respuesta sería positiva.

Yo creo que es conveniente para las comunidades autónomas que haya alcaldes y conce-
jales que sean miembros de las Asambleas. Esto, por ejemplo, es una práctica corriente en 
Francia, como todos ustedes saben, y yo, la verdad, creo que no da mal resultado; que haya 
en la Asamblea, en el Parlamento autonómico personas con experiencia directa de la Admi-
nistración local, no solamente no es malo, sino que yo creo que puede ayudar en muchos ca-
sos, y que, además, yo diría también que esto quizá en este momento es prematuro en el país, 
pero que a la larga es normal que se respete esta tradición de muchos países democráticos, 
que el aprendizaje del servicio a la comunidad, ciudadanos en general, no a la comunidad 
autónoma en particular, a través de cargos públicos, se realice primeramente en la Admi-
nistración local. Yo creo que esto es bueno y que, por tanto, alguien que es elegido alcalde 
por sus ciudadanos, hay una probabilidad mayor de que sea buen diputado que cuando esto 
no existe, una probabilidad simplemente. Por tanto, yo contestaría positivamente a esto; no 
vería ningún inconveniente en que hubiese muchos alcaldes y muchos concejales en las 
asambleas de las comunidades autónomas, en los parlamentos autonómicos.

Respuesta a la intervención señor Maragall i Noble, senador y secretario primero de la 
Comisión: Yo, desde luego, considero este criterio que ha expuesto el senador Maragall 
completamente válido, es mi opinión personal; creo que a nivel de enseñanza universitaria 
el bilingüismo no plantea ningún problema, en absoluto; tengo para ello, como decía antes, 
mi experiencia personal de estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona en los 
años entre 1934 y 1936, durante dos cursos, y asistí entonces a clases en catalán y a clases en 
castellano, y algunas se daban en las dos lenguas y escogía, de acuerdo con los horarios más 
convenientes para mí, pero no de acuerdo con ningún partido, ni con ninguna posición de 
principio, y después mi experiencia personal también como profesor estos últimos años.

Creo que no plantea ningún problema y que para la necesaria cordialidad y fraternidad 
que deseamos que exista entre todos los ciudadanos, para esta solidaridad a que aspiramos 
todos, la buena solución es una universidad en que las dos lenguas puedan utilizarse in-
distintamente, y de ninguna manera universidades limitadas cada una de ellas a una sola 
lengua. De manera que yo, por mi parte, personalmente, y creo que es una opinión muy 
generalizada en Cataluña, yo diría ampliamente mayoritaria en Cataluña, totalmente de 
acuerdo con lo que ha expuesto el señor Maragall.
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Al·locució amb motiu de la visita 
dels parlamentaris del Landtag 
Nordrhein-Westphalen

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 1983

Benvolgut president i benvolguts col·legues del Landtag Nordrhein-Westphalen. Senyo-
res i senyors diputats del Parlament de Catalunya, senyores i senyors.

Ens ha semblat útil que en aquesta sessió informativa, abans d’encetar el col·loqui i a fi de 
centrar-lo, hi hagués una rapidíssima visió sintètica dels trets fonamentals del procés polític 
que ha tingut lloc a Espanya des del 1977 i del que aquest procés ha significat per a Catalunya.

Com que estem encara immergits en el detall dels esdeveniments, extreure’n les línies 
mestres és un repte difícil. Vaig a intentar-ho, no obstant, i per endavant m’excuso de les 
llacunes, distorsions i obscuritats que pugui haver-hi en la meva exposició.

En el curt espai de temps de què disposo haig de fer forçosament una tria i cenyir-me a 
l’essencial. M’ha semblat, doncs, que hi havia sobretot dues qüestions que podien interessar-
los: com s’ha produït i va produint-se el desenvolupament democràtic, i com s’ha realitzat 
i va realitzant-se el pas d’un Estat fortament centralitzat a un sistema polític d’autonomies.

Començaré per la primera qüestió, exposant-ne de seguida el tret més essencial: el des-
envolupament democràtic, que va iniciar-se fa vuit anys amb la mort de Francisco Franco, 
s’ha fet a Espanya sota el signe de la continuïtat.

Com que el meu propòsit no és pas aportar judicis sinó simplement ressenyar fets, no 
entraré gens ni mica en la qüestió de si això ha estat bo o dolent. Hi ha arguments a favor 
d’una i altra tesi i segurament és encara massa aviat per a concloure.

La continuïtat fou, abans que tot, continuïtat jurídica. La polèmica sobre ruptura o re-
forma, que caracteritzà el període subsegüent a la mort del dictador, es decidí a favor de la 
reforma i per tant tot l’aparell legal de la dictadura continuà vigent i només molt progressi-
vament ha anat modificant-se. Algunes lleis importants del franquisme, per exemple la Llei 
de premsa, continuen encara avui en plena vigència. Però si la continuïtat jurídica és, sens 
dubte, la característica bàsica del procés de pas de la dictadura a la democràcia, cal també 
afegir que aquesta continuïtat jurídica anà acompanyada de continuïtat en dos altres as-
pectes: en l’administració i en la composició dels equips governamentals.

La continuïtat en l’administració ha tingut la seva importància. És ben sabut que en els 
estats moderns el govern efectiu és en certa manera compartit entre els qui en tenen la 
responsabilitat jurídica i política, és a dir, els poders executius i els que estan encarregats 
de portar a la pràctica les decisions d’aquest poder, és a dir, el alts funcionaris. A l’Espanya 
postfranquista cap mesura no fou presa per introduir canvis en l’altra administració i és 
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només pels mecanismes normals de renovació del funcionariat que en els sis anys trans-
correguts les transformacions s’han anat produint.

Pel que fa a la composició dels equips governamentals, la nova democràcia es caracte-
ritzà per la presència en el Govern i en els alts càrrecs de designació política, de persones 
que havien estat col·laboradors conspicus del règim anterior. Aquest fou el resultat de fac-
tors diversos, en primer lloc la forma com s’efectuà la transició. El senyor Adolfo Suárez 
fou escollit per a cap de Govern en raó de les qualitats que havia demostrat en els càrrecs 
exercits durant l’època franquista i fou nomenat president aplicant els mecanismes legals 
establerts per Franco. Poc abans de les eleccions constituí al voltant seu un partit de nota-
bles, nombrós però heteròclit, un sector important del qual estava format per alts càrrecs 
del règim anterior. Tenint en compte els condicionaments psicològics que el franquisme 
havia creat i els poders discrecionals de què gaudia el Govern en l’etapa predemocràtica 
de la transició, no és gens estrany que el partit del senyor Suárez guanyés les eleccions 
i que, per tant, molts dels que havien participat en el poder durant els darrers anys del 
franquisme continuessin participant-hi. Seria inexacte, però, atribuir la parcial continuï-
tat en les persones només a aquest fet. En qualsevol anàlisi d’aquest període és impossible 
oblidar el paper silenciós però efectiu, que han tingut darrere els bastidors els anomenats 
«poders fàctics», entre els quals, en primer rengle, les forces armades. I seria inexacte 
també ignorar el que ha significat la institució monàrquica, no pas en raó d’intervencions 
directes de la corona, que res no fa creure que s’hagin produït, sinó pel clima establert per 
la seva pròpia presència.

La primera inflexió, i la més forta fins ara en aquest procés de continuïtat, ha estat el 
triomf del Partit Socialista Obrer Espanyol en les eleccions d’octubre de 1982. No és que 
aquest triomf hagi significat cap trencament. En realitat no podia significar-ho perquè el 
moment dels trencaments ja havia passat. Però és un fet que el mateix Partit Socialista va 
basar la seva campanya electoral sobre el concepte de canvi i la seva victòria pot legítima-
ment interpretar-se com un mandat inequívoc perquè canviessin les coses. A menys d’un 
any encara de la seva accessió al poder i tenint en compte els rígids condicionaments que  
estableixen la crisi econòmica, el terrorisme al País Basc i l’ombra omnipresent dels es-
mentats «poders fàctics», és encara massa aviat per dir si hi ha hagut o si hi haurà canvis 
significatius. No hi ha hagut canvi de línia en la política militar i d’aliances. Però, inversa-
ment, és innegable que la legislació en tràmit relativa a les escoles privades i a l’avortament 
produirà un impacte important en la societat espanyola. En fi, no cal oblidar la profunda 
significació que té en política el canvi pràcticament total de persones que s’ha produït en 
les altes esferes del poder. Al marge de la realitat dels fets, que és molt menys clara, per a 
molts espanyols aquest canvi de persones és per fi la prova directa de què el franquisme 
pertany definitivament al passat. És en aquest sentit, doncs, que el triomf socialista consti-
tueix un nou pas endavant en el difícil camí del desenvolupament i de la consolidació de la 
democràcia. L’accés al poder d’un partit que havia estat als primers rengles de la lluita an-
tifranquista s’ha produït sense traumes. Si la situació econòmica no fos tan dolenta i sense 
perspectives reals de millora i si el cranc del terrorisme no posés contínuament en perill la 
supremacia del poder civil sobre la força militar, podríem ja gairebé dir que la democràcia 
està definitivament consolidada.
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Passem ara al segon dels temes apuntats: la nova distribució territorial del poder, és a dir, 
la construcció de l’Estat de les autonomies.

Sense entrar en referències històriques, que serien interessants però que ens prendrien 
massa temps cal, això sí, assenyalar d’entrada un fet: Espanya, per bé que des del comen-
çament del segle xvi ha estat sempre sota el ceptre d’un mateix sobirà, no ha reeixit mai 
una unificació veritable com l’assolida per França, Alemanya o Itàlia. A Espanya, des de fa 
més de mil anys, s’han parlat sempre quatre llengües distintes i els països de llengua cata-
lana, fins al segle xviii, i els bascos, fins al segle xix, van poder conservar llurs institucions 
polítiques pròpies. El sentiment de les diferències ha estat sempre molt fort i en els bascos, 
catalans i gallecs aquest sentiment va donar lloc, des dels primers anys del segle xx, a una 
reivindicació creixent d’autogovern.

Encara que, pel que fa a Catalunya, un primer pas molt limitat fou donat ja durant el 
regnat d’Alfons XIII, el reconeixement i la canalització jurídica d’aquesta aspiració a l’au-
tonomia va haver d’esperar la constitució republicana de l’any 1931. Catalunya obtingué 
la seva autonomia l’any 1932. Galícia l’obtingué el 1936, poc abans de començar la Guerra 
Civil, i no pogué exercir-la, i quant al País Basc l’obtingué el 1936 ja començada la guerra i 
l’exercí fins a l’ocupació del País Basc pels exèrcits de Franco l’any 1937.

L’aixecament militar de 1936 tingué com un dels seus objectius bàsics la supressió 
d’aquestes autonomies i, en conseqüència, el triomf de Franco va significar el retorn al més 
absolut centralisme.

Durant la lluita clandestina contra la dictadura de Franco, la reivindicació catalana, 
gallega i basca de recuperar les autonomies perdudes estigué sempre present i fou assu-
mida per les altres forces antifranquistes. Per això, després de les primeres eleccions de-
mocràtiques del juny de 1977, sense esperar l’aprovació de la nova Constitució, es restaurà 
a Catalunya la institució autonòmica redonant-li el nom de Generalitat de Catalunya, que 
havia portat a l’època republicana; és a dir, s’establí per Reial decret un règim autonòmic 
provisional presidit per Josep Tarradellas, que en aquell moment i des de feia molts anys 
exercia simbòlicament la presidència de la Generalitat a l’exili.

En aquells mesos de confusió i d’eufòria, durant els quals l’entusiasme per les llibertats 
recobrades es barrejava amb els freds càlculs polítics; es produí, però, un fet que havia de 
marcar profundament els anys futurs: el Govern de l’Estat, que presidia el senyor Suárez, 
no es va limitar a crear institucions preautonòmiques allí on hi havia precedents en l’època 
prefranquista, sinó que fomentà reivindicacions d’autonomia allí on no havien mai existit, 
i creà així, en gran part per impuls des de dalt, un sistema de preautonomies que cobria 
pràcticament tot el territori.

Dues explicacions poden ésser donades d’aquesta conducta. La més càndida podria és-
ser el desig de crear una organització administrativa de l’Estat el més uniforme possible 
i d’evitar així pretesos greuges comparatius entre els pobles que componen Espanya. Una 
altra explicació, que suposa intencions més maquiavèliques, és la de negar per aquesta via 
els fets diferencials de les nacionalitats històriques, posant tothom al mateix raser. L’au-
tonomia catalana, per exemple, esdevé així un simple fet administratiu (i com a tal pot 
ésser tractada) i no l’acceptació i la conseqüència que Catalunya és un poble diferent, que 
Catalunya és una nació.
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La Constitució aprovada el 1978 consagrà el criteri uniformista i, per tant, desnaturalit-
zador de l’especificitat de les autonomies històriques, ja que si bé establí dues vies d’accés 
a l’autonomia, estatuint que en alguns casos el camp de competències seria netament més 
restringit que en altres, deixà ben clar que aquesta era una situació temporal i que, al cap 
de només cinc anys, les autonomies inferiors podrien accedir als més alts nivells permesos 
pel text constitucional.

Si el criteri uniformista hagués obeït només al desig d’assolir simplicitat i harmonia, la 
lògica hauria volgut que, des d’un bon principi, s’hagués adoptat una estructura federal. Però 
contra el federalisme hi havia dues raons poderoses. D’una banda, per raons històriques que 
tenen llurs arrels en les lluites polítiques del segle xix, el federalisme ha estat sempre mal vist 
pels sectors conservadors espanyols. D’altra banda, el federalisme hauria significat una dis-
tribució vertical del poder, ben compartimentada, i una bona part de l’administració central 
hauria hagut de desaparèixer. La Constitució del 1978 refusà, doncs, el federalisme i establí 
un sistema peculiar d’organització de l’Estat, inserint entre l’Administració central d’una 
banda i els municipis i les diputacions provincials (Kreistag o Provinzialausschuss) de l’altra, 
les anomenades comunitats autònomes. El sistema és tal que si bé les comunitats autònomes 
tenen un poder autèntic, els límits d’aquest poder són molt confusos i en gairebé cap terreny 
les seves competències no són exclusives i sense interferències. De fet, l’Administració cen-
tral de l’Estat conserva les competències essencials en gairebé totes les branques i així per 
exemple el règim dels municipis i de les províncies depèn, en allò que realment compta, no 
de la comunitat autònoma sinó directament del Govern central.

Seria molt prolix enumerar les competències que la Constitució permet d’atribuir a les 
comunitats autònomes i més encara analitzar-ne l’abast i veure quines d’aquestes compe-
tències l’Estatut d’Autonomia les atribueix a la Generalitat de Catalunya. Em dispensaré de 
fer-ho ja que el text del nostre Estatut en versió alemanya ha estat distribuït a tots vostès. 
Una simple lectura d’aquest text permet ja d’adonar-se que en molts casos l’abast real de 
les competències no queda clar i que els conflictes d’interpretació poden ésser freqüents. 
Considerem un sol exemple, el turisme. L’Estatut d’autonomia, art. 9.12, diu que la Genera-
litat té competència exclusiva sobre el turisme. Però la Constitució espanyola, art. 149.1.3r, 
diu que les relacions internacionals són competència exclusiva de l’Estat i en el mateix ar-
ticle diu també que són competència exclusiva d’aquest el sistema monetari: divises, canvi 
i convertibilitat i les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica. 
En aquestes condicions resulta discutible si la Generalitat pot o no establir centres de pro-
paganda turística a l’estranger, si pot o no regular formes de pagament en divises de serveis 
turístics i si pot o no ordenar en el seu conjunt l’activitat econòmica del sector.

La possibilitat gairebé sempre de lectures diferents o contradictòries dels textos cons-
titucional i estatutari ha donat lloc a dos fenòmens que han caracteritzat el desenvolupa-
ment de les autonomies en els tres anys últims: d’una banda, els retards en els traspassos 
de serveis, ja que ha estat difícil assolir acords (i en molts casos no s’han assolit encara) 
sobre quins eren els serveis a traspassar i, sobretot, sobre quina valoració havia de fer-se 
d’aquests serveis; d’altra banda, la proliferació de recursos d’inconstitucionalitat o de con-
flictes de competència plantejats davant del Tribunal Constitucional, a iniciativa general-
ment de l’Estat, contra lleis dels parlaments autonòmics o decrets dels governs autonòmics, 
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però també, en alguns casos, a iniciativa de les comunitats autònomes contra lleis o decrets 
de l’Estat. Algunes sentències del Tribunal Constitucional estan encara pendents però d’al-
tres han fet ja jurisprudència i han fixat una interpretació de la Constitució i dels estatuts 
favorable a les tesis centralistes o favorable a les tesis autonomistes segons els casos.

En fi, la complicació del conjunt del sistema en el qual l’Estat, en condicions encara no 
del tot establertes, s’ha d’entendre amb 17 comunitats autònomes de competències dife-
rents, de vegades amb règims financers diferents i sobretot d’interessos i sentiments molt 
diferents, va donar lloc a una temptativa de simplificació enrobustint els poders de l’Estat 
central, és a dir, rebaixant l’autonomia real i reduint-la, en certs aspectes almenys, a una 
simple autonomia administrativa. La temptativa es concretà en la Llei orgànica d’harmo-
nització del procés autonòmic, nascuda dels acords polítics entre la UCD (el partit fundat 
per Adolfo Suárez, que governà Espanya del 1977 al 1982) i el Partit Socialista. La Llei pre-
tenia fonamentar-se en un article de la Constitució que permet en certes condicions «har-
monitzar» si ho exigeix «l’interès general» les disposicions normatives de les comunitats 
autònomes. Com que a judici del Parlament i del Govern català, del Parlament i del Govern 
basc i de 50 diputats del Congrés dels Diputats de l’Estat, la Llei era inconstitucional, fou 
recorreguda davant el Tribunal Constitucional. La sentència d’aquest, feta pública el passat 
mes d’agost, fou en gran part favorable al recurs, anul·là molts articles i en particular establí 
que la Llei no era harmonitzadora i que, per tant, en cap cas no podia situar-se per damunt 
dels estatuts d’autonomia.

Amb la sentència sobre la LOHPA ha quedat clar que les dificultats que poden resultar 
de les ambigüitats i defectes del text constitucional no poden resoldre’s per decisió unila-
teral de les Corts de l’Estat. Per difícil que sigui, cal avançar en el procés de l’organització i 
posta en marxa de l’Estat de les autonomies per la via del diàleg, renunciant a interpreta-
cions de la Constitució abusives i distorsionadores i deixant al Tribunal Constitucional la 
tasca d’arbitrar les discrepàncies. El discurs del president del Govern, senyor Felipe Gon-
zález, durant el debat polític del passat més de setembre, crec que pot interpretar-se en 
aquests termes. El senyor González es mostrà disposat al diàleg. Si el diàleg aconsegueix 
desdramatitzar els problemes i si tothom (i en particular el més fort, en aquest cas l’Es-
tat central) sap mantenir-se en un terreny estrictament jurídic, crec que progressivament 
s’aniran trobant fórmules susceptibles d’assegurar un bon funcionament administratiu i al 
mateix temps de satisfer el que en el nostre cas, en el cas dels catalans, és la nostra aspiració 
essencial: el manteniment de la nostra identitat nacional.

M’hauria agradat acabar aquesta exposició entrant en el terreny concret de la nostra 
tasca parlamentària, és a dir, explicant com hem utilitzat fins ara les nostres competències 
en el terreny legislatiu i com hem complert amb el nostre deure legal de controlar i impul-
sar la labor del nostre Govern. Si entrés ara en aquesta qüestió esgotaria el poc temps que 
hem pogut deixar per al col·loqui. He preferit, doncs, fer-los arribar una documentació en 
alemany, en la qual el treball desenvolupat pel Parlament de Catalunya, des del moment de 
la seva constitució fins avui, queda detalladament ressenyat. Tant els meus col·legues com 
jo estem a la seva disposició per contestar qualsevol pregunta que aquesta documentació 
pugui suggerir-los i naturalment també per completar o aclarir qualsevol punt referent als 
temes més generals que en la meva exposició he intentat esquematitzar.



III. Paraules fora del Parlament
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Cloenda del XVIII Congrés Internacional 
de Ciències Administratives

Barcelona, 28 de març de 1981

Senyores i senyors,
És per a mi una gran satisfacció estar aquest vespre amb vostès, per cloure els treballs de 

la reunió de Barcelona del XVIII Congrés Internacional de Ciències Administratives, i la 
meva presència és la millor prova de l’interès amb què el Parlament de Catalunya ha seguit 
la seva tasca.

Primer de tot vull donar les gràcies als organitzadors, és a dir, a l’Institut Internacional 
de Ciències Administratives i al seu president l’Excm. Sr. Laureà López Rodó, per haver-me 
fet l’honor de convidar-me a presidir aquesta sessió de cloenda i sobretot per haver escollit 
la capital de Catalunya per celebrar-hi una part del seu Congrés. I vull també felicitar-los, i 
felicitar a tots els congressistes pel gran interès i valor científic dels treballs que aquí s’han 
realitzat, interès i valor que he pogut apreciar a través de les referències que acaben de do-
nar-nos-en els moderadors dels diferents grups de treball.

Com ja he dit, hem seguit amb molt d’interès les tasques del Congrés i crec que som 
molts els parlamentaris catalans que ens proposem estudiar-ne detingudament les conclu-
sions quan siguin publicades. És molt natural que sigui així per quant, el tema del Congrés, 
«Administració, Regionalisme, Federalisme i Autonomia», figura actualment al centre de 
les nostres preocupacions, i no pas per pura curiositat intel·lectual sinó perquè estem lliu-
rats en cos i ànima a la nostra provatura autonòmica. La reeixida del nostre assaig limitat 
d’autogovern creiem que no solament ha d’ajudar a resoldre els problemes específics de 
Catalunya i ha de permetre-li de desenvolupar la seva modesta aportació a la cultura i a 
l’economia europea, sinó que ha d’ésser també un dels factors fonamentals en la consolida-
ció a Espanya del sistema democràtic.

És obvi que l’organització de l’anomenat Estat de les autonomies planteja molts proble-
mes polítics però també en l’aspecte administratiu presenta dificultats tècniques indub-
tables, que els treballs dels eminents especialistes, que són tots vostès, poden certament 
contribuir a resoldre. El cas de Catalunya dins de l’Estat espanyol és un cas molt particular 
i l’autonomia catalana ve justificada no solament per la necessitat objectiva de descentra-
lització, així com per raons específiques d’ordre lingüístic, cultural i històric, sinó també 
i molt més encara per l’aspiració secular i reiterada dels catalans a l’autonomia. Malgrat 
aquestes peculiaritats, la posta en marxa i l’organització de les institucions autonòmiques 
catalanes ha de servir en molts aspectes de model per les altres terres d’Espanya. És per 
això que en aquests moments atribuïm tanta importància a tots els estudis que puguin 
ajudar-nos a establir mecanismes de compartició del poder, quan es tracta de distribució 
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de competències a un mateix nivell i també quan es tracta de relació jerarquitzada entre ni-
vells diferents. L’experiència en aquest terreny d’altres països, l’anàlisi de la complexitat de 
les estructures administratives modernes, els aprofundiments teòrics i les considera cions 
pràctiques, és a dir, d’una manera general tots els temes tractats en aquest Congrés, han 
d’ésser per a nosaltres matèria important de reflexió i suggeriment de possibles solucions 
als nostres problemes.

Confio que la seva curta estada entre nosaltres els haurà estat plaent i que s’emportaran 
un bon record de Barcelona. Moltes gràcies encara per haver-nos honorat amb la seva pre-
sència i espero que a reveure.

Queda closa la reunió.
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Les paradoxes del progrés

Transcripció de la gravació de la conferència al Centre  
Català de Prospectiva, 14 de gener de 1982

Senyores i senyors,
La qüestió de la qual he vingut a parlar-los aquest vespre és una qüestió que de temps 

em preocupa i que em sembla de la més gran importància. Resumint-lo en poques parau-
les, el problema és el següent: Les nostres idees sobre el progrés de la societat humana en 
el seu conjunt continuen essent vàlides? Necessiten una revisió? Si la resposta a aquesta 
darrera pregunta fos afirmativa, sobre quines bases la revisió hauria d’ésser feta? El tema 
és vast i és evident que no tinc ni temps ni coneixements per tractar-lo en tots els seus 
múltiples aspectes. El meu propòsit doncs és simplement exposar algunes reflexions sobre 
la qüestió, centrant-les en el que podem anomenar les paradoxes del progrés, és a dir, el fet 
que sovint, el progrés, en molts aspectes de l’activitat humana, si va més enllà d’uns certs 
límits, esdevé involució, regressió. I això que ens pot semblar un fenomen totalment mo-
dern, té sens dubte precedents molt antics perquè, segons Ferrero, a l’antiga Roma i en els 
temps de la seva més alta cultura, ja anomenaven corrupció el que nosaltres anomenem 
progrés.

Una mica d’història, per començar

La idea de progrés, tal com la concebem avui, és una idea que sembla ésser relativament 
recent. El teòleg alemany Von Herder, al segle xviii, exposà que l’home, com a creació divi-
na, ha de tenir de manera natural un propòsit a la terra i aquest propòsit, aquesta finalitat, 
ha d’ésser la del seu progressiu desenvolupament. Voltaire també suposà implícitament que 
el progressiu augment dels coneixements havia de resultar en un progrés de la humanitat. 
L’economista francès Turgot exposà això de manera precisa: «En la història del món els cos-
tums gradualment milloren, l’esperit humà s’il·lumina, les nacions s’aproximen, el comerç i 
la política connecten totes les parts del món i la totalitat de la raça humana —alternant pe-
ríodes de calma i d’agitació, situacions bones i situacions dolentes— marxa sempre, per bé 
que lentament, vers una més alta perfecció.» (Réflexions sur la formation et la distribution 
des richesses, 1766). La idea de progrés quedà definitivament instal·lada en el corrent princi-
pal del pensament occidental al segle xix. No obstant, també estigué present la idea inversa 
de regressió. Segons J. J. Rousseau, l’home «en l’estat de natura» havia estat «lliure, sa, honest 
i feliç», però havia estat corromput i esclavitzat pel creixement de les institucions socials 
(Discours sur l’origine et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, 1755). Aquesta idea 
rousseauniana engendrà la literatura romàntica del «noble salvatge».
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La idea de progrés conduí a la consideració d’etapes en la història de l’home i del seu 
desenvolupament intel·lectual.

Condorcet distingí nou períodes en la història humana, des de l’estat pastoral fins al que 
definien els principis de la Revolució Francesa, i considerà que s’havia anat passant de l’un 
a l’altre a través del rebuig de prejudicis teològics, socials i morals que impedien el progrés.

Auguste Comte (1798-1857) considerà que el desenvolupament intel·lectual passa per 
tres etapes: la teològica, la metafísica i la científica, i és l’etapa científica o positivista el cim 
final. En l’etapa científica els fenòmens s’expliquen pel principi de causalitat, els fenòmens 
socials poden reduir-se a lleis i la societat pot ésser planificada.

El desenvolupament del concepte de progrés fou molt influït pel darwinisme i s’esten-
gué la idea que el principi biològic de l’evolució s’aplicava també a les societats humanes, 
com si fossin un organisme. Herbert Spencer (1820-1903) desenvolupà un esquema general 
d’evolució que incloïa la societat humana i mantingué que una força desconeguda i incog-
noscible estava operant contínuament sobre el món material produint varietat, coherència, 
integració, especialització i individualització, de tal forma que, evolucionant com totes les 
coses, les societats humanes passaven d’hordes indiferenciades a civilitzacions complexes 
per mitjà d’una creixent divisió del treball. La importància de la divisió del treball fou su-
bratllada per molts altres sociòlegs, entre ells Durkheim (1858-1918).

K. Marx (1818-1883) i els seus seguidors formularen una filosofia de la història bàsica-
ment lligada a la idea de progrés. Però de llur punt de vista el progrés gradual no condueix 
a resultats importants, el progrés veritable s’obté per la via revolucionària que resulta de 
la lluita de classes entre posseïdors i desposseïts, explotadors i explotats, amos i esclaus. 
Segons els marxistes, encara que el capitalisme lluiti per sobreviure, el resultat final és in-
evitable.

L’anarquisme, en canvi, és en certa manera un eco de la filosofia de la regressió de Rous-
seau i els anarquistes conceben el progrés a través de la desaparició de l’autoritat i de les 
institucions socials complexes.

Al començament del segle xx, s’establí una polèmica al si dels sociòlegs evolucionistes 
entre aquells que, com l’americà Summer (1840-1910), defensaven el laissez faire com a 
mitjà de progrés i denunciaven la futilitat de les reformes, i els partidaris del progrés plani-
ficat, com els americans Ward (1841-1913) i Sudl (1854-1926), que interpretaven el darwinis-
me de manera totalment diferent. Segons ells, l’evolució per selecció natural, que governa 
els canvis en els animals, en les societats humanes, ve substituïda pel canvi planejat, que 
només l’home és capaç de realitzar. És a dir, l’home pot planejar i realitzar el seu propi 
progrés i no necessita dependre del procés lent, malbaratador i cruel de l’evolució natural.

L’alemany Max Weber (1864-1920) concebé el desenvolupament històric com un pro-
grés cap a la racionalització dels mitjans de direcció i administració de la societat, a mesura 
que la societat creixia en grandària. Segons Weber, a líder carismàtic succeeix el tradicional 
hereditari i, finalment, el que obté el poder per un procediment polític legalitzat. Aquest 
darrer administra mitjançant una burocràcia jerarquitzada i Weber considera que la buro-
cràcia és indispensable en una societat moderna de gran escala.

L’alemany O. Spengler (1880-1936) i l’anglès A. Toynbee (1889-1975) són teoritzadors 
de la història cíclica. Per a Spengler, les civilitzacions neixen, creixen i moren. Toynbee 
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s’interessa més pel naixement que pel final i la seva explicació de l’aparició de les civilit-
zacions reposa sobre el principi que són les dificultats i no les facilitats les que donen lloc 
a les reeixides culturals.

L’australià Gordon Childe (1892-1957) considerà sobretot la «revolució urbana» caracte-
ritzada per un remarcable augment de l’escola i complexitat de la societat, que depèn d’un 
desenvolupament agrícola generador de sobrants d’aliments que permet que un percentat-
ge elevat de la població pugui dedicar-se a activitats no agrícoles: comerç, religió, etcètera.

Els evolucionistes moderns no creuen en un procés únic, creuen que l’evolució social 
és el resultat de la invenció i la descoberta d’accidents històrics, de difusió cultural o de 
manlleus d’una civilització a una altra, etcètera. L’evolució és multilineal.

En aquest panorama històric hem considerat el procés global de la societat humana. 
Però no en tots els seus aspectes el progrés té les mateixes característiques. En particular, 
convé fer la distinció entre el progrés científic i tecnològic, que és extensió i aprofundi-
ment del nostre coneixement de la natura i dels mitjans d’aplicar-lo, i les altres formes de 
progrés, progrés econòmic, social, cultural, moral, etcètera, que és avançar vers la possi-
bilitat de la total satisfacció de les nostres necessitats i desigs (progrés econòmic), vers la 
realització dels nostres ideals de justícia (progrés social), vers la difusió dels coneixements 
i de l’activitat artística (progrés cultural) o vers la implantació d’un sistema de valors ètics 
considerat superior (progrés moral).

El progrés científic i tecnològic és quantificable i correspon a una realitat objectiva. 
En certa manera ho és també el progrés cultural. El progrés econòmic té ja una major 
relativitat, té elements subjectius perquè la satisfacció creixent de les nostres necessitats i 
desigs pot no ésser considerada un element positiu i la seva valoració pot dependre dels 
mitjans utilitzats per arribar-hi. Més subjectiu és encara el progrés social, perquè no hi ha 
ideal d’organització de la societat que sigui universalment acceptat. En fi, el progrés moral 
més que cap altre és subjectiu perquè per parlar de progrés cal que el sistema de valors 
ètics que vingui a predominar reculli el consens general que és intrínsecament superior 
a l’abans existent. De fet, el que pot considerar-se progrés per uns pot ser regressió per 
altres.

Pel que fa al progrés científic i tecnològic, el progrés en els coneixements va lligat a la 
facultat de l’home de transmetre els coneixements d’una generació a l’altra, a través del 
llenguatge parlat i sobretot escrit. És per això que hi ha un progrés real, ininterromput, per 
bé que les proposicions de la ciència siguin sempre provisionals, subjectes a canvi, i per bé 
que pugui haver-hi reculades momentànies com la que determinà, per exemple, la crema 
de la Biblioteca d’Alexandria o la caiguda de l’Imperi romà. Cal dir també que el progrés de  
la ciència de manera continuada és tanmateix un fenomen que començà a Europa fa uns 
cinc-cents anys i que durant la major part d’aquests cinc segles la ciència meresqué poc in-
terès per part de l’élite cultural i afectava poc i només de manera molt indirecta les vides de 
la gent. El gran poder de la ciència i la seva general influència són coses molt recents. Grans 
civilitzacions es desenvoluparen en completa absència d’una concepció de la ciència com 
la nostra i històricament la ciència grega fou un veritable miracle. En els primers temps de 
l’eclosió de la ciència europea, durant el Renaixement i àdhuc més tard, els intents de negar 
el progrés científic no mancaren. Així per exemple, Cremonimi, que explicava cosmografia 
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a Pàdua, després del descobriment dels satèl·lits de Júpiter, es va negar a utilitzar mai més 
el telescopi perquè contradeia les afirmacions d’Aristòtil. Quan Vesalius modificà l’ana-
tomia que Galè havia ensenyat i es posà en dubte que el metge de Pèrgam hagués fet mai 
cap dissecció humana, el seu mestre de París, Dubois, el tractà de boig i alguns galenistes 
li replicaren, davant els fets innegables, que l’home havia degenerat perquè Galè no podia 
equivocar-se. Quan Harvey al segle xvii descobreix la circulació de la sang, els metges 
humanistes no ho accepten perquè no ho havia dit ni Galè ni Aristòtil. Primerose respon a 
Harvey: «Aristòtil ho ha observat tot i ningú no ha de gosar opinar després d’ell.»

Aclarida amb això l’especificitat del progrés científic i tecnològic, veiem ara, considerant 
novament el progrés de la societat humana en la seva globalitat, les «paradoxes» a les quals 
assistim en el moment actual. Em sembla que bàsicament se’n poden considerar tres. La 
primera és que sovint el progrés conté intrínsecament el germen de la seva anul·lació o 
almenys de la seva autolimitació. La segona és que el progrés condueix a la insatisfacció 
psicològica de l’individu. La tercera és que el progrés genera sovint el desig de regressió, de 
retorn al que es considera la puresa primitiva.

Sobre la primera paradoxa els exemples són innombrables. Considerem el progrés eco-
nòmic. Quin és el cost social del creixement? Tots assistim ara al fenomen dels aspectes 
negatius de l’anomenat consumisme: pol·lució del medi ambient, destrucció de la natu-
ra, malbaratament de recursos escassos i, en resum, disminució de la qualitat de la vida. 
Aquests aspectes generals ens venen confirmats per la consideració dels casos particulars. 
Així, per exemple, el progrés en benestar que significa la mobilitat que dóna l’automòbil 
privat ve disminuït i queda gairebé anul·lat a partir d’un cert augment del parc de vehicles 
per la congestió del trànsit que provoca. L’estalvi de temps en els desplaçaments en ciutat 
desapareix. La mobilitat era desitjable, d’altra banda, per poder anar a llocs allunyats atrac-
tius per la soledat, la bellesa natural, etcètera. Però, a partir del moment que hi va massa 
gent, en gran part desapareix l’atractiu. El picnic al bosc deixa de ser agradable quan coin-
cideix massa gent al mateix bosc i el trobes sollat, ple de plàstics, papers i llaunes. Anar a la 
platja era tota una altra cosa quan no estaves obligat a tenir un veí a menys d’un metre. Ara, 
els llocs interessants són aquells on només es pot anar a peu i els països on és plaent viatjar 
són els pocs (en queda algun?) que estan fora dels circuits turístics.

Hi hagué un temps en què la urbanització, la vida a la ciutat fou indiscutiblement un 
progrés en benestar per a la gent vinguda de pagès. Però el monstruós creixement de les 
ciutats ha produït la inversió de la tendència. Quanta gent no hi ha a ciutat que desitjaria 
anar a viure al camp, àdhuc amb una certa renúncia de confort?

És indiscutible que el progrés econòmic, sobretot quan és ràpid, produeix greus discre-
pàncies i fa necessaris grans reajustaments en les formes de vida anteriors. No tots els efec-
tes d’aquests reajustaments són positius. Així la mecanització i el progrés de les tècniques 
ha permès d’augmentar la producció agrícola i correlativament ha permès de millorar, 
també, el nivell de vida rural. Però al mateix temps ha conduït a la despoblació del camp, 
especialment a les zones de muntanya i l’acumulació de la gent en zones superpoblades 
com l’àrea metropolitana a Barcelona.

Si considerem el progrés social, les conclusions no són gaire diferent. Tothom està d’acord 
amb què hi ha progrés quan ens movem cap a més justícia, més igualtat, més alliberament 
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dels flagells de la fam, la misèria, la malaltia, la inseguretat. Consegüentment tots conside-
rem un progrés, la implantació d’un sistema de seguretat social que asseguri l’assistència 
mèdica i les pensions de vellesa. Tots considerem un progrés l’assegurança contra l’atur. 
Però vegem-ne tanmateix les contrapartides:

El progrés en seguretat genera irresponsabilitat. Aquell qui, passi el que passi, se sent 
protegit, desenvolupa més fàcilment una conducta egoista, associal, perjudicial per a la 
societat i, a fi de comptes, àdhuc per a ell mateix com a individu. La iniciativa, la creativitat 
tendeixen a desaparèixer.

Tots som testimonis ara de com el subsidi d’atur genera la immobilitat del frau; de com 
l’estabilitat assegurada en el lloc de treball i la igualtat de salari generen la baixa producti-
vitat, l’esperit de funcionari (en el mal sentit de l’expressió), és a dir, la irresponsabilitat i la 
tendència a fer el menys possible. Només cal comparar (per evitar l’objecció de les diferèn-
cies de caràcter nacional) la productivitat dels polonesos a Polònia i la dels miners polone-
sos a França, la productivitat dels turcs a Turquia i a Alemanya. Quan el risc i l’estímul han 
desaparegut, la tendència al mínim esforç, a la facilitat, prevalen.

En un cert sentit pot dir-se també que la seguretat engendra injustícia. El mèrit, la con-
ducta moral envers el proïsme deixen de trobar recompensa. La igualtat de tracte que dis-
pensa bàsicament la societat és do immerescut per a uns, ingratitud per a d’altres.

(Això depèn evidentment del que considerem que és justícia: donar a cadascú el que 
necessita o donar a cadascú el que mereix. Jo crec que és donar a cadascú el que mereixi 
considerant que pel simple fet d’ésser home té un mínim merescut, el que li assegura la 
supervivència.)

Pot haver-hi també una altra font d’injustícia en el progrés social. El que és progrés per 
a uns pot ésser generat per la injustícia envers d’altres. Com s’ha dit moltes vegades (i és 
difícil de quantificar), l’alt nivell de vida del treballador americà, fins a quin punt no reposa 
sobre l’explotació de les masses famolenques de l’Amèrica llatina?

Considerem encara una altra faceta del progrés social: l’assistència als minusvàlids,  
físics i mentals. Qui s’hi pot negar? Tots hi estem cent per cent d’acord i no cal dir que jo 
en sóc totalment partidari, però això no ens ha de fer tancar els ulls sobre el fet dels seus 
aspectes negatius: la presència en nombre creixent d’una població que necessita assistència, 
que només pot viure com a hoste, que és necessàriament una càrrega per als altres.

Fins i tot el progrés cultural té les seves contrapartides. L’extensió de l’ensenyament se-
cundari i superior a tots els que vulguin accedir-hi és evidentment un progrés i no podem 
pas posar-lo en qüestió. Però ha produït el fenomen de l’anomenada «massificació», la 
baixa de qualitat general de l’ensenyament. Ha produït d’altra banda la plètora de graduats, 
l’excés de gent amb qualificacions elevades, molta més de la necessària, que no troba, no 
pot trobar, un treball adequat a llur formació i sobretot remunerat com esperaven. D’on 
l’atur dels universitaris, i el sentiment d’insatisfacció i frustració. Aquest és un gran factor 
de descontent pertot arreu, però sobretot en els països subdesenvolupats on sovint no hi ha 
correlació entre el desenvolupament de l’economia i el del sistema educatiu.

El progrés científic no està exempt tampoc de contrapartides si considerem la globalitat 
de la societat. Considerem per exemple la medicina. Els seus progressos han augmentat 
molt considerablement la longevitat, cosa de la qual no ens n’hem pas de plànyer i molt 
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menys encara els que ja tenim anys. Però aquest fenomen dóna lloc a una càrrega creixent 
de les pensions de retir i de vellesa sobre l’economia, fins al punt que, d’acord amb les pre-
visions, aquest problema a molts països —i el nostre no fa excepció— esdevindrà terrible-
ment inquietant d’aquí a pocs anys.

El progrés de la medicina i de l’assistència social ha conduït també a un gran increment 
de les malalties d’origen genètic: diabetis, hemofília, fenilcetonuria, certes formes d’anèmia, 
etcètera. El pool genètic humà s’ha deteriorat. Si considerem la selecció natural com un 
progrés, això evidentment és una regressió.

Encara en altres aspectes, el progrés científic té conseqüències negatives, les aplicacions 
militars de la ciència, per exemple. I, en aquest aspecte, podríem parlar també d’una qüestió 
polèmica, la de les centrals nuclears, però seria, em sembla, sortir una mica de la qüestió. En 
tot cas, el que sí és cert és que les implicacions ètiques i socials de la ciència són fonts de tensió 
molt importants en les societats modernes.

Passem a les altres dues paradoxes

Encara que es tracti de qüestions molt relacionades no és injustificada la distinció que 
he fet en relació amb la primera perquè, en el cas d’aquestes, es tracta no d’un efecte ma-
terial del progrés sinó del seu efecte psicològic. He dit primerament que el progrés con-
dueix a la insatisfacció. En efecte, la seguretat genera enuig davant de la vida. Es tracta d’un 
sentiment complex, del qual, però, tots en veiem exemples: es perd la il·lusió perquè no es 
veu la finalitat, no es veu l’objectiu. I aquest sentiment el veiem manifestar-se no solament 
de manera individual sinó en certa manera també a nivell de pobles. És segurament el que 
dóna lloc a la impressió d’indiferència, de tristesa, que molts dels que hi han estat diuen 
que donen de vegades les nacions de l’est d’Europa. Però la insatisfacció deguda al progrés 
no prové solament de l’eliminació del risc i de la responsabilitat personal. Hi ha també un 
altre camí: en una societat en creixement ràpid, els desigs són creats més ràpidament que 
les possibilitats de satisfer-los, d’on la insatisfacció crònica. I la modificació es produeix 
avui, sobretot, en els joves que no han conegut èpoques anteriors.

Tot individu, en les nostres societats dinàmiques modernes, fonamentades en la idea 
de progrés, tendeix a desitjar el seu propi progrés en l’escala social. La innovació, afor-
tunadament, indueix moltes vegades a fer creure a l’individu que ha progressat respecte 
als altres quan de fet continua, en termes relatius, al mateix lloc. La seva situació material  
ha millorat, però en l’escala social no ha progressat perquè és la societat en conjunt que ha 
progressat. Mantenir aquesta il·lusió demana contínua innovació tecnològica i econòmica 
i mantenir-la gaire temps demana acceleració en la producció de la innovació. Però ni així 
s’aconsegueix que els joves experimentin aquesta il·lusió, ja que per a ells indefectiblement 
opera el mecanisme abans esmentat: els desigs, se’ls creen més ràpidament que llur possi-
bilitat de satisfer-los.

En fi hi ha la tercera paradoxa, el desig de regressió. D’això, tots en som testimonis i 
àdhuc subjectes. A la creixent sofisticació de la vida i de les coses respon el sentiment de 
retorn als orígens, a la simplicitat perduda, a la puresa primitiva. D’aquí ve l’estima de les 
coses artesanals, de les coses fetes a mà i a un nivell més elemental àdhuc dels aliments sim-
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ples, del pa de pagès per exemple. I de la força que això té ens en dóna una idea, l’existència 
de certs grups socials, per exemple els naturistes, els ecologistes, etcètera.

Resumint, la conclusió de tot això seria que hi ha en molts dels elements de tot progrés 
un germen de reacció que provoca ja sigui una autolimitació objectiva, ja sigui un rebuig 
subjectiu. Com a científic estaria temptat de representar això gràficament dibuixant una 
corba típica on representaria el progrés en un aspecte determinat, mitjançant un cert pa-
ràmetre quantificable, en funció del cost social d’aquest progrés, en termes sigui de l’esforç 
necessari per obtenir-lo, sigui del seu cost en benestar. Aleshores em sembla que aquesta 
corba tindria aquest aspecte:
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 Període Zona de Zona de                  Cost del progrés                   
 d’inducció linealitat rendiment sostre caiguda:
  (rendiment decreixent o replà els efectes
  òptim,   negatius
  màxim    predominen
  pendent)   de manera
     accelerada

És normal tenir una corba d’aquest tipus i el drama modern és que en massa coses hem 
assolit la zona de baix rendiment o el sostre i ens acostem a la zona de caiguda.

Voldria encara assenyalar que aquest efecte d’autolimitació es manifesta també en el que 
podríem en certa manera anomenar el progrés polític dels pobles, ja sigui en organització 
ja sigui en puixança. Com deia Max Weber, la direcció i administració de l’Estat s’exerceix a 
través de la burocràcia, reglamentant, distribuint serveis socials, intervenint. La reacció de 
l’individu és el desig de llibertat perquè és difícil socialitzar l’individu deixant-li capacitat 
per escollir i canviar. La tecnologia avançada i les organitzacions complexes tendeixen a 
deixar l’individu sense capacitat i força per fer les seves pròpies tries. La tecnologia, en fi, 
té una tendència centralitzadora ja que tendeix a l’especialització, a la interdependència, a 
la coordinació central i a les economies d’escala i tot això condueix a concentracions dels 
centres de decisió en àrees geogràfiques cada vegada més amples. La reacció de l’individu 
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davant d’aquest abassegament de la seva existència per forces exteriors allunyades és el 
nacionalisme que esdevé així factor de regulació i de defensa. I el nacionalisme, com a 
element d’integració social i política, ajuda també a superar en la societat els conflictes que 
provenen de la necessitat de promoure i absorbir canvis inherents als sistemes econòmics 
i socials moderns.

En fi, el progrés en puixança de les nacions que resulta de llur progrés econòmic porta 
la seva autolimitació a través de la demografia. Els pobles capdavanters veuen caure la seva 
natalitat i per aquest camí perden moltes vegades el seu paper de primer pla en la història. 
Això és el que va passar a Europa Occidental i el que està passant globalment als blancs. 
El potencial demogràfic del Tercer Món és enorme i, malgrat que limiti o impedeixi l’aug-
ment de la renda per càpita, és probable que a la llarga la demografia s’imposarà.

És hora ja d’acabar.
Com deia al començament, he exposat uns fets i unes reflexions i no es tractava, doncs, 

de treure’n cap conclusió. Però tanmateix sembla impossible acabar sense alguna conclusió. 
La conclusió més clara és que les coses són complicades, cada vegada més complicades, i 
que es fa difícil dir quan un canvi significa progrés o fins quan significarà progrés. Però així 
i tot no podem lluitar contra la modernització, contra el canvi. Refusar els triomfs intel-
lectuals i espirituals i els beneficis materials que la ciència i la tecnologia han obtingut seria 
equivalent a una automutilació. Continuarem, doncs, modernitzant-nos, cosa que vol dir 
que prosseguirà l’expansió contínua i accelerada del coneixement i l’aplicació deliberada 
de la tecnologia a la producció de mercaderies i serveis intentant maximitzar-ne l’eficàcia. 
Els problemes de la industrialització: pol·lució, crisi de l’energia, escassetat de certs mate-
rials, etcètera, els resoldrem amb més tecnologia. Continuarem, doncs, probablement amb 
el que els sociòlegs anomenen la secularització, és a dir, amb l’organització racional de les 
autoritats a l’entorn d’esquemes i valors impersonals i utilitaris.

Però, l’autolimitació del progrés ens obligarà a buscar no solament l’eficàcia sinó també 
l’harmonia. I els nous canvis no seran necessàriament en més consum, en més organització, 
en més burocràcia, en més concentració del poder. Esperem que siguin en el sentit de més 
benestar, de més llibertat, de més iniciativa, de més creativitat, de més responsabilitat també 
de cadascú en la seva vida personal i en el que l’envolta. Malauradament això no és cap pro-
fecia sinó simplement un desig. Però jo crec que aquest és el vent de la història.
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Manifest sobre el Projecte de llei orgànica 
d’harmonització del procés autonòmic (LOHPA)

Col·legi d’Aparelladors, Barcelona, 11 de febrer de 1982

Els dies 2 i 3 de desembre el Parlament de Catalunya celebrà un debat general sobre els 
acords que en matèria de concertació autonòmica van signar el president del Govern i el 
primer secretari del PSOE. El debat se centrà especialment sobre el Projecte de llei orgàni-
ca d’harmonització del procés autonòmic (LOHPA) i van participar-hi, molt amplament, 
tots els grups parlamentaris i un diputat no adscrit, el senyor Hidalgo.

Com a fruit del debat es va aprovar una llarga Resolució, en alguns dels seus punts per 
unanimitat i en altres per ampla majoria (més del 60% dels vots). Aquesta Resolució diu 
textualment el següent:

El Ple del Parlament, en reunió tinguda el dia 3 de desembre de 1981, ha debatut les 
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat general 
sobre els acords que en matèria de concertació autonòmica han signat el president del 
Govern i el secretari general del Partido Socialista Obrero Español, i, d’acord amb allò que 
preveu l’article 120 del Reglament, ha aprovat les següents

Resolucions

1. El Parlament insta el Consell Executiu perquè en el termini més breu possible faci les 
gestions oportunes per aconseguir del Govern central de l’Estat l’impuls a negociacions i 
converses amb totes les institucions de Govern autonòmic emanades dels Estatuts vigents 
i amb els partits parlamentaris d’àmbit estatal i/o autonòmic per prosseguir el desenvolu-
pament d’una política d’Estat per a les autonomies.

2. El Parlament constata que la Constitució no es pot modificar si no és mitjançant els pro-
cediments de reforma que ella mateixa preveu; que l’Estatut d’autonomia deriva de la volun-
tat del poble de Catalunya d’exercir el seu dret d’autogovern dins el marc del Títol VIII de la 
Constitució; que tota interpretació, modificació o desenvolupament de l’Estatut de Catalunya 
només pot fer-se pel procediment i per les vies previstes en el mateix Estatut i d’acord amb la 
Constitució, que garanteixen el respecte a la voluntat dels ciutadans de Catalunya.

3. El Parlament manifesta que el Projecte de llei orgànica d’harmonització del procés au-
tonòmic, presentat pel Govern de l’Estat al Congres dels Diputats, interpreta i desenvolupa 
el Títol VIII de la Constitució com una llei intermèdia que afecta l’Estatut de Catalunya  
i els altres estatuts, i, per tant, que caldria fer-ne la retirada o la devolució.

4. El Parlament considera que davant la presentació, feta pel Govern Central, d’un Pro-
jecte de llei orgànica d’harmonització del procés autonòmic al Congrés dels Diputats de 
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Madrid, cal afirmar els principis següents per assegurar i entendre les competències con-
tingudes en l’Estatut:

a) El principi de distribució de competències ha de regir d’acord amb l’article 149.3 de la 
Constitució i amb l’Estatut, sense que hi hagi cap col·lisió, pel que fa a la prevalença, amb 
el principi de jerarquia normativa.

b) En el supòsit que correspongui a les Corts Generals la fixació de «bases», «normes bà-
siques» o «interpretació bàsica», hom s’haurà de cenyir a la interpretació de la sentència del 
Tribunal Constitucional del 28 de juliol de 1981. Consegüentment, l’Administració central 
no podrà reservar-se la potestat reglamentària.

c) Els articles que fan referència explícita a la Constitució han d’utilitzar la mateixa ter-
minologia emprada pel text constitucional.

d) Els controls de l’activitat autonòmica, en les seves vessants legislativa i d’execució, 
deriven estrictament dels controls marcats en la Constitució, especialment pel que fa a la 
utilització excepcional de la tècnica de l’harmonització, segons l’article 150.3, quan hi hagi 
disposicions normatives autonòmiques concretes.

e) Caldria evitar tota limitació del desenvolupament de la iniciativa prevista en l’article 28  
de l’Estatut, que preveu la possibilitat d’assolir noves competències.

f ) Les bases de transferències son les fixades per l’Estatut, seguint la reserva de l’ar-
ticle 147.2 d) de la Constitució.

g) La funció pública autonòmica s’ha d’inscriure en el marc del que preveu l’article 10.1.1 
de l’Estatut, a partir del desenvolupament autonòmic de la legislació bàsica de les Corts 
Generals. Tota fixació detallada d’aquesta matèria feta per l’Administració central signifi-
caria una lesió a aquest principi i a l’enunciat de l’apartat b).

5. El Parlament acorda de tractar de totes les matèries economicofinanceres, especialment 
les pressupostàries i el Projecte de llei de fons de compensació interterritorial, de manera 
similar a l’emprada per a la LOHPA, per tal d’acabar de complir la corresponent Resolució 
núm. 2, del 25 de setembre de 1981.

6. El Parlament acorda que, en cas de ser aprovada la Llei orgànica d’harmonització del 
procés autonòmic, examinarà les modificacions introduïdes en el curs del procés parla-
mentari a les Corts Generals per interposar, si s’escau, recurs d’inconstitucionalitat i defen-
sar així la integritat de les competències autonòmiques. En tot cas, el Parlament reconsi-
derarà la necessitat d’interposar altres recursos si alguna norma legal atemptava contra la 
Constitució i l’Estatut.

En qualsevol país amb pràctica democràtica autèntica, on el que diuen els represen-
tants del poble és sempre pres en consideració, almenys el primer punt de la Resolució del 
Parlament de Catalunya hauria estat escoltat i les converses demanades s’haurien produït. 
Malauradament hem de constatar que no s’ha fet, que no hi ha hagut converses o si n’hi 
ha hagut, que jo ho ignoro, són converses secretes que no duen enlloc, que no poden dur 
enlloc.

És aquest silenci, aquest menyspreu de la voluntat amplament majoritària de Catalunya, 
expressada per la via institucional, que legitima plenament l’acte d’avui i la manifestació 
del dia 14. De manera totalment pacífica, respectant íntegrament les lleis vigents, amb or-
dre, amb disciplina, amb responsabilitat, cal que el poble de Catalunya es manifesti recol-
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zant la Resolució del seu Parlament, cal que amb la seva presència al carrer ratifiqui el que 
els seus representants legítims, elegits legalment no fa encara dos anys, van aprovar fa tot 
just dos mesos. Que els que tenen el poder no puguin al·legar ignorància. Que el Govern 
i els partits estatals que han pactat la concertació sàpiguen que, si tiren endavant llur pro-
jecte, aconseguiran potser satisfer momentàniament certs poders ocults però, al trencar un 
pacte implícit, afegiran un nou ultratge a la llarga llista dels que, en els darrers segles, ha 
hagut de suportar Catalunya.
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La ciència en el futur de Catalunya

Transcripció de la gravació de la conferència donada a l’Expocultura,  
Palau de Congressos, Barcelona, 3 de juliol de 1982

Senyores i senyors, amics,
L’exposició que voldria fer aquest vespre sobre el paper que ha de tenir la ciència en el 

futur de Catalunya la dividiré en dues parts. En una primera part intentaré posar en relleu 
com globalment a tot el món hi ha una acceptació —que si no és general almenys és molt 
majoritària— que el desenvolupament de la ciència i de la tecnologia són essencials per fer 
front als problemes del futur.

I en una segona part intentaré indicar que si això és vàlid en termes generals per tots els 
països, molta més validesa té i més vigència té encara per Catalunya.

A manera d’introducció, començaré repetint un lloc comú, és a dir l’enorme impacte  
de la ciència i de la tecnologia en la vida moderna. La nostra vida quotidiana —i no so-
lament la nostra, sinó també la dels països endarrerits on viu la gran majoria de la hu-
manitat—, la nostra vida quotidiana ve absolutament determinada i condicionada per la 
tecnologia moderna.

Alguns aspectes són tan obvis que hi estem tan avesats que ja moltes vegades ni ens 
n’adonem. La ràdio, per exemple, la televisió, els cotxes, els avions o els electrodomèstics 
són coses que considerem com a béns normals, absolutament ordinaris del nostre entorn.

D’altres més nous, d’aparició més recent, com per exemple les computadores o els satèl-
lits, també ens hi anem familiaritzant. Però no és precisament per aquí on l’impacte de la 
ciència i de la tecnologia ens condiciona més profundament. Hi ha altres vies indirectes, 
segurament encara més importants.

Per exemple, el progrés de la medecina ha donat lloc a un envelliment general de la po-
blació i els efectes econòmics i socials d’aquest envelliment són molt més profunds del que 
sembla. Aquest progrés de la medecina, juntament amb el progrés de l’agricultura a través 
dels adobs químics, dels pesticides, dels progressos en genètica…, han permès un augment 
prodigiós de la població humana, un augment que si no hi ha mesures generalitzades que 
l’aturi continuarà incrementant-se encara almenys durant alguns decennis. I aquest crei-
xement de la població, encara que el progrés de l’agricultura l’hagi fet possible, planteja ja, 
per exemple, un problema que desgraciadament és ja actual, però que anirà agreujant-se a 
mesura que passi el temps: el de l’escassetat d’aliments.

D’altra banda, si ha estat prodigiós el creixement de la població igualment prodigiós és 
el creixement del consum per individu, el consum per capita. La tecnologia ha donat lloc 
a una oferta de béns que tant per la seva varietat com per la quantitat no fa pas molts anys 
hauria semblat inimaginable, i aquesta incitació al consum, associada al nombre creixent 
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de consumidors, ha incrementat el consum global de tal manera que ha donat lloc a una 
sèrie de problemes, actuals o de ja fa temps, que anteriorment no s’havien previst.

D’una banda, a l’escassetat de certes primeres matèries i sobretot a l’escassetat, ja ben 
actual, d’aigua i d’energia. D’altra banda, a la pol·lució, és a dir, a la deterioració del medi 
ambient, i en molts casos fins i tot a la ruptura dels equilibris ecològics. A més —i això 
està també íntimament relacionat amb tot el que dèiem—, per mecanismes que, dissor-
tadament, des d’un punt de vista econòmic encara no estan ben compresos, l’augment de 
població i l’augment de consum, i les possibilitats de reducció de la participació directa 
de l’home en el procés de producció, no ja per la simple mecanització, sinó per això que 
en diem automàtica i robòtica; això ha donat lloc a aquesta crisi econòmica que mun-
dialment estem patint i sobretot a la seva conseqüència més terrible, l’atur forçós, que 
paradoxalment veiem que coexisteix amb l’existència de vastes zones d’endarreriment, de 
fam i de misèria, en el nostre planeta.

A més, en la mesura que l’augment de consum és una de les causes de la crisi —i jo per-
sonalment estic convençut que almenys en part ho és—, i com que la solució que més habi-
tualment s’hi vol donar per lluitar contra l’atur és la creació de nous llocs de treball mitjançant 
la creació de noves indústries, i per tant l’augment de l’oferta de béns a consumir, en certa 
manera podem dir que ens trobem en un cercle infernal on la crisi es troba automantinguda, 
és a dir que els esforços per lluitar-hi en contra contribueixen a mantenir-la.

Per fi, un darrer aspecte —i per ser el darrer, no és pas, ni molt menys, el menys impor-
tant—, hi ha també en l’impacte de la tecnologia una altra qüestió que ens afecta encara 
potser molt més profundament a tots. El progrés en les possibilitats de producció ha que-
dat potser superat pel progrés en les possibilitats de destrucció. La sofisticació de l’arma-
ment modern i sobretot aquesta arma absoluta que són les bombes atòmiques, les diverses 
varietats de bombes atòmiques, permeten avui imaginar escenaris de destrucció total de 
la nostra civilització i potser, qui ho sap, de destrucció de l’espècie humana, i plantegen, 
doncs, nous tipus de problemes, segurament els més fonamentals: la nostra pròpia super-
vivència biològica i la necessitat de controlar la proliferació i l’ús possible d’aquestes armes.

Evidentment, davant d’aquest panorama, no té res d’estrany que l’actitud de la gent da-
vant de la ciència i de la tecnologia sigui diversa i matisada; no té res d’estrany que l’espe-
rança que s’havia dipositat en el progrés científic i tècnic, que durant molts anys es consi-
derava gairebé com la panacea de tots els mals de la humanitat, sigui per molts negada o 
almenys discutida.

Però la situació actual no és una situació estàtica, ni molt menys. Nous progressos van 
tenint lloc cada dia i l’aplicació d’aquests progressos, molts d’ells ja absolutament a punt, 
la tenim a la porta.

No vaig a intentar fer una enumeració exhaustiva d’això, però sí, tanmateix, voldria dir, 
per exemple, que els progressos de la medecina a què em referia abans no s’han aturat ni 
s’aturen, i que tot fa creure que l’esperança de vida continuarà encara augmentant, i, natu-
ralment, això intensificarà l’impacte assenyalat en les línies anteriors.

Tot fa creure, també, que l’explotació de noves fonts d’energia, les anomenades energies 
alternatives i, sobretot —confiem-hi—, l’energia de la fusió nuclear, impedirà probable-
ment que l’escassetat d’energia sigui el factor decisiu d’autoregulació del creixement.
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Així doncs, el desenvolupament de l’electrònica i de la informàtica, del qual tots en som 
cada dia testimonis, obre unes possibilitats fantàstiques de difusió i de tractament de la 
informació, de substitució de l’esforç humà, no ja com abans només de l’esforç físic, sinó 
també de l’esforç intel·lectual, i sobretot de control de tots els aspectes de la societat.

En fi, hi ha l’anomenada enginyeria genètica, que permet controlar tots els processos 
vitals, que permet, per exemple, d’actuar sobre els microorganismes com a elements de 
producció de substàncies químiques, i tot fa creure que permet d’actuar també sobre l’ho-
me mateix, i per tant obre a la tecnologia unes perspectives absolutament inèdites.

Tots aquests progressos sensacionals que tenim a la vista, i que estem ja començant a 
viure, tenen —i no podria pas ser altrament, evidentment— les seves contrapartides i les 
seves pegues, i en certa manera ja les he insinuades. Però són sobretot els dos últims que he 
esmentat els que fan por a molta gent.

La informàtica i l’enginyeria genètica poden permetre, sens dubte, algun dia un grau de 
control social que els dèspotes més autoritaris mai no havien somniat, i, almenys per la in-
formàtica, això no és cap previsió, sinó que existeixen ja els mitjans perquè pugui esdevenir 
en qualsevol moment una realitat.

No és estrany, doncs, que s’alcin arreu dels món crits d’alarma i que veus autoritzades 
preconitzin un fre, una regulació restrictiva de la investigació científica i fins i tot la prohi-
bició pura i simple de la investigació en alguns camps.

Evidentment, no tenim temps de tractar amb més extensió aquest tema, encara que sigui 
d’un enorme interès. Voldria només esmentar alguns dels principals greuges dels quals la 
ciència i la tecnologia són objecte.

En primer lloc, naturalment, s’invoca el poder destructiu potencial de la tecnologia mo-
derna, tant en les seves aplicacions militars com en les aplicacions pacífiques, i segur que 
també la possibilitat d’accidents gravíssims en el propi procés de recerca. Per exemple, 
creació de noves espècies microbianes de poder patogen imprevisible, a través d’aquests 
experiments de manipulació genètica.

S’invoquen també arguments purament ètics; per exemple, si és legítim o no certs tipus 
de recerca amb l’home com a subjecte; si és possible o no establir fronteres ètiques, per 
exemple, en certes formes d’aplicació dels coneixements mèdics actuals. S’utilitzen també 
arguments socioeconòmics, del cost de la recerca, evidentment elevat. La utilització de 
recursos que globalment són escassos en benefici dels més afavorits, moltes vegades, i en 
detriment dels que més ho necessiten. En fi, l’acusació clàssica de la desaparició de llocs de 
treball que el progrés tecnològic provoca.

No falten tampoc arguments que podríem anomenar polítics. Per alguns, des d’un punt 
de vista conservador, la ciència pot ésser profundament subversiva i per adonar-nos-en, 
per comprendre-ho, aquest any que commemorem el centenari de la mort de Darwin, 
només cal recordar les polèmiques que no estan encara del tot extingides que va suscitar el 
darwinisme. Però per d’altres, des d’un punt de vista oposat, almenys aparentment progres-
sista, també la ciència pot ser subversiva, per exemple si es demostrés, com alguns afirmen, 
que existeixen realment diferències intel·lectuals entre les races.

En fi, hi ha encara l’argument dels que s’eleven contra un pretès monopoli exercit per la 
ciència, afirmant que hi ha altres vies de coneixement tan importants o més importants.
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Quina conclusió a tota aquesta polèmica? Les polèmiques d’aquest tipus no tenen mai cap 
conclusió definitiva i la veritat segurament tampoc no es troba mai als extrems. Els que s’opo-
sen al progrés científic i tècnic utilitzant de vegades eslògans equívocs, com per exemple el de 
la ciència pel poble, obliden que oposar-se al progrés és condemnar a la misèria i a la fam, mi-
lers de milions d’homes que viuen en països subdesenvolupats, i és veure també perpetuats i 
agreujats els problemes socials i econòmics que ja afecten a les societats més desenvolupades.

Els qui diuen que la ciència ha d’estar en mans dels científics exclusivament i no accep-
ten cap control social de la tecnologia tenen, sens dubte, una actitud elitista i tanquen els 
ulls a unes realitats evidents. I l’actitud més general, la que té no solament el consens de 
la gran majoria dels que estudien seriosament la qüestió, sinó que també és la que de fet 
es posa en pràctica, que és el que més compta, és una actitud mesurada: acceptar que el 
progrés de la ciència i de la tecnologia no solament no és gens fàcil d’aturar, sinó que no és 
gens desitjable que s’aturi, i que el que cal, en tot cas, és controlar-lo i intentar pal·liar-ne 
els efectes més nocius.

Jo crec que aquesta és realment l’única conclusió possible. Si volem lluitar per més igual-
tat i per més benestar per al més gran nombre, si volem suprimir la misèria i la fam, si 
volem reduir la malaltia, almenys en aquells casos en què es pot evitar, i sobretot si volem 
deixar la porta oberta a què persisteixi una il·lusió de progrés, cal absolutament que l’avenç 
científic prossegueixi.

Tota l’experiència històrica ens demostra que només augmentant els béns disponibles 
es progressa cap a la igualtat, i per tant només la ciència i la tecnologia poden permetre 
que algun dia tota la humanitat arribi a viure en condicions de vida digna. A més, tal com 
veiem que passa, per exemple, amb els problemes de la pol·lució, les dificultats indiscuti-
bles, que no podem negar, no es resolen mai tornant endarrera, perquè en general tornar 
endarrera és impossible, sinó al revés, tirant endavant, buscant per mitjà de la ciència ma-
teixa la manera de reparar els estralls que certes aplicacions de la ciència indiscutiblement 
han produït o poden produir.

Per tant, i amb això acabaria aquesta primera part, la humanitat ha de continuar i sens 
dubte continuarà la seva marxa cap als progressos científics i tecnològics, i tots els pobles 
es troben obligats a participar en aquesta marxa, perquè el que no hi pren part, el que es 
queda ressagat, es condemna ell mateix, almenys tal com són les coses ara, a la dependència 
política, a l’explotació econòmica, a un paper de subaltern en la seva condició i en el seu 
nivell de vida.

I bé, això que és cert d’una manera general per tots els pobles, en quins termes es plan-
teja per Catalunya? Intentaré contestar aquesta pregunta en la segona part d’aquesta expo-
sició, que penso que és l’essencial.

Acabo de dir que el poble que es queda enrera en la cursa al progrés tecnològic es troba 
condemnat a la dependència política i a l’explotació econòmica, però desgraciadament 
aquesta és precisament ja ara la situació de la nació catalana; dependència política perquè 
ens trobem sotmesos en l’essencial al dictat del que decideixen altres, explotació econòmi-
ca perquè no solament som víctimes d’un sistema, d’una distribució dels ingressos públics, 
que és injust i discriminatori envers nosaltres, sinó que, a més, se’ns posen a cada moment 
traves, dificultats a les nostres iniciatives per pal·liar-ho.
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Per a mantenir la dependència política i l’explotació econòmica, s’intenta destruir la 
nostra pròpia identitat, s’intenta assimilar-nos, s’intenta suprimir les diferències que ens 
caracteritzen; és a dir, de fet, s’intenta fer-nos desaparèixer en tant que poble.

El més elemental instint de conservació, que els pobles poc o molt també tenen, ens 
imposa, doncs, de lluitar per mantenir-nos tal com som, i això amb independència d’altres 
motius, d’altres raons que puguin existir per aquesta lluita. I la lluita per continuar essent 
el que fa més de mil anys que som, que hem estat, implica, evidentment, resistir per totes 
les vies a totes les formes de subjugació i a tots els intents d’assimilar-nos.

Crec que tots podem estar d’acord que el més essencial d’aquestes vies de resistència és 
la que resulta de la voluntat de poder continuar almenys no sentint-nos avergonyits d’ésser 
catalans, continuar sentint-nos en certa manera satisfets que com a catalans hem aportat i 
aportem alguna cosa al món. Això no significa cap orgull ni cap vanitat desplaçada, ni cap 
sentiment de superioritat, ni significa menyspreu de ningú, sinó que significa simplement 
això, la satisfacció de ser el que som, el desig de continuar essent-ho.

Si, malgrat circumstàncies cada cop més adverses, fins ara ens hem mantingut com a poble 
ha estat precisament perquè hem tingut aquesta satisfacció d’ésser un poble que, entre altres 
coses, creu en la cultura i estima la cultura, que en molts terrenys —potser més que en cap en 
el terreny de les arts— ha fet aportacions importants a la cultura universal. Que som un poble 
obert a les idees noves i al progrés i que volem ser moderns sense trencar amb les nostres 
tradicions.

És per tot això —i em sembla que tots els catalans en tenim plena consciència— que cultu-
ra i modernitat són elements essencials per a la nostra supervivència, i és per això que un 
esperit provincià seria la nostra mort.

Però la cultura cada vegada més no és ja simplement la cultura literària, les humanitats. 
La dicotomia que va subratllar Snow, aquell home de ciència anglès a qui es referia al co-
mençament en Martínez de Foix, la dicotomia entre cultura literària i cultura científica ha 
d’ésser superada.

Cada vegada més en la societat tecnificada d’avui els homes en tant que individus, i 
sobretot els homes en tant que ciutadans, necessiten d’un mínim de cultura científica per 
poder comprendre els problemes complexos que la tecnologia planteja i per poder buscar 
solucions a aquests problemes pels camins de la racionalitat.

D’altra banda, qui diu modernitat vol dir capacitat d’innovació, capacitat d’assimilar les 
novetats que vénen de fora i capacitat també de crear-ne nosaltres mateixos. I les innova-
cions, en l’essencial domini dels aspectes materials de la vida col·lectiva, passen forçosa-
ment pel desenvolupament científic i tecnològic.

Un poble, doncs, que vol estar al dia i que vol continuar avançant —perquè qui deixa 
d’avançar en el món actual recula— no pot prescindir avui de la ciència perquè la ciència, i 
la tecnologia que es basa en la ciència i que en depèn, són els motors del desenvolupament.

Catalunya, més que ningú, necessita per tirar endavant apostar per la ciència i apostar-hi 
d’una manera decidida.

De quina manera això avui es materialitza? Donant medalles? Fent mèrits sobre el pro-
jecte d’innovació tecnològica i industrial que el Govern de l’Estat va presentar fa quinze 
dies al Congrés dels Diputats de Madrid? Bé, a mi em sembla que no, que tot això i coses 
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semblants són potser també necessàries, però són accessòries i servirien de poc si no es 
tingués en compte l’essencial, que és l’impuls de la investigació científica en el seu doble 
aspecte: la investigació pura i el desenvolupament.

Catalunya ha de considerar la investigació com absolutament indispensable, com absolu-
tament essencial per al seu futur. D’una banda, perquè només a través de la investigació pot 
generar-se i assimilar-se la nova tecnologia industrial, indispensable per assegurar la com-
petitivitat de cara a l’exterior. D’altra banda, perquè la investigació és segurament el millor 
instrument de formació del tipus d’homes que necessita la societat d’avui, i perquè és només 
a través de la investigació que és possible alçar el nivell de la cultura científica en general.

Però, evidentment, la investigació costa diners, cada vegada més diners, fins i tot si es fa a 
nivells modestos. Les possibilitats de Catalunya són en aquest aspecte reduïdes per raó de di-
mensió, per raó de la relativa mediocritat del nostre desenvolupament econòmic, i finalment 
també perquè no som amos de disposar nosaltres mateixos de les riqueses que generem.

Cal, doncs, ens cal més sacrifici i més esforç que el que altres països han de realitzar, i 
aquest sacrifici i aquest esforç són precisament tant més necessaris que és només a través 
d’ells que podem esperar superar algun dia les nostres pròpies limitacions.

I com que en un país democràtic els sacrificis i els esforços col·lectius només són possi-
bles si s’ha obtingut el consentiment general, la primera tasca a fer ha d’ésser sensibilitzar 
la nostra societat respecte al problema. I aquesta sensibilització requereix, evidentment, un 
esforç pedagògic en profunditat i també un esforç de propaganda, i també la creació d’una 
imatge de prestigi de la ciència, una imatge del prestigi que la ciència pot donar a Catalu-
nya, i l’esperança il·lusionada dels fruits que en podem treure.

La investigació per ser eficaç necessita moltes vegades d’un cert malbaratament. Però en 
el nostre cas, que els recursos són absolutament limitats, aquest malbaratament ha de ser 
forçosament reduït al mínim. Per tant, més que enlloc és indispensable per a nosaltres opti-
mitzar la utilització d’aquests recursos escassos de què disposem. És a dir, hem de procedir 
abans que res a la consideració dels objectius i definir les prioritats.

No ens podem imaginar que un país petit com el nostre pugui investigar en totes direc-
cions i fer-ho tot i intentar abastar-ho tot. Però tampoc hem de tenir un esperit estret, un 
esperit estrictament utilitari, que està demostrat també per l’experiència que és el millor 
camí cap el fracàs.

En el nostre context, més que enlloc segurament, hem d’intentar treure el màxim rendi-
ment de l’esforç, de l’esforç econòmic que pel país la investigació ha de significar. Però hem 
d’adonar-nos que no és cert que la investigació sigui una mena de rifa i sigui acceptar el 
risc de llençar els diners, si en aquesta rifa no ens toca res.

Com he dit en altres ocasions —i sense estendre-m’hi vull ara repetir-ho—, hi ha un as-
pecte de la investigació que sempre és útil, sempre paga, sempre dóna rendiment, i que per 
ell tot sol justifica que es faci: és la formació humana, a què em referia abans, és el fet que, 
a través del mètode científic —que ha d’ésser forçosament utilitzat en la investigació— és 
com millor poden formar-se cervells aptes no solament per fer ciència, sinó també per a 
tota altra mena d’activitats que el país pugui necessitar.

És per això que l’objecció que no val la pena de córrer el risc, d’esmerçar esforços i recursos 
en una activitat que potser no donarà fruits, no té fonament. I és per això que amb plena res-



 96 Paraules del president Heribert Barrera i Costa

ponsabilitat hem d’intentar que el nostre país, per reduïdes que siguin les seves possibilitats, 
n’utilitzi una part important, o una part relativament important, en el sentit que diem.

Amb quins mitjans Catalunya pot fer aquest esforç de recerca, aquest esforç d’inves-
tigació que em sembla necessari? Voldria referir-me ara als aspectes legals i podríem dir 
polítics de la qüestió.

L’Estatut d’autonomia en el seu article 9, apartat 6, atorga a la Generalitat la competèn-
cia, que anomena «exclusiva», sobre la investigació. Una lectura ràpida, doncs, de l’Estatut 
podria induir-nos a creure que en aquest terreny podem fer tot el que creguem necessari 
de fer. Però aquest mateix article de l’Estatut fa la reserva del que disposa el número 15 de 
l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució. I si es llegeix aleshores aquest precepte consti-
tucional hi veiem que l’Estat es reserva la competència exclusiva —i aquesta vegada sí que 
l’exclusiva no necessita cometes— sobre foment i coordinació general de la investigació 
científica i tècnica.

Per tant, com que les paraules «foment» i «coordinació» poden ésser interpretades de 
manera molt extensiva —i ja sabem que les interpretacions que es fan dels nostres textos 
autonòmics són sempre fetes de manera extensiva, però en contra nostra—, de fet, doncs, 
la competència que l’Estatut diu que té la Generalitat d’exclusiva no en té res i jo gairebé 
diria que és molt limitada.

És en virtut d’això que fins ara la Generalitat no ha obtingut el traspàs de cap dels serveis 
d’investigació pública existents al nostre país, i és en virtut d’això, esperant potser també 
que tingui ja vigència la LOHPA, que tots els esforços dels representants catalans de la Co-
missió Mixta de Traspassos han estat fins ara debades per obtenir competències d’execució 
en aquest aspecte.

Si al que he dit afegim que el mateix Estatut, a l’article 12, apartat número 2, diu que és 
competència exclusiva de l’Estat l’autorització per a transferències de tecnologia estrangera. 
Si afegim, també, que a tots els països del món —i el nostre no pot ser una excepció— una 
gran part de la investigació es fa amb les tesis de doctorat i que, en matèria d’ensenyament, 
la competència de la Generalitat, pel que es refereix a universitats, ve molt limitada per 
l’apartat 10 de l’article 27 de la Constitució, que diu que es reconeix l’autonomia de les uni-
versitats en els termes que la llei estableixi (per tant en els termes de llei orgànica d’autono-
mia universitària que encara no s’han posat d’acord en aprovar). Si considerem que aques-
ta competència ve també limitada pel número 30 de l’apartat primer de l’article 149 de la 
Constitució, que estableix la competència exclusiva de l’Estat per fixar les normes bàsiques 
de desenvolupament de l’article 27 a què abans em referia, em sembla que queda clar, vist tot 
això, que les competències de la Generalitat en matèria d’investigació són, com deia abans, 
molt reduïdes.

Per tant, dels diners públics que l’Estat esmerci per a la investigació, la fracció que la 
Generalitat en pot esperar obtenir quedarà molt per sota —n’estic convençut— de la part 
que ens correspondria considerant la població catalana amb relació a la del total de l’Estat, 
o considerant l’activitat econòmica catalana amb relació a la del total de l’Estat, o consi-
derant la part que Catalunya aporta als recursos generals de l’Estat, o considerant, en fi, la 
vocació investigadora que Catalunya ha demostrat tenir amb relació a la mateixa vocació 
en el conjunt de l’Estat.
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Però, a més, és probable —gairebé segur— que fins i tot si rebéssim tot el que en justícia 
ens hauria de tocar dels diners públics que en el conjunt de l’Estat s’esmercessin per a la 
investigació, això seria molt menys del que es necessita, del que Catalunya necessita.

Per tant, em sembla evident que si Catalunya vol fer —com caldria— aquest esforç, 
aquest sacrifici en favor del conreu de la ciència i en favor de la investigació, l’haurà de fer 
en gran part, en la més gran part, amb els seus propis recursos. És a dir, caldrà, d’una banda, 
que la Generalitat completi les dotacions que rebi de l’Estat a partir d’altres fonts d’ingres-
sos, i això és el que molt modestament i d’una manera encara molt limitada s’ha estat fent 
ja en el pressupost de la Generalitat aprovat per l’any 1982. La Generalitat ha començat a 
esmerçar per al foment de la investigació diners que no ha rebut del pressupost de l’Estat 
amb aquesta finalitat. Caldrà, a més —i jo diria sobretot—, que d’altra banda la Generalitat 
provoqui, impulsi i fomenti el mecenatge privat i l’activitat investigadora privada.

Amb això, com en tantes altres coses, no tenim més remei que acceptar que la nostra 
cultura és una cultura de peatge, és una cultura que ens hem de pagar amb els nostres 
propis diners.

Però, en fi, aquest és un altre tema, que ell tot sol demanaria tot l’espai d’una conferència.
Bé, com que hem començat tard no vull allargar-me excessivament i m’aturaré aquí. 

Voldria, però, per acabar, perquè potser he parlat una mica de pressa, resumir breument el 
que he dit.

La ciència, a través de la tecnologia, ha donat forma al món modern. El seu impacte és 
cada vegada més profund. Catalunya, poble petit, de supervivència incerta, amb garanties 
polítiques precàries per a aquesta supervivència, té el perill de ser engolit demogràficament 
i culturalment, i no pot quedar-se al marge de la marxa endavant de les societats occiden-
tals; ha de seguir el ritme del progrés si vol sobreviure.

Els seus millors atots en aquesta partida difícil que ha de jugar contra l’enemic obsti-
nat i implacable són la cultura, la modernitat i la innovació. La modernitat i la innovació 
només són possibles a partir d’un nivell general de coneixements científics que sigui sufi-
cient d’acord amb el que és el món d’avui, i només són possibles mitjançant la utilització 
sistemàtica de la investigació com a eina per a la descoberta de noves tecnologies, per a la 
introducció aquí de les que en altres llocs es vagin creant, i també per a la formació de les 
elits directives que Catalunya necessita.

Catalunya, doncs, ha d’estar disposada a fer un esforç en aquest sentit, proporcionalment 
més elevat que el que necessiten fer altres pobles, i tots hem d’adonar-nos que en la nostra 
lluita col·lectiva per sobreviure com a poble, la ciència té un paper que no podem menyste-
nir i que sobretot no podem ignorar.

Res més, i moltes gràcies.



 98 Paraules del president Heribert Barrera i Costa

Diada nacionalista del Pi de les Tres Branques

Berga, 18 de juliol de 1982

Amics,
Encara que sigui obvi voldria precisar-vos, per començar, que no parlo representant 

cap institució sinó simplement com un català que, en aquests moments, és president del 
Parlament de Catalunya.

I per bé que també és obvi, vull assegurar-vos que parlaré amb la claredat de sempre, 
sense fer cap cabal del fet que, amb motiu de la Diada de l’any passat, haguessin intentat 
processar-nos. Aquest any potser també hi ha algú, aquí, que va prenent nota de les nostres 
paraules i les comunicarà al jutge amb l’esperança que pugui considerar-les delictives. A fi de 
facilitar-li la tasca i perquè, si m’ho demanen, pugui saber exactament el que he dit, aquesta 
vegada, contra el meu costum, porto el meu parlament escrit. Així els serà fàcil de veure altre 
cop si se’m pot aplicar l’article 123 del Codi penal espanyol, aquell article que diu que seran 
castigats amb presó els ultratges a «la nacion española», o al «sentimiento de su unidad», 
article curiós, que prescriu castigar els ultratges a quelcom tan indefinible com els senti-
ments, i que té una història encara més curiosa, que em sembla bo de fer conèixer. Aquest 
article té el seu origen en la Llei de jurisdiccions, la cèlebre llei anticatalana promulgada el 
1906 després de l’assalt al Cu-Cut. Però la tan blasmada Llei de jurisdiccions no anava tan 
lluny encara perquè, si bé parlava dels ultratges a la «nación», no esmentava l’ultratge al 
«sentimiento de su unidad» i almenys considerava igualment delictuosos els ultratges a les 
«regiones, provincias, ciudades y pueblos de España y sus banderas y escudos»… Aquesta 
simetria era previsible, és clar que no podia durar i de fet va desaparèixer en el Codi penal 
de 1928, el promulgat per Primo de Rivera, on a més es fa menció per primera vegada de «la 
unidad de la patria». Amb la República (que encara que alguns pretenguin el contrari mira-
va les coses de Catalunya des d’un altre angle i, a més, respectava realment la llibertat d’ex-
pressió), aquest tipus de delicte va desaparèixer del Codi però, evidentment, va tornar-hi a 
entrar sota Franco amb el text refós del 1944. L’exacta redacció actual resulta del manament 
de la Llei de 8 d’abril de 1967 d’incorporar l’article 27 de la Ley de seguridad del Estado del 
1941, i apareix en el Codi refós del 1973. En fi, el més lamentable de tot és que el nou Estat 
democràtic, no solament ha mantingut en aquest punt sense cap modificació el Codi penal 
de Franco, com a continuador respectuós que és de l’Estat franquista, sinó que no ha vacil-
lat a mostrar-se implícitament conforme amb l’article 123 en remetre-s’hi en la Llei sobre 
«el uso de la bandera de España», aprovada a les Corts a la tardor del 1981 per aclaparadora 
majoria, una majoria que ja podeu suposar com estava constituïda.

Bé, com que evidentment respectem els sentiments dels altres tant com volem que res-
pectin els nostres, no ens fa por que mirin a veure si aquest article del Codi penal ens és 
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aplicable. Sabem que en justícia no pot ser-ho perquè defensar els nostres drets, la nostra 
identitat, la unitat històrica, cultural i lingüística dels Països Catalans, no és ni pot ser mai 
un ultratge a res o a ningú.

Aquesta digressió historicojurídica ens ha fet remuntar al 1906 tot passant pels dos dic-
tadors, Franco i Primo de Rivera. Més de tres quarts de segle s’han escolat ja des de la pro-
mulgació de la Llei de jurisdiccions i en alguns aspectes tot està no ja igual sinó bastant pit-
jor. Tal com ja vam dir aquí l’any passat, estem travessant un període d’involució pel que fa 
referència a les llibertats autonòmiques, estem vivint una nova ofensiva contra Catalunya 
que culminarà d’aquí pocs dies amb l’aprovació definitiva al Senat de la cèlebre LOHPA. 
Tenim a l’Estat un Govern feble i irresolut, un prodigi de «dontancredisme», com diuen 
ells, que mira impassible com desapareixen els llocs de treball i les empreses, com baixa  
la moneda, com progressen la inflació i l’atur, que en un país arruïnat no sap dir no als 
militars quan es tracta de gastar 310.000 milions de pessetes per a comprar una vuitantena 
d’avions de guerra, però que, per exemple, esmerça només 250 milions, més de 1.200 ve-
gades menys, per a la rehabilitació dels milers de drogoaddictes. Ah! però, aquest Govern 
és feble en tot menys en una cosa: en anar contra les autonomies d’Euskadi i de Catalunya 
i contra els Països Catalans. Tots els greus problemes del país poden esperar, però el que 
de cap manera no pot esperar fins al setembre, el que justifica sessions extraordinàries de 
les Corts en plena canícula, és l’aprovació d’aquesta LOHPA que, diguin el que vulguin els 
catalans que gosen defensar-la, és la tomba de l’autonomia, almenys de l’autonomia tal com 
nosaltres l’havíem entesa, és a dir, una autonomia política que permetés precisament això 
que no toleren: la diferència.

De vegades alguns estrangers que, per falta d’informació, no entenen les nostres reivin-
dicacions, ens en demanen una definició simple. N’hi ha una de ben senzilla i esquemàtica: 
el dret a la diferència. Per nosaltres, Catalunya és una nació perquè Catalunya és diferent i 
perquè ens agrada fer les coses a la nostra manera. L’autonomia que reclamem és això: que 
ens deixin fer les coses a la nostra manera. I això precisament és el que no volen, el que la 
LOHPA tracta d’impedir del tot establint que en res no tenim competència exclusiva, que en 
res no podem decidir si no és dins del marc estret que ens assenyalin. La millor imatge de la 
nostra autonomia, tal com ells l’entenen, seria la d’un gos fermat a un arbre, que es pot moure 
només el que li permet la llargada de la corda, i encara —no cal dir-ho— el seu objectiu és 
fermar-nos el més curt possible.

El gran parany en aquests moments és donar per bo el plantejament que ens fan, és a 
dir, consentir a la falsificació semàntica de fer passar per autonomia el que és només o bé 
descentralització, és a dir delegació de facultats executives, o bé redistribució del poder, no 
a les entitats territorials sinó a estaments diversos de la societat, considerada com a una en 
el conjunt de l’Estat. Aprovada la LOHPA, s’haurà consumat la gran enganyifa d’aquesta 
etapa democràtica, una alquímia al revés que haurà transmutat l’or de l’autogovern que 
reivindicàvem durant el franquisme en el plom d’una engavanyadora administració terri-
torial essencialment tan unitària com abans, encara que una mica desconcentrada i des-
centralitzada.

Les comunitats autònomes, amb les lectures de la Constitució i de l’Estatut que malaura-
dament va fent el Tribunal Constitucional i sobretot amb la LOHPA, seran qualitativament 
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molt poc més que les diputacions: organismes subalterns sense cap sobirania, que apli-
caran les lleis de l’Estat i que només en qüestions menors, absolutament menors, podran 
elaborar legislació administrativa i encara en allò que una llei d’harmonització no els ho 
limiti o els ho impedeixi. Val més això que res, diuen molts, i és cert: jo també penso que 
val més això que res. Però encara que això, siguem justos, sigui una mica més que la Man-
comunitat, seria molt perillós enlluernar-nos pensant en les realitzacions de la Mancomu-
nitat. Perquè aleshores, fa setanta anys, la incidència de l’Estat sobre la vida dels ciutadans 
era molt limitada i el poder de la Mancomunitat representava una fracció important del 
conjunt dels poders públics i per tant la Mancomunitat comptava de debò, mentre que ara 
el poder de l’Estat s’estén sobre gairebé tot i el poder de la Generalitat, n’és de fet una frac-
ció molt petita, a menys que anomenem poder a rebre estrictament comptats uns diners 
que serveixen per a pagar uns funcionaris que ells, a Madrid, recluten i que han d’actuar 
amb les normes que ells determinen segons les lleis que ells estableixen. L’exclusivitat de les 
competències que la LOHPA de fet elimina és el nus de la qüestió i una vegada més voldria 
recordar que, amb l’experiència d’uns quants anys de funcionament de la Mancomunitat, el 
mateix Enric Prat de la Riba, que no era ni un revolucionari ni un extremista, ho va veure 
ben clar quan deia, el maig del 1917, poc abans de la seva mort: «Que el límit de l’autonomia 
es posi a l’extensió, al nombre de funcions, però no a la intensitat, no a la plenitud de les 
funcions atorgades.»

Podem fer alguna cosa contra aquest procés involutiu? Sí, naturalment, no hem pas de 
quedar-nos plegats de braços... Podem fer molt i, si tots els catalans estiguéssim units per 
fer-ho, crec que podríem encara canviar la marxa de les coses.

En primer lloc, hem de preservar el que, per molt que facin, si volem, no ens poden 
prendre mai: la nostra pròpia dignitat. La dignitat d’un poble no es perd amb la submissió, 
si ha de sotmetre’s perquè no té altre remei. Però es perdria si ho fes sense una protesta 
permanent. La dignitat d’un poble no es perd acatant les lleis aprovades per procediments 
democràtics, fins i tot si són injustes i van contra el seu dret de continuar existint com a 
nació. Però es perdria, si a més d’acatar-les, les acceptés i les donés com a bones.

En segon lloc, hem d’ésser rigorosos, intel·lectualment rigorosos. Cap llei no pot negar 
el que és un fet. Si per nosaltres és un fet que els Països Catalans són una nació, hem de 
treure d’aquest fet totes les conseqüències lògiques que se’n deriven i no hem d’acceptar 
les peticions de principi dels adversaris. Cap llei no pot tampoc canviar el significat dels 
mots: autonomia vol dir autogovern. Si arribés un moment que ja no governéssim gens i 
que només administréssim en el marc d’una normativa que nosaltres no havíem establert, 
caldria aleshores dir-ho sense vergonya i sense embuts al nostre poble: l’autonomia l’hem 
perduda i s’ha acabat, i per tant ens cal tornar a començar, tornar altre cop a reivindicar-la 
com quaranta anys endarrere.

En tercer lloc, hem de respectar i fer que els nostres representants respectin el sistema 
de prioritats que és propi de totes les nacions: Catalunya en primer lloc i res per damunt de  
Catalunya. El principi que l’interès de l’Estat ha de prevaler sobre l’interès de Catalunya, que 
la governabilitat de l’Estat ha de passar al davant del respecte de les nostres llibertats, no po-
dem de cap manera acceptar-lo. Un Estat que no respecta els nostres drets no ens pot exigir 
cap mena de sacrifici ni de fidelitat. I, en el mateix ordre d’idees, sobretot no hem d’admetre la 



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 101

fal·làcia que consisteix a dir que per a salvar la democràcia o per a instaurar la justícia social, 
si cal, hem de sacrificar temporalment Catalunya, perquè amb democràcia o amb justícia 
social ja vindrà un moment en què els drets de Catalunya seran reconeguts.

Si sacrifiquem els drets de Catalunya el que salvem no és la democràcia sinó un règim 
opressor i el que instaurem no és la justícia social sinó un sistema basat en la injustícia. En 
l’Estat espanyol, democràcia autèntica i drets nacionals són inseparables, una cosa no va 
sense l’altra i sacrificar Catalunya és, indefectiblement, sacrificar la democràcia. Igualment 
la justícia social, que implica l’absència de privilegis, no pot existir quan una comunitat 
nacional es troba privilegiada sobre unes altres. La llibertat i la justícia són indivisibles. Pels 
ciutadans d’una nació sotmesa i discriminada, les llibertats individuals i la justícia social 
són, en bona part, purs formalismes sense contingut.

Però, ¿què hauríem de fer si tot i mantenint-nos col·lectivament dignes i rigorosos, si 
malgrat que poséssim Catalunya en primer terme, les nostres llibertats fossin conculcades 
i la nostra ja limitada autonomia quedés pràcticament suprimida? Bé, aleshores, ens que-
daria encara un camí, el que jo anomenaria el de la nova resistència. La nova resistència 
no hauria d’implicar cap violència, perquè l’olla de terrissa no pot anar a cops contra l’olla 
d’aram. La nova resistència no hauria d’implicar il·legalitat, perquè resistir les lleis injustes 
no és incompatible amb acatar-les. La nova resistència no voldria dir tampoc clandestini-
tat, perquè mentre un mínim de llibertats individuals persistissin, caldria al contrari donar 
la cara. La nova resistència hauria d’ésser una acció cívica permanent en la qual cada per-
sona des del lloc que ocupés, cada entitat en l’esfera de les seves activitats pròpies, no cessés 
d’afirmar la seva catalanitat i de reclamar la llibertat de Catalunya. La nova resistència 
hauria de consistir a crear i mantenir una al·lèrgia ininterrompuda contra tot el que dis-
criminés Catalunya, contra tot el que negués o alterés la nostra identitat nacional. I utilitzo 
la paraula al·lèrgia en el seu sentit propi de reacció inflamatòria de defensa. En efecte, si 
ens ho prenguessin tot, o gairebé tot, per defensar-nos hauríem d’inflamar-nos encara que 
actuéssim amb seny. Acceptar l’espoliació sense alterar-nos equivaldria aquesta vegada a 
resignar-nos passivament a la fi de la nació catalana.

Tot això que crec vàlid pel Principat em sembla que ho serà també al seu moment pels 
altres Països Catalans. Però la història no crema etapes. Cadascun d’ells ha d’actuar, doncs, 
d’acord amb el lloc on es troba en la seva evolució històrica, en la seva llarga marxa cap a la 
llibertat. Som plenament solidaris dels altres Països Catalans i per nosaltres, nacionalistes 
del Principat, la seva lluita d’alliberament és la nostra lluita. Però en l’expressió d’aquesta 
solidaritat ha de quedar ben clar que cadascú és i serà sempre amo a casa seva; que com les 
tres branques d’aquest arbre a l’entorn del qual estem reunits, som pobles sortits d’un mateix 
tronc, però cadascun amb la seva personalitat específica i amb la més absoluta llibertat de 
mantenir-se separat, sense altres vincles irrenunciables que el d’unes mateixes arrels, que són 
els orígens i la història; el d’un mateix tronc, que és la cultura comuna, i el d’una mateixa 
saba, que és la llengua catalana, la nostra llengua de tots, perfectament una malgrat les seves 
variants.

El camí de la llibertat és aspre i costerut, llarg i difícil. Però no necessàriament les pitjors 
eventualitats han de realitzar-se. No necessàriament entrarà en vigor la LOHPA. Si entra 
en vigor, no necessàriament s’aplicarà. Si s’aplica, no necessàriament destruirà totalment la 
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nostra autonomia. Jo estic convençut que si el poble català sap fer de les pròximes eleccions 
un referèndum on deixi ben clar quina és la seva voluntat, l’essencial encara pot salvar-se. 
I si se salva Catalunya res no podrà impedir que se salvin també els altres Països Catalans. 
Per tant, tot depèn encara del nostre esforç i de la nostra fe.

Per marcar que estem disposats a aquest esforç; per afirmar que mantenim intacta la 
nostra fe en el futur de la pàtria; per subratllar, en fi, la immutabilitat dels nostres senti-
ments i la continuïtat d’un any a l’altre de la Diada d’avui, permeteu-me, doncs, de cloure 
aquest acte amb el mateix crit amb què vam acabar-lo l’any passat:

Visquin els Països Catalans lliures!
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Pregó de la Festa Major d’Agramunt

Agramunt, 9 de setembre de 1982

Il·lm. Sr. Alcalde, Senyores i Senyors,
És un gran goig per a mi, tenir l’honor enguany de llegir el pregó de les festes d’aquesta anti-

ga vila d’Agramunt, capital de la Ribera del Ció, que, amb més de nou-cents anys d’història, en 
molts punts de vista pot ésser considerada paradigma del que són i sobretot del que haurien 
de ser les nostres capitals comarcals i que no solament pels seus boníssims torrons mereix és-
ser coneguda. Teniu, agramuntins, antics monuments d’entre els quals sobresurt la vostra tan 
bonica església romànica de Santa Maria; teniu una economia equilibrada, on l’agricultura té 
ara, per sort, un paper essencial gràcies a l’aigua del Canal d’Urgell que rega els vostres camps; 
teniu una activitat cultural molt important com ho demostren la vostra coral, el vostre agrupa-
ment escènic, el certamen literari Sant Jordi que organitzeu a la primavera i sobretot la revista 
Ció, d’un alt nivell que molt us honora i que amb magnífica regularitat porta ja publicats més 
de 200 números en els seus dinou anys d’existència, i teniu equipaments escolars suficients i 
un Institut de segon ensenyament; teniu modernes instal·lacions esportives que va inaugurar 
fa molt pocs mesos el president de la Generalitat, el Molt Hble. Sr. Jordi Pujol; en fi, teniu entre 
els vostres fills personalitats importants, per exemple en el món de la política, i especialment 
un escriptor conegut i molt apreciat en tot l’àmbit de la llengua catalana que ocupa en les 
nostres lletres un lloc de primer ordre, em refereixo al meu excel·lent amic en Guillem Viladot.

Els que vivim a Barcelona, el nostre cap i casal, i som testimonis dels grans problemes 
que té plantejats l’aglomeració barcelonina, moltes vegades ens descoratjaríem i perdríem 
la confiança en el futur si no penséssim que darrere Barcelona hi ha aquesta Catalunya de 
les comarques, activa, treballadora, emprenedora, fidel a la llengua, i que conserva les nos-
tres tradicions però que ha sabut també adaptar-se als nous temps i modernitzar-se i de la 
qual Agramunt n’és un magnífic exponent.

El món, en efecte, ha sofert transformacions profundes en els darrers decennis, moltes 
més que durant els segles passats i tots tenim la impressió que estem en un període de can-
vi on tot trontolla i res no és com era abans. Hi ha la crisi econòmica que pateix gairebé tot 
el món —però que nosaltres a l’Estat espanyol, sofrim intensament com pocs— i de la qual 
ningú no sap donar explicació ni molt menys trobar remei; hi ha la inestabilitat política de 
la qual el nostre país no podem pas dir tampoc que n’estigui totalment indemne; hi ha una 
crisi de valors morals que es reflecteix especialment en la desorientació d’amplis sectors de 
la joventut; hi ha sobretot aquesta amenaça d’una guerra atòmica que si arribés a esclatar 
significaria segurament una destrucció total o quasi total de la humanitat.

Davant d’aquests perills, davant d’aquests flagells, ens cal reaccionar i ens cal buscar què 
ens queda que ens equilibri, que ens empenyi i ajudi a tirar endavant i que ens protegeixi 
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del sentiment de frustració que moltes vegades fa presa damunt nostre. Una de les poques 
coses que ens pot ajudar a superar dubtes, defalliments i desencís és l’amor a la terra, a 
aquesta terra catalana que ens ha vist néixer, que ens nodreix i que acollirà les nostres 
despulles. Com Anteu, aquell gegant dels mites grecs que quan en la lluita el feien caure 
vençut, recobrava immediatament les seves forces al contacte de la terra, la seva mare, i que 
per matar-lo calgué que Hèrcules l’alcés en braços, jo estic convençut que nosaltres serem 
també capaços de superar les profundes dificultats d’aquesta època si sabem conservar la 
nostra identitat catalana, si sabem ésser dignes de totes les gestes dels mil anys de la nostra 
història, si sabem conservar la llengua que vam aprendre dels llavis de les nostres mares i 
si sabem respectar les nostres tradicions de treball, de solidaritat, de llibertat i de respecte 
mutu, perquè en moments difícils és quan més que mai és necessari ésser fidel a si mateix.

Mantenir la catalanitat no seria prou, tanmateix, si no sabéssim evolucionar i transfor-
mar-nos. Com un riu que mai no porta la mateixa aigua però és sempre el mateix riu, Cata-
lunya també ha de canviar, tot i mantenint-se ella mateixa. Com a poble hem d’estar oberts 
a tots els nous corrents dels temps moderns però sense deixar d’ésser el que som, el que 
durant tants segles hem estat. Ens cal, doncs, saber fer front a una doble exigència i d’una 
banda, conservar les nostres essències i resistir als intents d’assimilació, de castellanització 
dels quals som objecte; d’altra banda, evolucionar en tot allò que calgui i esdevenir en tots 
els ordres un país modern. Un país petit com Catalunya, que no ha reeixit encara a recu-
perar la seva sobirania, només pot sobreviure per les vies de la cultura i de la modernitat. 
Mitjançant la cultura preserva intacta la seva ànima. Mitjançant la modernitat, assegura a 
la cultura el suport material que li és indispensable. La promoció d’una autèntica cultura 
popular i la modernització de les nostres estructures econòmiques, condició necessària per 
a poder ésser competitius a Europa i al món, són els grans reptes que té plantejats la nos-
tra autonomia. Amb competències limitades, amb mitjans financers molt reduïts, amb un 
poder que essencialment és sobretot moral, hem de fer front a una tasca difícil, gairebé per 
damunt de les nostres forces. Però no ens hem de desanimar. La nació que en altres temps 
va saber imposar la seva bandera de cap a cap del Mediterrani, vull creure que sabrà també 
ara superar totes les dificultats que s’amunteguen davant seu. En aquest esforç, en aquesta 
tasca, hem de ser-hi tots, homes i dones, els de Barcelona i els de comarques, els de les 
ciutats i els de les petites viles, els de la costa i els de la terra ferma. El nostre Parlament, el 
nostre Govern, no podrien fer res sense la cooperació, sense l’esforç de tots i cadascun dels 
ciutadans. Jo estic segur, agramuntins, que podem comptar amb vosaltres. Jo estic segur 
que conreant la vostra terra, treballant als vostres obradors i a les vostres fàbriques, prenent 
cura de les vostres botigues, mantenint ben vives la nostra cultura i la nostra llengua, sa-
breu estar al vostre lloc com sempre heu estat i complireu el vostre deure de bons catalans 
i de bons ciutadans per refer aquesta Catalunya rica i plena que evoca el nostre himne.

Però hi ha un temps per a cada cosa. El treball i l’acció cívica no són incompatibles amb 
les celebracions i les festes, ans al contrari les necessiten, car la joia és necessària a l’esforç, 
igual com no hi ha mai festa de debò sinó és amb la satisfacció del treball acomplert. Els 
tres dies que vénen, seguint el vostre costum tradicional, seran tres dies de festa. Desitjant 
que us siguin ben plaents i que tinguin el màxim esclat i lluïment, declaro oberta la Festa 
Major del 1982.
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Cinquantè aniversari del Guiatge Català 
iniciat per Josep M. Batista i Roca

Montserrat, 27 de novembre de 1982

Pare Abat, Marta, amics tots. Jo també voldria començar donant-vos les gràcies per ha-
ver-me donat l’oportunitat d’ésser aquí avui amb vosaltres. No he estat escolta, però estic 
molt content de ser-hi. Crec que aquest acte ens arriba al cor a tots i voldria explicar-vos 
només perquè m’agrada ser amb vosaltres.

Primerament, perquè penso que puc ser-hi, perquè, tot i no haver estat escolta, he tingut 
amics i gent molt pròxima a mi que han estat d’aquest moviment i, per tant, sé tot el que ha 
significat per a Catalunya. Després, crec que un segon motiu per estar content d’estar aquí 
amb vosaltres aquest matí és perquè sempre fa goig de celebrar un 50è aniversari. Avui, la 
vostra presidenta ja hi ha fet al·lusió dient que en aquest país nostre, en el qual tantes coses 
són efímeres, duren poc, on tantes excel·lents iniciatives desapareixen al cap de poc temps, 
quan hi ha una cosa que dura, que està arrelada, que es veu realment que durarà, val la pena 
de reconèixer-ho, d’encoratjar-ho, i en fi, de celebrar-ho. Crec que és important que vosaltres 
pugueu celebrar els cinquanta anys perquè això vol dir que realment el vostre moviment no 
és una cosa que hagi significat una simple imitació del que havia estat fet fora de casa nostra, 
sinó que respon a una realitat profunda, a una necessitat, i per això ha durat. A més a més, 
també té el gran mèrit, segurament, d’haver-se sabut adaptar als temps, d’haver sabut anar 
canviant en els moments que convenia fer-ho, perquè sense això no hauria durat.

Un altre motiu de satisfacció, un altre motiu, doncs, que fa que m’agradi d’estar amb 
vosaltres aquest matí és que és una obra, la del Guiatge Català, al servei de la joventut. 
Estem passant ara uns anys de crisi, de problemes, en els quals hi ha una subversió de 
moltíssimes coses, en les quals els valors que abans consideràvem com a valors definitius, 
com a valors durables i indiscutibles, ara ja no se sap ben bé, de vegades, què signifiquen. 
Aleshores encara que enmig d’aquestes transformacions semblaria, i segurament és cert, 
que els joves més que ningú són els que són més capaços d’adaptar-s’hi, de fet resulta que 
la joventut n’és la major víctima, perquè a l’edat de formació es necessita tenir alguna cosa 
sòlida en la qual recolzar-se. Es necessita tenir el suport d’unes normes, d’una tradició i 
justament ara aquest suport desapareix, s’esmicola i, per tant, una obra com la vostra que 
significa intentar donar-lo, que significa assenyalar un camí, que significa, doncs, realment 
donar un ajut i orientar, o almenys, ajudar a orientar aquesta joventut nostra, crec que és 
una obra extremadament meritòria. A més, ara, en aquests moments, parlar de coses com 
el servei als altres, les bones obres, la lleialtat, l’honor, Déu i la pàtria, parlar-ne solament, té 
una gran significació i un moviment com el Guiatge que vol mantenir vius aquests valors 
mereix, doncs, l’ajut de tots, mereix l’encoratjament de tots.
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En fi, hi ha un darrer motiu pel qual jo estic content d’ésser amb vosaltres aquest matí i 
que potser és el més important (potser no, però almenys ho és per mi) i és que el Guiatge  
Català és, evidentment, una d’aquestes coses que ens serveixen per mantenir la nostra identitat  
nacional. És un dels mitjans que tenim per tirar endavant, per mantenir la nostra nació mil-
lenària, per fer que no desaparegui i evidentment aquest, em penso, ja pels fundadors del 
Guiatge ha estat un dels principals objectius. Ho és potser, no solament per ell mateix, sinó 
perquè, com em sembla que ha dit molt bé el director general de la Joventut, realment no es  
pot fer un servei a la joventut, no es pot fer un servei als homes i dones del nostre país si 
no és en certa manera arrelant-nos a la realitat nostra, a la realitat de la nostra comunitat 
nacional. Com sabeu, en aquest aspecte estem passant moments difícils perquè encara que 
hàgim recuperat llibertats importants i essencials, encara que hagin reviscut institucions 
que durant tants segles han guiat el nostre país, les condicions mateixes de la vida moderna 
fan que potser més que mai estem en perill de perdre aquesta nostra identitat. Per tant, tot 
el que pugui ajudar a salvar-la és quelcom que hem d’aplaudir i que hem de celebrar, doncs, 
que hi hagi, encara, persones, que estiguin disposades a donar el seu temps, a donar tota la 
seva activitat, el seu esforç, perquè, a través d’aquest camí també puguem continuar essent 
nosaltres mateixos.

I bé, res més, volia dir-vos només això, aquests quatre motius pels quals he vingut amb 
molt de goig aquest matí a Montserrat, aquest Montserrat que tant ens diu a tots nosaltres. 
I voldria desitjar a la vostra obra molts anys de vida i donar-vos l’enhorabona per aquest 
aniversari.
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Francesc Pujols i la nació catalana

Figueres, 10 de desembre de 1982

Senyores i senyors,
És per a mi un goig molt gran venir a parlar-los aquest vespre d’aquell gran català, amb 

l’amistat del qual vaig honorar-me, d’aquell gran pensador que va ésser Francesc Pujols. 
Un home que, com va escriure Josep Pla, fou «únic, excepcional, fabulós» i l’obra del qual, 
parcialment, la coneixen només molts pocs i totalment, jo diria que ningú. Durant uns 
pocs anys, en els quals l’exili ens va fer coincidir a Montpeller, vaig veure’l molt regular-
ment. Un parell de vegades per setmana un grup d’amics, entre els quals, si deixem de 
banda Artur Bladé (que el veia encara molt més sovint), Alexandre Cirici i jo érem els més 
fidels, ens reuníem amb ell per seguir de viva veu el seu ensenyament. Com si fóssim els 
deixebles d’un filòsof grec, ens parlava de la seva filosofia i de tantes i tan variades coses 
com podia i sabia parlar. Aleshores vaig tenir ocasió d’apreciar la seva gran bondat i la seva 
extraordinària cortesia ja que, com va escriure també Josep Pla, era d’una cortesia portada 
fins als últims detalls. Però sobretot vaig poder admirar el seu gran talent i la seva vastís-
sima cultura i aquella «golafreria intel·lectual» que, com digué Josep Pla, Francesc Pujols 
posseïa. L’ambició intel·lectual de Pujols i l’esforç de pensament que va posar al servei 
d’aquesta ambició foren immensos. I em sembla que no faltaré gens a la veritat dient que 
ambdues coses, ambició i esforç, estaven essencialment inspirats per Catalunya.

Francesc Pujols fou un incansable estudiós del pensament català de tots els temps, que 
treballava dia i nit, com deia ell, i més que ningú segurament va voler exaltar l’esperit del 
país. És sense cap exageració que va poder dir, en una carta a Artur Bladé escrita l’any 1951, 
que havia dedicat a la qüestió catalana cinquanta anys de la seva vida. I per definir el seu 
propòsit em bastarà agafar el final de l’Oda a la pàtria d’Aribau i dir que el que es proposà 
Pujols per Catalunya, fou fer passar

  ... son nom e sa memòria
  als propis, als estranys, a la posteritat.

És per totes aquestes raons que em va semblar molt adequat que el tema final d’aquest 
cicle de conferències fos parlar de «Francesc Pujols i la nació catalana». I l’únic problema 
que se m’ha plantejat en preparar la meva exposició és el fet que, estant Catalunya tan 
íntimament lligada a tot el pensament pujolsià, resulta difícil de dir tot el que segurament 
caldria dir, en el marc, forçosament limitat en el temps, d’un parlament com aquest. Em 
passa el que el mateix Pujols explicava més d’una vegada, que s’havia trobat amb gent que 
li demanava: «Sr. Pujols, faci-me’n cinc cèntims de la seva Hiparxiologia.» I que la seva res-



 108 Paraules del president Heribert Barrera i Costa

posta era (donant a la unitat monetària el valor de l’època): «Miri, cinc cèntims és impos-
sible, per menys d’una pesseta amb deu no els puc explicar res.» Jo també em trobo doncs, 
ara, amb aquesta dificultat que és la d’aconseguir no trair el pensament del mestre en  
esquematitzar-lo per fer-ne entenedora, en poca estona, ni que sigui una petita part. Per 
endavant demano, doncs, la indulgència de tots vostès i declaro que em donaré per molt 
satisfet si després d’escoltar-me, havent constatat la insuficiència del que hauré dit, això 
els decideix a enfonsar-se directament en les obres essencials del propi Francesc Pujols, 
que ara són pràcticament introbables, però que espero que, gràcies a l’actualització de la 
seva memòria que haurà significat aquest centenari, seran aviat reeditades i posades així a 
l’abast de tothom.

Dit això, com que el temps passa, és hora ja d’entrar de ple en el tema a tractar. Què era 
per Francesc Pujols la nació catalana? Permetin-me de dir, de manera potser poc acadè-
mica, que així com se sol afirmar ara que «el Barça és més que un club», per a Francesc 
Pujols «Catalunya era indiscutiblement més que una nació». En el pròleg d’uns dels seus 
llibres fonamentals Història de l’hegemonia catalana en la política espanyola, publicat el 
1926, Pujols deia literalment: «La nostra Catalunya té condicions que li sobren per ser molt 
més que una nació independent i molt més que una regió autònoma.» És per això que en 
Pla va dir d’en Pujols que era «un fenomen de catalanitat únic», «una essència de catalani-
tat profunda» i si jo políticament hagués de definir-lo, diria que en l’aspecte català fou un  
«ultranacionalista», en el sentit propi que caldria donar a la paraula, és a dir, diria que fou 
algú que estava més enllà de qualsevol forma del nacionalisme, perquè per ell ésser naci-
onalista resultava molt poc, era reduir Catalunya a una nació més, a una nació ordinària, 
com qualsevol altra, quan precisament segons ell, Catalunya tenia una missió transcendent, 
d’una banda respecte a Espanya, però sobretot respecte al món, que la feia quelcom d’ab-
solutament diferent, de radicalment distint, molt per damunt de totes les altres nacions.

Per a Francesc Pujols, Catalunya tenia, en efecte, fonamentalment, una missió hege-
mònica universal, de caràcter científic, que un dia o altre seria realitzada i reconeguda, i 
per això deia, amb la seva característica i inimitable manera d’utilitzar el que els francesos 
anomenen la boutade i d’exposar les idees més abstruses amb expressions col·loquials i 
frases fetes, que arribaria un dia que els catalans, quan anéssim pel món, ens ho trobaríem 
tot pagat. I pel que fa a Espanya, Catalunya exerceix, segons Pujols, des de començaments 
del segle xix, una influència hegemònica sobre la política ja que, segons les seves paraules, 
«Catalunya imposa la seva constitució política que encarna el nostre concepte català, subs-
tancial i genial, del dret públic», i aquesta hegemonia ha d’anar amb el temps afermant-se 
i desenvolupant-se.

Aquestes idees de l’hegemonia política a Espanya i científica al món, que Pujols natural-
ment aclareix i fonamenta de la manera que intentaré explicar, són una exaltació apassio-
nada de Catalunya que li fa escriure, en el llibre esmentat, que ell té —ara cito literalment— 
«l’honor d’anunciar a so de trompetes i timbals, perquè tothom ho senti i ho escolti, que 
Catalunya [...] va tenir la primera i primària concepció de la llibertat i de la ciència i si al 
món hi pot haver un home embriac d’orgull, parlant de la seva estimada terra, no n’hi ha 
cap, ni un, que es pugui comparar a l’orgull de l’autor d’aquesta obra, que veu que pot afir-
mar el que acaba d’anunciar, i que ho pot demostrar, de la constitució política amb docu-
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ments a la mà, com ja ho va demostrar de la ciència en el Concepte de la Ciència catalana». 
Podem dir, doncs, que per a Francesc Pujols, Catalunya és quelcom d’absolutament espe-
cial, fora del comú de les nacions, perquè té la missió transcendent d’exercir l’hegemonia 
tant sobre Espanya com sobre el món. Jo crec que cal entendre això cum grano salis, és a dir, 
cal fer la part de la manera de ser i d’expressar-se de Francesc Pujols. Amb motiu d’aquest 
centenari, Néstor Luján va publicar a La Vanguardia un article molt bonic en el qual par-
lava de la persona de Pujols, del Pujols que ell havia conegut, molt més que de la seva obra, 
que segurament Luján coneix només en part, i deia, per exemple, que contràriament al que 
hauria pogut semblar superficialment, Pujols era un home amb un gran pudor intel·lectual 
i que el seu pudor li feia possiblement exagerar la nota en la seva obra. Afegia Luján: «Tenia 
la forma de modèstia més sorprenent que imaginar-se pugui, fer dubtar de les seves quali-
tats, a través de la més exasperada exageració d’aquestes. I quan arribava el moment cim i 
quan semblava més compromès amb ell mateix, una matisadíssima inflexió de la veu, una 
frase plena d’humor, un adjectiu ben paladejat el salvava i el deixava límpid, intacte, quasi 
lluminós d’intel·ligència.» Vull dir, doncs, que quan Francesc Pujols parla de l’hegemonia 
de Catalunya sobre Espanya o d’aquesta missió de Catalunya respecte al món, no hem pas 
d’entendre que digui el que no pensa, però jo crec que precisament per pudor, considerant 
que el que pensa és una cosa profunda i important, ho exposa d’una forma voluntàriament 
exagerada, paradoxal, que cal, doncs, interpretar per veure ben bé de què es tracta.

A mi em sembla que tota la seva obra, si deixem de banda el que és purament literari, és 
a dir, les seves poesies, escrites quan era molt jove, i algunes altres de les seves obres, tot l’es-
sencial del que ha escrit, vol ser una racionalització d’un immens amor per Catalunya, vol 
ser buscar una explicació d’aquesta estimació tan profunda per la pàtria i una compensa-
ció, diríem, de les desgràcies de Catalunya. Catalunya és un país petit, dissortat a la història, 
que s’ha vist privat de les seves llibertats, i quan Pujols era jove i més tard, en el moment 
de seva mort, la possibilitat que reconquerís la seva llibertat es veia molt allunyada i era 
dubtós, fins i tot, que reeixís a mantenir la seva identitat. Calia, doncs, en certa manera 
compensar psicològicament aquesta situació i Pujols es va esforçar a trobar per a Catalu-
nya una grandesa estudiant la seva història i el seu pensament. Crec que en les deduccions 
que va treure d’aquest estudi, ell hi creia sincerament, però les expressava d’una forma que, 
repeteixo, a vegades, podia semblar exagerada i que sempre era paradoxal.

Per exemple, quan parla d’hegemonia, tant si es tracta de l’hegemonia sobre la políti-
ca espanyola, com d’hegemonia de Catalunya damunt el món, cal entendre la paraula no 
literalment tal com es troba definida en un diccionari, sinó metafòricament, referint-se a 
una hegemonia purament en l’ordre de les idees, que era el seu món. I per això, resultava 
compatible, com d’altra banda ell mateix explica, que aquesta hegemonia catalana sobre la 
política espanyola es manifestés en els moments de més profunda desnacionalització de 
Catalunya, és a dir, en la primera meitat del segle xix. Pujols s’esforça a demostrar l’exis-
tència del que ell anomena hegemonia i no obstant, lúcidament, també explica que mai 
Catalunya no havia estat tan espanyolitzada com aleshores.

Sobre la idea de la missió universal de Catalunya no m’estendré massa, perquè fa més 
directament referència als aspectes filosòfics de l’obra de Pujols i entrar en ells demanaria 
hores. Pujols exposà en detall aquesta idea en el seu llibre suara esmentat Concepte general 
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de la Ciència catalana (que serà aviat reeditat), i posteriorment va anar desenvolupant-la 
fins als darrers anys. En una carta a A. Bladé escrita el 1952 ho sintetitza dient: «Elevant-me 
als principis universals, havia de veure els tres ideals de la humanitat que, com ja sabeu, 
són la Veritat, la Bellesa i el Bé. Grècia va donar la Bellesa al món, Roma el Dret —que és 
la forma humana del Bé— i Catalunya, repetim-ho, ha de donar la Veritat». Per a Pujols, la  
glòria de Catalunya és la d’haver posat els fonaments i desenvolupat el que ell anomena  
la «ciència universal», una ciència que no té res a veure amb les ciències particulars, però 
que les fonamenta i que ha de substituir les religions, ja que inclou tota la realitat coneguda 
i les relacions entre les parts d’aquesta realitat. «La missió íntima i típica de l’hegemonia 
catalana que Catalunya ha d’exercir a tot el món —diu Pujols— és la de fundar, realitzar i 
propagar la ciència universal [...] substituint els sistemes estètics i ètics que avui encara ser-
veixen de base al coneixement general de la realitat [...] per sistemes dialèctics que, en lloc 
de basar el coneixement en la fe, basen la fe en el coneixement, fent de la concepció religiosa, 
com a compendiosa que és de tota la realitat coneguda i possible. Una concepció científica.» 
D’aquesta ciència universal que primer va anomenar «sumpèctica» (ciència de la realitat 
concreta), després «hiparxiologia» (ciència de l’existència) i finalment «Pantologia» (ciència 
del tot), diu Pujols que Catalunya n’és el poble especialista.

La ciència universal arrenca, segons ell, de Ramon Llull, ja que Ramon Llull en té la con-
cepció i l’expressa en escriure la seva Ars Magna o Gran Art. Després Ramon de Sibiuda 
(el Raymond Sebonde dels Essais de Montaigne) en troba l’objecte, l’Aymeric, un jesuïta 
del segle xviii, del temps de l’expulsió, en fa l’estudi i Jaume Balmes, en El criterio en troba 
el mètode. Poc o molt en la mateixa línia de pensament, Pujols esmenta encara el valencià 
Lluís Vives, així com Xavier Llorens i Barba, el filòsof català del segle xix, i pràcticament 
tothom que en filosofia ha dit alguna cosa a Catalunya. Però això són més aviat les bran-
ques secundàries d’un gran tronc i el veritable continuador de la ciència universal és evi-
dentment Francesc Pujols, el qual no solament la continua sinó que és qui la construeix i 
la porta al seu punt més alt. Pujols hi va treballar tota la vida i per saber fins on va arribar 
caldria conèixer els seus papers encara inèdits. La missió de Catalunya, digué Pujols, és 
«fer progressar la religió i l’ideal religiós fins als límits que la ciència universal permeti i 
demani». Molts anys després d’haver escrit això, Pujols ho reiterava en una carta adreçada 
a Artur Bladé el 1950 i deia, no sense una punta de melangia: «la meva idea és que serà 
Catalunya la que donarà «modo-lulliano» la religió al món. Passa però que no té vocació 
d’imposar-la».

Com poden veure, si tot això arribés realment a ser totalment realitzat o mig realitzat 
algun dia i arribés a ser reconegut, evidentment el paper de Catalunya en la història del 
pensament seria extraordinari, és a dir, seria tal com Francesc Pujols el suposava, almenys 
comparable al de Grècia i Roma. I aquest és, doncs, segurament l’aspecte més fonamental 
a través del qual Pujols realitza aquesta exaltació, aquesta sublimació del patriotisme, bus-
cant i intentant justificar, per a Catalunya, una missió superior a la de qualsevol altra nació, 
perquè evidentment, ja no es tracta únicament de trobar la veritat, com diu, sinó, a més a 
més, de superar totes les religions i de donar una religió basada sobre la ciència.

L’altre aspecte del pensament de Pujols, com he dit, és el d’intentar interpretar la histò-
ria, la història espanyola recent, donant també a Catalunya una missió especial, una missió 
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hegemònica, com ell deia. Primerament, repetiré què cal entendre aquí per hegemonia, 
el que vol dir en aquest cas això de parlar d’hegemonia. L’aclariment és necessari perquè, 
si no fos així, semblaria absurd, i fins i tot seria un sarcasme parlar d’hegemonia catalana 
sobre Espanya. El que Catalunya aporta, el que Pujols intenta demostrar que Catalunya 
aporta, és l’esperit liberal, el constitucionalisme. Comparant la història de Catalunya amb 
la d’Espanya a l’època medieval, Pujols diu que Catalunya, quan era independent, va crear 
l’esperit liberal, un sistema de dret públic, un sistema que les Constitucions catalanes codi-
ficaven, mentre que Espanya va quedar en el pensament absolutista i que Catalunya, doncs, 
és hegemònica en la mesura que aquest esperit liberal s’imposa a l’esperit absolutista que 
era l’esperit de l’Espanya tradicional. Per això, per exemple, ell pot dir que Catalunya pren 
la revenja, quan, amb Alfons XII, implanta la monarquia constitucional, per molts anys 
consolidada, donant, doncs, a Espanya la Constitució que Felip V havia pres a Catalunya. 
Evidentment, no és ben bé el mateix el que Felip V ens va prendre i la Constitució que Al-
fons XII va acceptar, però és aquesta assimilació de les dues coses que permet interpretar, 
que és indispensable per a interpretar, el que Francesc Pujols vol dir.

Per a Francesc Pujols, l’hegemonia de les idees polítiques catalanes comença amb les 
Corts de Cadis i la Constitució del 1812. És un fet prou conegut la influència que van tenir 
en aquelles Corts els diputats catalans, especialment el doctor Dou, que les va presidir,  
i en Campmany. I Pujols afirma, d’aquest punt de vista, que la Constitució de 1812 va ser 
l’obra de Catalunya i que si externament el text elaborat mostra la influència francesa, la 
veritable inspiració venia de les Constitucions catalanes. Ho fonamenta en tota una sèrie 
de consideracions i per exemple, en aquesta cita del mateix Campmany: «Si Carles V 
va rompre les lleis de Castella i no va rompre mai les lleis i estatuts patris de Catalunya, 
malgrat ser, com era, monarca de tota Espanya, és perquè a Castella mai hi va haver una 
Diputació fixa i permanent, com hi havia hagut a Catalunya.» Campmany diu amb això 
que les llibertats de Catalunya havien esdevingut concretes i s’havien mantingut gràcies 
a la fundació de la Generalitat, pel fet de la institució de la Generalitat, que creava un 
organisme permanent un cop dissoltes les Corts. I té raó Pujols ja que, en un cert sentit, 
el constitucionalisme modern es caracteritza per instaurar també una diputació fixa i per-
manent, és a dir, una assemblea, que no és com les corts medievals, que eren convocades 
cada n-anys i de vegades a intervals molt allunyats, sinó que es manté fixa i existeix de 
manera ininterrompuda.

Evidentment, Pujols no deixa de remarcar tot el que hi ha de paradoxal en el fet que, si 
bé com ell diu, «des de primers del segle xix el poble català ajudi Espanya a imposar als reis 
la Constitució que Catalunya havia perdut», això comenci precisament a fer-ho a través de 
Dou, Campmany i els altres diputats catalans a les Corts de Cadis, que buscaven per da-
munt de tot la unitat del poble espanyol, que escrivien en castellà i no se sentien gens cata-
lans de nació, sinó que estaven convençuts i desitjosos de ser absolutament i perfectament 
espanyols. Tota aquella època, en la qual a través d’aquest mecanisme d’introducció de les 
idees liberals del constitucionalisme, Catalunya exerceix, segons Pujols, una influència he-
gemònica, és precisament l’època en què més desnacionalitzada està Catalunya, en què més 
s’obliden els grans homes de la nostra història i els nostres escriptors, en què els catalans 
parlen, com si fossin coses nostres, de Don Pelayo i Covadonga, de Cervantes i Calderón, i 
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obliden Àusias March i el rei Jaume. Però, com Pujols diu també alguna vegada, i no recor-
daré potser exactament ara la seva expressió, per sota de les aparences hi ha quelcom que 
és més fort que aquestes aparences i que els contemporanis, a vegades, no saben ni tan sols 
adonar-se que existeix.

Al llarg del seu llibre d’història, Francesc Pujols, amb el seu estil peculiar (aquell estil 
reiteratiu que ell anomenava de vegades orgànic, que s’ha qualificat també de wagnerià 
i que, malgrat les diferències, fa pensar de vegades en la complicació de l’estil de Marcel 
Proust, però que Pujols deia que no tenia res d’estrany ni d’artificial, que era simplement  
el català parlat, l’estil col·loquial català posat per escrit), va exposant, llargament i detalla-
dament, com es desenvolupa l’hegemonia catalana, com allò començat a les Corts de Cadis  
va reiterant-se i reforçant-se tot al llarg del segle. Pujols analitza per exemple d’aquest 
punt de vista les guerres carlines i el paper que Catalunya hi va tenir i observa com l’eleva-
ció d’Espartero a la regència pot ésser considerada com tenint origen a Catalunya. S’estén 
també sobre allò que Barcelona va anomenar les «bullangues» i especialment sobre la 
Jamància, que per ell són una nova prova del corrent hegemònic ja que són un intent de 
governar Espanya des de Catalunya, de dictar normes polítiques des de Barcelona. Aquest 
intent evidentment fracassà, però Pujols hi troba argument per a poder dir que l’hege-
monia de Catalunya a la política espanyola es va fent cada vegada més neta i més intensa.

Com tots vostès poden imaginar, el gran heroi hegemònic català del segle xix és, per a 
Francesc Pujols, evidentment el General Prim. Tot el que hi ha abans són en certa manera 
antecedents, i entre els antecedents Pujols fa aparèixer també Pau Claris. Però queda clar 
que fins al segle xx el personatge principal és el General Prim i no és fins bastants anys des-
prés de la seva mort que apareixerà un altre personatge de talla similar: Francesc Cambó.

Pujols dedica a Prim gran nombre de pàgines i diversos capítols de la seva història. En 
la vida de Prim, que per a Pujols és, com en els versos de Guimerà:

  el noble orgull i l’esplendenta glòria
  del poble català

descobreix aspectes insospitats, almenys insospitats per als que coneixen Prim només a 
través dels resums biogràfics corrents. La mort d’en Prim és per a Pujols una gran calami-
tat per a Catalunya, no solament perquè va significar la caiguda de la monarquia liberal 
d’Amadeu de Savoia, en la qual Pujols veia una de les manifestacions més netes de la 
influència hegemònica catalana, sinó també per raons més esotèriques. Basant-se en una 
conversa amb Ferran Agulló (un dels homes importants de la Lliga Regionalista en el  
primer terç de segle, el «Pol» de La Veu de Catalunya), Pujols especula que, si en Prim no 
hagués estat assassinat, com que tenia bona relació amb Bismarck i n’era molt apreciat, 
hauria fet intervenir Espanya a la Guerra Francoprussiana del 1870. En Prim hauria atacat 
França pel Pirineu i hauria recuperat el Rosselló, el Conflent i la Cerdanya, de manera que 
Joan Prim, diu Pujols, hauria venjat Pau Claris.

Evidentment, això per part d’en Pujols és pura especulació i, si m’ha semblat interessant 
d’explicar-ho, és perquè és una prova més que la idea de Catalunya, la idea de la reconstruc-
ció de Catalunya, aquest sentiment profundíssim que, com deia al començament, va més 
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enllà del nacionalisme habitual, es manifestava dominant en Francesc Pujols en qualsevol 
ocasió, fins i tot quan feia això que en diuen ucronia.

Després de Prim, l’altre gran moment de l’hegemonia catalana en la política espanyola, 
explica Pujols, és la Primera República. Dels quatre presidents de la Primera República, dos 
van ser catalans, Figueres i Pi i Margall, i tota una sèrie de personalitats polítiques catalanes 
importants, com, entre moltes altres, Valentí Almirall, hi van influir poderosament. Pujols 
fa remarcar que, en aquell moment, Catalunya ja havia superat l’etapa fosca de la primera 
meitat del segle xix, havia nascut ja el catalanisme i per això, aleshores l’hegemonia catala-
na pogué ja prendre altres aspectes. Així, escriu Pujols: «Pi i Margall, sense ser catalanista, 
perquè no sols no ho era, sinó que era exactament el contrari, es pot considerar no sols com 
el primer autonomista sinó com el primer que va voler imposar a Espanya i a cada una de 
les regions espanyoles el concepte autonomista de les nacionalitats federades, i el primer 
liberal que va coincidir amb el pensament catalanista que, en aquells moments, començava 
a despuntar clarament a la nostra Catalunya.» Per a Francesc Pujols, la Primera República 
va ser important també en el sentit que el seu primer president, en Figueres, va fins i tot 
explicitar aquesta idea de la influència de Catalunya sobre Espanya dient, en un discurs a 
Barcelona, que Catalunya, republicana per excel·lència, influïa tota Espanya, i després, per-
què els dos presidents castellans de la Primera República, Castelar i Salmerón, van treballar 
per a Catalunya sense adonar-se’n. En realitat, diu Pujols, Salmerón, al final de la seva vida, 
es va convertir al catalanisme. En efecte, Salmerón va ser un dels homes de la Solidaritat 
Catalana i, de fet, es va identificar totalment amb la causa de Catalunya. No cal dir que això 
inspira a Francesc Pujols tota una sèrie de consideracions molt interessants, però que seria 
ara, evidentment, massa llarg d’explicar.

Continuant aquesta història de l’hegemonia política catalana, Pujols entra de ple en el 
catalanisme. El catalanisme, diu, havia estat, primer, quelcom girat d’esquena a Espanya, 
sense voluntat d’intervenir-hi, al contrari, amb una actitud narcissística, mirant la historia 
passada, la grandesa passada, sense intentar buscar una solució per als temps nous. Però 
aquesta actitud anà canviant i canvià del tot amb els homes de la Restauració. Pujols fa 
notar la gran influència que van tenir alguns catalans a la Restauració i intenta treure molt 
de suc del fet que el general Martínez Campos, l’home que va restaurar la monarquia, havia 
passat molt temps a Catalunya, havia estat molt per Catalunya durant les guerres carlines 
i era capità general de Catalunya abans de la proclamació de Sagunt. Pujols parla, també, 
llargament d’en Duran i Bas i d’en Manyé i Flaquer, que van tenir el paper important que 
tots coneixem a l’època de la Restauració. I també, amb la seva tendència a la boutade, vol 
trobar una certa significació al fet que els dos polítics més importants de la primera etapa 
de la Restauració portessin noms catalans, ja que en Cànoves portava evidentment el nom 
d’un poble de Catalunya, i el cognom d’en Moret sona també ben català.

El catalanisme, que Pujols deia molt justament que havia començat tancant-se, coent-
se en la seva pròpia salsa, mirant-se el melic, ara es transforma i la gran transformació la 
fa, segons Francesc Pujols, essencialment la Lliga Regionalista, és a dir, Duran i Ventosa, 
Prat de la Riba i Francesc Cambó. Francesc Pujols és un gran admirador de Francesc 
Cambó i n’ha parlat molt llargament en articles i llibres. L’any 1931, just abans de la Repú-
blica, va publicar encara un llibre poc conegut, del qual se n’ha parlat poques vegades, que 
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es titula La solució Cambó. En aquest llibre, no és que es manifesti incondicional ni fanàtic 
de Cambó, al contrari, hi parla de tots els polítics catalans d’aquell moment i en parla amb 
justesa i objectivitat. Però, en fi, per a Pujols, Francesc Cambó té el mèrit de compartir la 
seva visió de l’hegemonia política catalana. En realitat, el concepte de l’«Espanya gran» 
de la gent de la Lliga, és a dir, l’intent de regeneracionisme d’Espanya a través de la intro-
ducció del catalanisme i de la tradició catalana, tant més que de Cambó, era de Prat de la 
Riba. És curiós de remarcar que ara tenim, en certa manera, un nou propagador d’aquella 
idea que és en Miquel Roca i Junyent, i en aquest moment és difícil de dir si Miquel Roca 
i Junyent serà gaire més afortunat que no fou Francesc Cambó seixanta anys endarrera.

Com sigui, Francesc Pujols veu en Cambó la confirmació d’aquesta doctrina seva de 
l’hegemonia catalana en la política espanyola, és a dir, de l’hegemonia de les idees políti-
ques de Catalunya en la política espanyola. I naturalment, els èxits de Cambó en una certa 
etapa li semblen importants i, en la seva Història de l’hegemonia, que va escriure el 1925 
i que va ésser publicada el 1926, fins i tot encara espera que pugui manifestar-se, per fi, 
l’impuls inicial, en certa manera ideològicament català, que havia conduït —almenys així 
ho creien els homes de la Lliga— el general Primo de Rivera al seu cop d’Estat. A Pujols 
suposo que aquesta il·lusió li havia de desaparèixer molt ràpidament i, d’altra banda, era 
prou lúcid per no haver-la tingut mai del tot, però li anava bé de poder dir que, fins i tot en 
aquell moment en què Catalunya era altre cop tan perseguida, es produïa una manifestació 
més de la seva hegemonia.

La continuació de tot això ja no és en aquest llibre publicat el 1926. Francesc Pujols va 
veure com una continuació de l’hegemonia catalana la proclamació de la República i fins 
i tot la Guerra Civil. La República, evidentment, va ésser un nou triomf de la concepció 
constitucionalista, d’aquesta concepció liberal de l’Estat que precisament Pujols deia que 
era la concepció catalana enfront de l’absolutisme espanyol. Quant a la Guerra Civil, jo 
recordo haver-li sentit dir a Montpeller que era una demostració patent de com progressa-
ven les nostres idees, perquè, en la Guerra Civil, havíem tingut ja mitja Espanya del nostre 
costat i ara calia només conquistar l’altra mitja.

Suposo que si Francesc Pujols visqués, veuria ara amb l’Estat de les autonomies una nova 
confirmació de la seva doctrina i efectivament, en un cert sentit, podem dir que s’ha donat 
un nou pas en el camí que ell anunciava, perquè ja no és únicament l’esperit de llibertat, 
l’esperit constitucional de la Catalunya medieval el que s’ha introduït a la política espanyola 
amb la democràcia, sinó que s’ha introduït, a més a més, en ampla mesura, el federalisme 
que va fracassar amb la Primera República, i que era precisament característic de la Cata-
lunya medieval, de la Confederació catalanoaragonesa. De manera que estic segur que si 
Francesc Pujols visqués ara, diria que realment els catalans anem avançant de debò i que les 
seves idees es confirmen totalment i que, per tant, cal ser confiat en l’esdevenidor indepen-
dentment de les peripècies presents, perquè, com ell sempre deia, no li venia de cent anys. 
El que és important és que les coses arribin algun dia i per Pujols aquest dia de l’hegemonia 
catalana havia d’arribar forçosament, no solament en l’aspecte que ara hem vist sobre Espa-
nya, sinó també en l’aspecte que he indicat anteriorment sobre el món.

Bé, hi hauria encara moltes altres coses a afegir que confirmen aquesta visió de Francesc 
Pujols com un ultranacionalista. Tenim el fet, per exemple, que per a ell Catalunya i els 
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catalans eren com una mena de patró amb el qual tot es mesurava i tot es comparava. Ara 
em seria difícil —no he tingut prou temps de fer memòria i de buscar papers i llibres— 
de donar gaires exemples, però recordo aquell que li havia sentit dir tantes vegades, que 
Descartes, el filòsof francès, era un català al revés. En fi, en la seva Història de l’hegemonia, 
a la qual tant m’he referit, fa sovint la comparació de Catalunya i Castella i de Catalunya i 
Bascònia i Catalunya serveix sempre de patró de referència, d’unitat de mesura.

Pujols, naturalment, no limitava Catalunya a la Catalunya estricta, al que ell anomenava 
el Principat. Per exemple, en una carta seva publicada a La Publicitat, relativa a un monu-
ment a Catalunya que es projectava erigir a Montjuïc, quan es feien els primers projectes 
del que va ser l’Exposició Internacional de Barcelona (que aleshores havia de ser, només, 
l’Exposició d’Indústries Elèctriques), manifesta la seva conformitat amb la proposta que en 
aquest monument no es representin les quatre províncies, Barcelona, Girona, Lleida i Tar-
ragona, sinó que s’hi representi el Principat, el Rosselló, València i Mallorca, i al mig, diu: 
«el conjunt d’aquestes terres vives, que són les flames d’un mateix foc, lligat per la llengua 
que parlem i per l’ànima que ens aguanta».

És evident també que aquesta exaltació nacionalista, aquest patriotisme portat al seu més 
alt grau, va determinar tota la conducta de Francesc Pujols en els moments difícils que va 
passar Catalunya. Pujols era, evidentment, un liberal, un home que creia sobretot en la raó, 
en el pensament, que descartava les veritats revelades, però, en certs aspectes, tal com ell 
sovint es complau a dir, era un conservador. I, per exemple, quan hi va haver a Catalunya, 
als anys 33 i 34, la polèmica sobre la Llei de contractes de conreu, i les reformes a introduir 
en el règim de la propietat agrària, va escriure un opuscle contra la desaparició del contracte 
de Rabassa. Per tant, pot dir-se que Pujols s’alineava amb les posicions, amb algunes de les 
posicions, almenys, de la dreta catalana i això no obstant, quan va venir la Guerra Civil, 
Francesc Pujols va ser totalment fidel a Catalunya i es va exiliar i va ésser absolutament 
antifranquista, perquè, evidentment, passés el que passés, ell no podia mai trobar-se en cap 
altre costat que al costat de Catalunya.

S’acosta el moment d’acabar. No voldria fer-ho sense citar encara dos textos de Pujols, 
primerament un de comparació entre Castella i Catalunya, després un altre relatiu a la im-
migració. El primer, en certa manera, resumeix el seu pensament sobre la missió històrica 
de Catalunya i diu així: «Si de l’Edat Mitjana, Castella, emperadriu del món i fundadora de 
l’Espanya castellana, tot el que en va saber treure va ser la monarquia absoluta i la religió 
catòlica, apostòlica i romana, que procedia del pensament d’Israel i de Roma estès per 
Europa, Catalunya, reina futura de la terra [em penso que no es pot dir més, en tant que 
exaltació de la nostra idea nacional] i fundadora de l’Espanya catalana, en va saber treure 
la constitució política que avui és la forma de govern de les monarquies i repúbliques de tot 
l’univers civilitzat, i la ciència universal, que presenta i projecta la religió, una realitat eterna 
i absoluta, com la conseqüència lògica i necessària de les lleis més generals que estudia en 
l’existència coneguda i observable.»

El segon text és sobretot significatiu perquè, profèticament podríem dir, fa referència 
precisament al problema més important que actualment Catalunya té plantejat, problema 
molt més important avui que no pas en el moment que Pujols escrivia aquestes ratlles: 
«Seguint la llei que a major prosperitat de Catalunya, major immigració, la nostra terra rep, 
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cada dia més, la injecció de carn humana amb sang castellana de tots els indrets d’Espanya, 
de manera que, segons la progressió establerta, com més Catalunya progressi més envaïda 
serà pels habitants de l’Espanya castellana, que demana aixopluc i refugi a Catalunya, de 
la qual cosa es dedueix que el progrés màxim de l’Espanya catalana duria fatalment a la 
invasió per l’Espanya castellana. Per consegüent, el progrés de Catalunya anul·laria igual-
ment l’hegemonia que avui exerceix, una de les manifestacions més típiques de la qual és 
precisament el produir l’atracció emigratòria i immigratòria respectivament de la terra 
castellana a la terra catalana i, per consegüent, hauríem de deduir que el progrés de Catalu-
nya seria la seva mort, perquè quedaria ofegada per una terra agònica i exhausta». (La terra 
agònica i exhausta per a Pujols és Castella, no cal dir-ho.) «Però la nostra força hegemònica 
és de tal naturalesa que, en lloc de fer complir fatalment el rigor teòric d’aquest problema, 
pràcticament dóna resultats contraris, perquè en lloc de portar enemics a Catalunya i gent 
que la pugui anorrear, li porta éssers humans que s’adapten ràpidament a la nostra manera 
d’ésser i, si no els pares, els fills són tan catalans com nosaltres perquè la força d’absorció de 
la terra catalana no sols adopta sinó que enforteix i reconstitueix l’ésser humà com veiem 
en moltes manifestacions de la vida moderna de Catalunya.»

He volgut citar aquest text, resoludament optimista, perquè està totalment en la línia 
del pensament hegemònic de Pujols i completa tot el que n’he exposat. Però voldria aclarir 
també que Francesc Pujols dona amb la seva filosofia una explicació d’aquesta «força d’ab-
sorció de la terra catalana». Per ell es tracta d’un efecte tel·lúric, d’un efecte que prové de la 
terra i que es relaciona amb el principi general de separació que informa la filosofia pujol-
siana. En efecte, per a Pujols, la matèria crea l’esperit i tendeix a separar-lo d’ella mateixa i 
això dóna lloc a l’escala ascendent de les formes de vida, que per a Pujols va del vegetal a 
l’home i més enllà de l’home a un darrer graó que no ens és immediatament sensible i que 
Pujols anomenava l’àngel. La força de separació és, però, diferent segons els llocs i Pujols, 
justament, atribuïa a la terra catalana una qualitat especial per a provocar-la més intensa-
ment o de manera diferent, d’on la seva capacitat de «catalanització dels que hi neixen o hi 
viuen». Així Pujols explica el que Josep Pla va expressar d’altra forma al parlar de l’esperit 
de la geografia catalana i podem dir, doncs, que, per a Francesc Pujols, la missió de Cata-
lunya no prové tant dels homes com de la terra i que, per tant, a aquest punt de vista, el fet 
de la immigració no pot modificar res.

Com deia al començament, segurament hauria calgut més temps i més preparació per 
dir tot el que podria dir-se sobre el tema de la profundíssima catalanitat de Francesc Pujols. 
Però, malgrat que de les seves obres, una citació aïllada, de vegades, pugui contradir el que 
diuen en conjunt —perquè, evidentment, de qualsevol escrit de qualsevol persona es pot 
treure aïlladament alguna cosa que contradiu el conjunt—, em penso que amb tot el que 
he dit aquest vespre haurà quedat ben clar fins a quin punt la idea de Catalunya, l’amor a  
Catalunya, el sentiment de pàtria, va impregnar el pensament de Francesc Pujols i em sem-
bla que no és exagerat el que afirmava al començament que, per a Francesc Pujols, Catalunya 
era més que una nació i que tot el seu esforç intel·lectual va consistir a buscar la justificació, 
la racionalització del seu amor per Catalunya i en aquest sentit, a partir de la seva filosofia, 
va arribar a la conclusió que la més pura catalanitat era un efecte que devíem a la geografia, a  
la terra catalana pròpiament.
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Hi ha una altra cosa, en fi, que també em sembla que haurà quedat claríssima, però que 
voldria tanmateix recalcar, i amb això acabo, i és que Francesc Pujols ha estat, dins del 
pensament nacionalista català, un home d’una originalitat extraordinària, tan original en 
aquest camp com en la seva filosofia. Em sembla incomprensible que durant tants anys 
hagi estat pràcticament ignorat i que, malgrat tot el que havien escrit sobre ell en Josep 
Pla, en Josep M. de Sagarra, l’Artur Bladé i alguns altres, i sobretot malgrat el molt que ell 
havia escrit en llibres i diaris, quan es parla del nostre nacionalisme, s’oblidi aquest enorme 
esforç intel·lectual de voler-lo racionalitzar, de voler-lo explicar en profunditat en la forma 
que Francesc Pujols va magníficament assajar i que jo crec que en gran part va aconseguir.

Res més, doncs, i moltes gràcies.
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50è aniversari de la mort  
del president Francesc Macià

Barcelona, 25 de desembre de 1982

Macià o el taumaturg

Cinquanta anys després de la seva mort, el nom de Francesc Macià, el primer president 
de la Generalitat restaurada, continua envoltat d’una aura màgica. Ja no són gaires els qui 
el van conèixer o simplement van poder veure en persona la seva figura senyorívola i, no 
obstant, el seu record es manté viu. Per què, malgrat l’allunyament en el temps, encara 
no s’ha marcit del tot el seu enorme carisma? La raó és que Macià, paradigma del polític 
taumaturg, aconseguí literalment fer miracles.

El primer gran miracle de Macià fou obtenir el suport electoral massiu dels treballadors, 
fins i tot dels immigrats, per a l’esquerra nacionalista. El seu segon gran miracle, en part fruit 
del primer, fou restituir a Catalunya, de manera pacífica i sense convulsions, una part consi-
derable de la sobirania perduda el 1714.

Com tots els miracles profans, aquests dos miracles, acomplerts a la primavera del 1931, 
tenen la seva explicació racional i van resultar —qui podria dubtar-ho?— d’un cúmul de 
circumstàncies favorables. Però el fet és que segurament ningú més no hauria pogut realit-
zar el que Macià aconseguí amb tan suprema facilitat.

Per reeixir calien, primerament, unes qualitats humanes que no són gaire freqüents: au-
dàcia, autoritat i caràcter. Calien, també, un historial, un prestigi i una fama. I Macià tenia 
tot això. No en va era el tinent coronel que havia deixat l’exèrcit espanyol, un quart de segle 
abans, en sentir-se ferit en la seva dignitat de català; el diputat per les Borges Blanques, que 
durant llargs anys havia intentat trencar el mur d’indiferència al Congrés dels Diputats a 
Madrid; el cabdill militar traït de l’intent dissortat de Prats de Molló, i l’ambaixador itine-
rant que va córrer mig món cercant ajut per Catalunya...

Però tot això, essent ja molt, no hauria estat suficient. Calia, sobretot, la voluntat decidida 
de fer donar un salt a la història. És aquesta voluntat la que el portà a proclamar la Repúbli-
ca Catalana el 14 d’abril de 1931. I és aquesta voluntat de retornar a Catalunya la seva digni-
tat de poble lliure el que els catalans segurament no oblidaran mai. Perquè, conscientment 
o no, no hi ha cap català que no agraeixi, en el seu si més pregon, l’afirmació agosarada de 
la identitat nacional.

Durant un quart de segle Francesc Macià havia acumulat fracassos. La seva glòria immar-
cescible és haver sabut copsar, el 1931, el que el seu successor, el president Companys, anome-
nava «l’emoció del moment». La monarquia d’Alfons XIII estava desacreditada sense remei i 
Cambó s’obstinava en voler salvar-la. Els homes d’Acció Catalana mantenien el seu elitisme 
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condescendent, convençuts d’ésser els millors. Els oripells del lerrouxisme, definitivament 
desllustrats, ja no enganyaven gairebé ningú. Macià va comprendre que republicanisme i 
nacionalisme podien vertebrar un moviment autènticament populista, lliure de prejudicis 
i de dogmes, progressista de debò però que no havia d’autoqualificar-se socialista perquè 
potencialment anava més enllà del socialisme. L’assaig reeixí i Francesc Macià, terratinent 
i catòlic, es trobà capitost indiscutit d’un partit republicà i laic, nacionalista i obrerista, que 
assolí la victòria —una victòria relativa— a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931.

És durant els dies que immediatament seguiren que Macià donà tota la seva mesura. 
Malgrat el gest confús de Lluís Companys al balcó de l’Ajuntament de Barcelona; mal-
grat les banderes tricolors que pul·lulaven; malgrat les notícies que arribaven de Madrid i 
malgrat el general López Ochoa, Francesc Macià va fer prevaler el seu nacionalisme. I si el 
seny i les dures realitats el van portar a bescanviar la República Catalana per la Generalitat 
de Catalunya, el que si és segur és que si el poder a Catalunya aquells dies hagués estat en 
altres mans, mai no s’hauria arribat a la situació que va fer possible, més tard l’Estatut d’au-
tonomia del 1932, aquell Estatut que l’Estatut actual està molt lluny d’igualar.

Malgrat els seus miracles, Francesc Macià no ens pot servir d’intercessor. Però segura-
ment, ara més que mai, ens hauria de servir d’exemple.

Macià, seny i rauxa

Com qualsevol vida de lluita que abasta un llarg període de temps transcorregut en cir-
cumstàncies molt variades, la vida de Macià és susceptible de diverses «lectures». Pels uns, 
Macià és essencialment l’home de Prats de Molló, l’organitzador d’una empresa militar que 
els realistes, els homes pràctics, consideren i havien forçosament de considerar com a folla. 
Pels altres, Macià és sobretot el governant que portà amb mà ferma i durant prop de tres 
anys i fins el moment de la seva mort el timó de la Generalitat restaurada. Pels primers, el 
gran dia de Macià és el 14 d’abril de 1931, el dia de la proclamació de la República Catalana. 
Pels segons, la gran prova del seu talent polític fou el pacte del 18 d’abril, la renúncia a la 
sobirania proclamada a canvi de la concreció de la promesa autonòmica.

En realitat, Macià va ésser tot això alhora i segurament molt més encara. Les seves ine-
vitables contradiccions són les contradiccions mateixes de la vida, l’oposició aparentment 
irreductible entre el somni i la realitat i la distància que separa la persecució de la utopia 
de la recerca de l’eficàcia.

És absolutament irrellevant voler oposar en Macià aquests dos aspectes de la seva acció, 
només en aparença contradictoris, perquè en realitat estan tan indissolublement units com 
la cara i la creu d’una mateixa moneda. Ni Prats de Molló fou una follia ni el 18 d’abril fou 
una traïció. Si canviava la tàctica, l’objectiu era sempre el mateix: la llibertat de Catalunya. 
Home d’intuïcions com tots els grans polítics, Macià conegué sempre la importància del 
gest —i sabé utilitzar-lo, sobretot quan només el gest era possible—, però s’adonà a temps 
que a un cert moment és necessari deixar de banda els impulsos sentimentals i cal saber 
recollir els fruits de la feina feta.

Hi ha en Macià, tot al llarg de la seva vida política, una meravellosa flexibilitat, una ca-
pacitat extraordinària d’adaptar les tàctiques de lluita a les circumstàncies canviants. Però 
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el seu objectiu no varià mai i això és el que assegura la seva glòria. A més, la variació en les 
tàctiques utilitzades no prové en Macià d’una evolució de la seva personalitat sinó que ve 
comandada per la situació exterior. No valorarà degudament la figura de Macià qui oblidi 
que, en Macià, l’intent de Prats de Molló (1926) o el gest del 14 d’abril (1931), no són radica-
lismes de joventut sinó decisions sospesades d’un home ja més que madur. Macià, en efecte, 
tenia aleshores 67 i 72 anys respectivament. I és que algú pot pensar que en només quatre 
dies, el nacionalista radical del dia 14 d’abril podia haver-se transformat en un pactista clau-
dicant el dia 18? El sacrifici de la República Catalana fou el més gran sacrifici de la seva vida, 
però tot i mantenint-la viva en el seu cor, va saber renunciar-hi. Perquè el Macià de debò no 
és ni el Macià pretesament assenyat ni el Macià suposadament arrauxat. És les dues coses 
simultàniament, el seny guiant la rauxa, i inspirant el seny. Macià, amb fusta de conductor 
de pobles, hagué de treballar amb un material, la Catalunya del seu temps, que ja aleshores 
era difícil (encara que ni de bon tros tan difícil com la Catalunya d’ara). Macià reconegué 
d’instint aquesta dificultat i aprecià molt exactament fins on podia estirar la corda sense 
trencar-la. Abans d’estirar més, calia reforçar la corda. I és en la prossecució d’aquest refor-
çament que esmerçà els dos darrers anys de la seva vida.

Queda doncs ben clar, però no està de més recalcar-ho, que el president Macià, del qual 
commemorem aquests dies el cinquantenari de la mort, fou molt més que un bon go-
vernant, fou molt més que això que s’anomena, de manera molt imprecisa, un estadista. 
Macià fou el cabdill d’un alliberament. Macià fou l’home que gosà i reeixí la difícil empresa 
de fer tornar endarrera la història, d’esborrar, almenys en part, el Decret de Nova Planta.  
I per això Macià fou tan venerat i tan plorat i per això Macià imposà a fi de comptes tant de 
respecte als seus adversaris. El crit popular de «Visca Macià, mori Cambó» tenia sens dubte 
una part d’injustícia però sortia del cor. Macià simbolitzava el recobrament de la llibertat i 
la dignitat. El Cambó del 1931 simbolitzava la submissió i la còmoda renúncia.

En la sessió necrològica que va tenir lloc al Parlament de Catalunya el dia 29 de desem-
bre de 1933, Ventura Gassol, parlant en nom del Govern, digué de Macià que va fer el mira-
cle de desvetllar els adormits i produí una mena d’agombolament de tot Catalunya al seu 
costat. Aquest miracle, aquest agombolament, que foren el fruit de l’amor exaltat que Macià 
sentia per Catalunya, són el senyal més clar de la seva grandesa. Per això els cinquanta anys 
revolts que s’han escolat des de la seva mort, no n’han esborrat encara l’empremta.



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 121

Pregó de la Festa Major del Perelló

El Perelló, 14 de gener de 1983

Perellonencs,
Continuant una vella tradició, la vostra vila es disposa a celebrar, novament, la Festa 

Major dedicada a Sant Antoni Abat. Aquest vespre heu assistit a la cercavila i heu inaugu-
rat la parella de gegants i la cuca que els vostres joves han construït. D’aquí pocs minuts, 
en homenatge a la gràcia i a la bellesa, proclamareu aquí mateix la gentil pubilla del 1983 i 
les seves damisel·les d’honor i després seran lliurats els premis als guanyadors del Primer 
Concurs Literari de Sant Antoni. A continuació començarà el festival d’avui. Demà dissab-
te, i així cada dia fins al dimecres 19, que es quan el festival infantil clourà les festivitats, 
s’aniran succeint cercaviles, manifestacions esportives, cerimònies religioses, cavalcades, 
balls i focs d’artifici. D’aquesta manera el Perelló demostrarà una vegada més que les trans-
formacions de la vida moderna no l’impedeixen de conservar els seus costums antics, que 
treball i festes, modernitat i tradició, no sols no s’oposen sinó que són complementaris.

Crec que és una bona cosa, diré més, crec que és indispensable, saber mantenir aquesta 
complementarietat. El món modern es transforma a un ritme segurament més ràpid que mai 
en la història. La revolució tecnològica que ha tingut lloc al llarg d’aquest segle i que pros-
segueix i s’intensifica davant dels nostres ulls, no té certament precedents. Però precisament 
per això, per evitar d’ésser arrossegats en el remolí de les transformacions materials, cal saber 
mantenir ben viu allò que espiritualment ens arrela a la terra i ens lliga als nostres passats, és 
a dir, tot allò que com la cultura i les festes constitueix l’expressió viva de l’ànima d’un poble. 
És aquest tema del necessari equilibri entre progrés material i cultura i tradicions populars 
que voldria glossar en aquest pregó de festes.

El progrés científic ha permès meravelles que els nostres avantpassats no podien ni ima-
ginar. Els homes ens desplacem per la terra i pel cel a velocitats increïbles; sabem transme-
tre instantàniament per l’espai el so i la imatge; hem après a explotar fonts d’energia que ens 
alliberen en gran part de la servitud ancestral de l’esforç físic; hem creat materials i subs-
tàncies noves, inexistents a la natura que multipliquen les nostres capacitats d’acció; amb 
medicaments nous hem pogut allargar la mitjana de vida, suprimir pràcticament algunes 
malalties que abans eren terribles flagells i sobretot podem mantenir un nivell de salut ge-
neral molt superior al d’èpoques passades; mitjançant els adobs químics i l’aplicació de la 
genètica hem pogut augmentar de manera espectacular la producció agrícola i ramadera, 
els progressos recents en el camps de la biologia ens obren possibilitats totalment noves 
d’actuar sobre els fenòmens vitals; en fi els avenços de l’electrònica i el desenvolupament 
correlatiu de la informàtica permeten difondre i tractar la informació de tal manera que les 
nostres vides se’n van trobant profundament revolucionades.
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I bé, si és cert que el progrés és realment extraordinari, i que tot això és indiscutiblement 
positiu i beneficiós, també és ben cert que com passa sempre en la vida, on tot es paga d’un 
cert preu, això no ens és pas donat gratuïtament. Aquest progrés material, aquesta gene-
ralització de les possibilitats de benestar, aquestes noves meravelles de les quals ja gairebé 
ni ens admirem perquè se succeeixen tan de pressa que ens semblen naturals i obligades, 
tenen també les seves contrapartides.

El creixement de la població, que els progressos de la producció d’aliments i sobretot de 
la medicina han fet possible, provoca ja des d’ara problemes nombrosos i en particular el 
de l’escassetat de béns essencials, com per exemple en molts llocs l’aigua. Si el creixement 
no s’atura, el mateix sol cultivable esdevindrà escàs. La presència en el nostre món limitat 
de cada vegada més homes, que exploten cada vegada més exhaustivament els recursos 
naturals i que consumeixen cada dia més, ha determinat la pol·lució de l’aire que respirem, 
de l’aigua dels mars i dels rius i en general una alteració, sovint profunda, del medi natural 
en el qual la humanitat havia viscut en equilibri durant segles.

D’altra banda, les transformacions del sistema de producció, la mecanització, l’auto-
moció, els robots, la perspectiva de l’esgotament relativament pròxim d’una font d’energia 
tan essencial com és el petroli, han desgavellat completament els fràgils mecanismes de 
l’economia. Tot el món està en crisi, tots els estats han de lluitar contra la inflació i l’atur. 
Paradoxalment, en un món on el progrés ens permetria esperar una certa abundor per a 
tots, milions d’éssers humans pateixen fam i fred i moren de misèria. I pitjor encara, amb el 
progrés dels armaments i sobretot amb la descoberta de les bombes atòmiques, hem des-
fermat forces que poden anihilar-nos. La capacitat de destrucció dels míssils amb ogives 
nuclears que acumulen les superpotències, ha assolit nivells tals que la perspectiva de la 
desaparició de tota vida humana ja no té res d’insòlit. Una guerra mundial entre els dos 
grans blocs potser no faria desaparèixer la humanitat però significaria centenars o milers 
de milions de morts i les destruccions serien tals que els que quedessin haurien de retornar 
a formes de vida elementals per poder subsistir.

En fi, no és solament amb la destrucció del medi natural, amb els desequilibris econò-
mics, amb el perill d’una catàstrofe bèl·lica, que paguem el nostre progrés. Hi ha també, i 
potser és molt pitjor, el desassossec espiritual, l’augment de la criminalitat, l’extensió de l’ús 
de les drogues, la marginació social de molts homes i dones que no poden adaptar-se a les 
noves condicions de la vida col·lectiva.

És que aquesta visió, que no crec pas que sigui exageradament pessimista, ens ha de fer 
renunciar al progrés, ens ha de fer retornar a les formes de vida de centúries anteriors? De 
cap manera. En primer lloc cap dels mals que he descrit no és sense remei: els avenços de 
la ciència i de la tècnica solen portar en ells mateixos el remei dels flagells que provoquen i 
no hem arribat ni molt menys als límits del nostre poder de creació, de la nostra capacitat 
d’innovació. El que cal és segurament una reflexió profunda que obri noves perspectives, 
que permeti una nova organització de la societat i sobretot que allunyi el perill d’una 
guerra general. En tot cas l’únic remei possible ens ha de venir d’aquest costat, perquè és 
il·lusori creure que consentiríem a renunciar als beneficis del progrés tècnic. L’home, o 
almenys la nostra civilització occidental, porta arrelada aquesta aspiració fàustica de do-
minació de la natura i res no assolirà sostreure’ns-hi. I també per raons humanitàries ens 



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 123

és impossible de recular. Sense la tècnica actual, centenars de milions d’homes quedarien 
condemnats a la fam, a la malaltia i a la mort.

Ara bé, si hem de fer front als problemes que ha creat el propi progrés; si no podem fer 
altra cosa que acceptar les transformacions bones i dolentes que s’han produït i el que cal 
és encarrilar-les cap al bé i evitar que ens dominin, això només podem fer-ho si sabem 
conservar i aprofundir les nostres arrels, si sabem mantenir la nostra identitat i preservar 
el nostre equilibri psicològic. El que és indispensable és evitar el perill de transformar-nos 
en autòmates anònims, ens serfs d’un estat totpoderós, en individus estandarditzats, tots 
iguals, que han perdut la riquesa de la meravellosa diversitat de les cultures, que han estat 
el fruit de la influència sobre els pobles de la terra on viuen, de la sang dels que els integren 
i de la història que els ha forjat.

Catalunya és un poble de vella civilització. Tal com el Perelló n’és exemple, la nostra terra 
ha estat habitada des de fa milers d’anys, i invasors i dominadors diversos s’hi han succeït. 
La nostra llengua, la nostra nació tal com són avui, tenen ja més de mil anys d’història. Al 
llarg dels segles hem creat una cultura que és feta de pedres antigues, d’obres d’art, d’escrits, 
de música i cançons però també dels costums i tradicions populars, i que és essencialment 
una manera de viure, de sentir i de pensar. Al llarg dels segles hem acumulat experiències 
i hem desenvolupat un tarannà ben nostre. Estem demostrant que sabem posar-nos al dia, 
que sabem modernitzar-nos.

Però volem que aquesta modernització no ens faci deixar d’ésser nosaltres mateixos 
i sabem que per a aconseguir-ho no podem descuidar aquesta dimensió fonamental de 
la vida que és el lleure, la festa, la joia de celebrar tots plegats el ritme de les estacions i la 
successió dels anys. En aquest sentit no ens falten motius d’esperances. Malgrat les insufi-
ciències de la nostra autonomia, malgrat la crisi, malgrat els problemes de tota mena amb 
els quals hem d’enfrontar-nos —i el Perelló també té els seus que ben segur sabrà resoldre 
amb equitat i seny—, les noves institucions autonòmiques i democràtiques han determinat 
una reflorida en la Catalunya d’avui. Els pobles es transformen, milloren materialment en 
aspecte i serveis i al mateix temps la cultura progressa i les festes populars recobren vigor. 
Estic molt content de constatar això aquí al Perelló i m’és molt grat de poder felicitar al 
vostre Ajuntament i al vostre alcalde, i de poder expressar personalment a tots vosaltres 
perellonencs, a totes les comunitats que componen el municipi del Perelló, el meu sincer 
desig de benestar i prosperitat. Que per molts anys pugueu celebrar, amb pau i concòrdia, 
festes majors tan lluïdes i que perennement us mantingueu fidels a la nostra pàtria catala-
na, que tan necessitada està encara de l’esforç i de l’amor de tots els seus fills.

Visca la Festa Major.
Visca el Perelló.
Visca Catalunya.
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Catalan Autonomy and the Political 
Situation in Catalonia Today

Text català de la conferència pronunciada en anglès,  
al The Spanich Institute, de Nova York, el 4 de febrer de 1983

L’Espanya actual té plantejats tres grans problemes, dos d’ells idèntics als que tenen plan-
tejats gairebé tots els països del món i el tercer molt més específic. El primer problema és el 
de la política exterior i de defensa, és a dir, de la possibilitat de supervivència en una guerra 
atòmica i de la participació o no, en un dels dos grans blocs militars. El segon problema és 
el de la crisi econòmica, és a dir, de l’atur, la inflació, el dèficit públic, el desequilibri de la 
balança de pagaments i la creixent contradicció entre les aspiracions de seguretat econò-
mica, poc treball i bona vida, i les realitats que l’economia imposa.

El tercer problema no és absolutament exclusiu d’Espanya, en el sentit que alguns altres 
països tenen també problemes similars, però en tot cas a Espanya es presenta amb caracte-
rístiques ben pròpies. Aquest problema és el de la diversitat nacional de les terres que com-
posen l’Estat espanyol, és a dir, del fracàs almenys parcial del procés secular d’assimilació 
castellana, que no ha reeixit a esborrar les diferències culturals i lingüístiques i a donar a 
tots els ciutadans de l’Estat l’ambició d’un projecte comú. En tot aquest segle aquest pro-
blema ha estat sempre en el primer pla de la política espanyola. Ortega y Gasset escrigué ja 
el 1921 en España invertebrada: «Uno de los fenómenos más característicos de los últimos 
veinte años, ha sido la aparición de regionalismos, nacionalismos, separatismos; esto es, 
movimientos de secesión étnica y territorial.»

És d’aquest tercer problema, centrant-lo exclusivament en el cas de Catalunya, que jo 
vaig a parlar-los. En la meva exposició suposaré que vostès saben ja, poc o molt, el que 
és Catalunya. Es tracta d’un país situat a l’angle NE de la Península Ibèrica, una mica a 
cavall dels Pirineus que, prescindint de la seva part nord que des del Tractat dels Pirineus 
(1659) està sota sobirania francesa, té 40.000 km d’extensió (el 8% de l’extensió de l’Estat 
espanyol), gairebé 6 milions d’habitants (el 15,8% de la població del conjunt de l’Estat) i que 
en l’aspecte econòmic contribueix en prop del 20% al Producte Interior Brut espanyol. La 
població actual de Catalunya comprèn de fet dues comunitats lingüístiques, no pas aïllades 
sinó en total comunicació i segurament en procés de fusió, una formada essencialment 
pels catalans d’origen, pels autòctons, que parlem normalment el català per bé que hem 
après també a parlar castellà i una altra formada essencialment per immigrats de diferents 
regions d’Espanya (vinguts en massa sobretot a partir dels anys vint i especialment durant 
el franquisme) i per una part de llurs descendents, que parlen normalment i sovint exclu-
sivament el castellà, per bé que comprenen el català. Pels qui no ho sàpiguen precisaré que 
el català és una llengua romànica, és a dir, derivada del llatí, les primeres manifestacions 
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escrites de la qual daten de la segona meitat del segle xii. A més de a Catalunya, el català és  
parlat en la major part dels País Valencià, a les Illes Balears, al Principat d’Andorra, al 
departament francès dels Pirineus Orientals i a la ciutat d’Alguer a l’illa de Sardenya. La 
població total dels territoris de parla catalana és d’uns 9 milions d’habitants, però d’aquest 
total només uns 5 milions consideren el català com a llur llengua.

Tornant a la població de Catalunya, la comunitat de llengua catalana té, com a mitjana, 
rendes més elevades i, encara que hi ha nombrosíssimes excepcions, ocupa la major part 
dels llocs directius en el sector privat de l’economia (per bé que no controla ni la banca ni 
el sector financer en general) i té en conjunt un nivell cultural més elevat. La comunitat 
de llengua castellana, en canvi, comprèn la major part dels treballadors industrials, dels 
funcionaris públics i dels directius de les empreses de propietat estatal. La relació numèrica 
entre les dues comunitats és difícil de precisar exactament perquè no hi ha estadístiques 
fetes amb rigor metodològic i perquè va variant en el temps. La comunitat catalanoparlant 
progressa mitjançant el procés d’assimilació lingüística, a saber, immigrats o fills d’immi-
grats que es posen a parlar habitualment català, i recentment progressa també una mica 
pel retorn d’alguns immigrats a llur llocs d’origen, però simultàniament perd terreny per la 
seva més baixa natalitat. En gros pot dir-se, sense gran error, que una meitat de la població 
actual de Catalunya té com a llengua pròpia el català i l’altra meitat el castellà.

La diversitat lingüística i la realitat plurinacional de l’Estat espanyol és el resultat de les 
diferències en el substràtum ètnic primitiu i de les vicissituds de la història. Malaurada-
ment aquesta historia és una història complicada i molt difícil de resumir. Fins a finals del 
segle xv no existí mai una entitat política que aplegués totes les terres que componen avui 
Espanya, sinó és durant el breu període del reialme visigòtic de Toledo (que s’estenia a la 
Septimània i durà no gaire més d’un segle i no sense revoltes), i potser, durant menys de 
cent anys, en els primers moments de la dominació musulmana. El 1469 el casament dels 
Reis Catòlics, Ferran d’Aragó i Isabel de Castella, posà totes les terres d’Espanya sota un 
mateix ceptre. Però aquesta unió fou una unió en la persona del rei, conservant cada una 
de les parts integrants la seva personalitat i les seves lleis i institucions. Aquesta situació es 
perllongà, pel que fa a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, durant tot el període que 
regnà la dinastia dels Àustries. Fou en la Guerra de Successió d’Espanya, a començaments 
del segle xviii, que Catalunya, el País Valencià i les Balears —que havien abraçat la causa del  
pretendent perdedor— foren castigats per Felip V, el primer rei Borbó d’Espanya, amb la 
pèrdua de les seves llibertats (Decret de Nova Planta, 1716). Prescindint del complicat pe-
ríode anterior a la fundació de la nació catalana, podem dir que Catalunya, que nasqué 
políticament com un territori de l’Imperi carolingi, fou un estat totalment independent des 
de finals del segle ix fins a la mort de Ferran el Catòlic (1516), per bé que confederat des del 
segle xii amb Aragó i posteriorment també amb els reialmes de València, Mallorca, Sarde-
nya, Sicília i Nàpols. A partir del 1516, malgrat que els seus comtes-reis fossin també reis de 
Castella, Catalunya es mantingué encara jurídicament independent fins a començaments 
del segle xviii.

La pèrdua de les llibertats catalanes fou el resultat d’una guerra cruenta durant la qual 
Barcelona, la capital de Catalunya, resistí un llarg setge. La reivindicació i nostàlgia de les 
llibertats perdudes no desaparegueren mai del tot, la consciència del fet diferencial català 
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es mantingué i la llengua continua oralment ben viva i no deixa mai d’escriure’s. Cap el 1830 
s’inicià una renaixença literària (Oda a la Pàtria, 1833) i a finals del segle xix començà la 
lluita política per a la recuperació de les llibertats nacionals. Algunes fites importants són 
el primer Congrés Catalanista (1880), el triomf electoral de la Solidaritat Catalana (1907) 
i la unificació de l’administració provincial de Catalunya sota la Mancomunitat (1913). 
Malgrat les demandes catalanes d’autonomia, que culminaren el 1918 i 1919, l’autonomia 
no pogué obtenir-se durant el regnat d’Alfons XIII i calgué l’adveniment de la Repúbli-
ca el 1931 perquè la República catalana, proclamada per Francesc Macià a Barcelona, es 
transformés, en virtut d’una transacció, en un Govern autònom que prengué el nom tra-
dicional de Generalitat de Catalunya. El poder de la Generalitat fou confirmat mitjançant 
un Estatut d’autonomia, fet possible per la nova Constitució republicana i aprovat l’agost 
del 1932.

L’autonomia de l’època republicana tenia un abast considerable i va permetre realitza-
cions importants. Malauradament fou de curta durada. A finals del 1934, a causa de l’intent 
socialista d’aixecament contra un Govern de dreta, intent al qual Catalunya amb molt poc 
encert s’associà, l’Estatut d’autonomia fou deixat en suspens i no fou restablert fins el febrer 
del 1936, arran de la victòria electoral del Front Popular, mesos abans del començament 
de la Guerra Civil. La victòria del general Franco el 1939 liquidà totalment les institucions 
autonòmiques i significà la iniciació d’un cruel període de repressió política, amb milers 
d’execucions. El darrer president de la Generalitat republicana, Lluís Companys, fou lliurat 
a Franco pels ocupants alemanys de França i afusellat a Barcelona l’octubre del 1940. La 
llengua i la cultura catalana foren perseguides i en un cert moment hi hagué un veritable 
intent de genocidi cultural. Afortunadament com a conseqüència de la derrota de l’Alema-
nya nazi, la dictadura de Franco anà suavitzant els seus mètodes. No obstant, la persecució 
del nacionalisme català i l’esforç assimilista no s’alentiren de manera significativa fins al 
començament dels anys setanta.

La resistència clandestina contra el franquisme fou feta des de bon començament a  
Catalunya sota el signe del nacionalisme. El restabliment immediat de l’autonomia de 
l’època republicana era la reivindicació mínima de tots. Però quan començà el període, en 
tants punts de vista crucial, subsegüent a la mort de Franco, en el qual es negociaren les 
vies de transició a la democràcia, la major part de les forces polítiques catalanes acceptaren 
que se celebressin eleccions sense que, almenys de manera provisional, la Generalitat de 
Catalunya hagués estat restablerta prèviament. Aquesta renúncia, provocada per l’esperit 
provincià que Franco havia reeixit a inculcar, va determinar en gran part tot el que havia 
de seguir i té encara un gran pes sobre la política catalana actual.

Les eleccions legislatives del 1977 —les primeres eleccions democràtiques des del 1936— 
donaren a Catalunya resultats molt mediocres per a les forces estrictament nacionalistes: 
els nacionalistes de centre (Pacte Democràtic vertebrat al voltant de CDC) obtingueren el 
17% dels vots i els d’esquerra (ERC) el 4,5%. En canvi, els socialistes obtingueren el 28%, els 
comunistes el 18% i els centristes (UCD) el 17%. No obstant, l’autonomia era reivindicada 
per totes les forces polítiques catalanes i això donà lloc que el Govern del president Suárez 
restablís amb caràcter provisional la Generalitat i en donés la presidència a la persona que 
en mantenia la continuïtat simbòlica a l’exili, a saber, el president Josep Tarradellas.
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L’elaboració de la nova Constitució plantejà com a problema bàsic el de l’organització de 
l’Estat. Les forces dominants a Espanya, centristes i socialistes, comprengueren que el vell 
estat centralista d’abans de la Segona República no podia ésser una alternativa viable. Els 
nacionalismes català i basc eren massa forts i les inquietuds autonomistes es manifestaven 
també en altres llocs, especialment a Navarra, Galícia, País Valencià, Illes Balears, Andalu-
sia i Illes Canàries. La decisió fou, doncs, retornar al sistema d’autonomies establert per la 
Constitució republicana el 1931 (que, dit sigui entre parèntesi, serví en molts aspectes de 
model a l’actual organització autonòmica de l’Estat italià). Però en la pràctica s’introduí 
una diferència essencial. Així com, en els fets, durant la República es considerà l’autonomia 
com una excepció (el juliol del 1936 només Catalunya tenia autonomia; l’Estatut gallec ha-
via estat tot just votat però no havia entrat encara en aplicació i l’autonomia del País Basc 
fou instaurada ja en plena Guerra Civil), el Govern Suárez, a partir del mateix 1977, anà 
sistemàticament organitzant un procés de reivindicació autonòmica a tot el territori, de tal 
manera que, a hores d’ara, amb la sola excepció de les places africanes de Ceuta i Melilla, 
tot el territori de l’Estat, tal com passa a Itàlia, ha quedat distribuït entre 17 comunitats 
autònomes. El darrer Estatut d’autonomia pendent, el de Balears, fou aprovat pel Congrés 
dels Diputats el passat dia 26, avui fa exactament nou dies, i encara que pels quatre estatuts 
més recents falta formalment l’aprovació del Senat, podem considerar com a segur que 
seran promulgats al més tard el proper mes de març.

L’Estat espanyol ha quedat organitzat, doncs, com un Estat d’autonomies i si bé la paraula 
«federació» és curosament evitada, és evident que aquest nou Estat s’assembla molt més a 
un estat federal que a l’estat unitari anterior. La principal diferència amb un estat federal 
procedeix del fet que les autonomies no són totes idèntiques, i això és degut, sobretot, que la 
major part han estat obtingudes pel mecanisme de l’article 143 de la Constitució, i les altres, 
de competències més amples, pel mecanisme de l’article 151. En això Espanya s’acosta quali-
tativament al model italià, però les diferències són molt menys acusades que les existents a 
Itàlia, entre les regions d’estatut especial (Sicília, Sardenya, Vall d’Aosta, Alt Adige i Venècia 
Júlia), i les regions d’estatut ordinari i a més, en el cas espanyol, les diferències són temporals 
i poden desaparèixer en pocs anys.

Tothom era conscient que calia trobar un excusa a les aspiracions de llibertat, dels cata-
lans i bascs sobretot. Però, això admès, per què la generalització de les autonomies? Dues 
raons semblen plausibles. La primera, que podríem dir de bona fe, és que la generalització 
de les autonomies respon al reconeixement dels inconvenients del centralisme i també al 
desig que les autonomies catalana i basca siguin millor acceptades per tothom, fent que, 
en no constituir una excepció, no puguin ésser considerades com un privilegi. Aquesta 
primera raó ha jugat, potser, en l’ànim d’alguns, però la segona ha estat, em penso, almenys 
igualment determinant. Els representants més astuts de l’assimilisme castellà, els que més 
obstinadament volien prosseguir la destrucció de les particularitats catalana i basca, van 
adonar-se que el que importava a llur punt de vista, per a prosseguir l’assimilació que Fran-
co tant havia fet progressar, era la destrucció dels fets diferencials, de tot allò que distingia 
Catalunya i Euskadi de la resta de l’Estat, i que el centralisme a ultrança, malgrat ésser un 
bon instrument d’assimilació, no era, per a aquesta fi, absolutament indispensable. Van 
decidir, doncs, ja que no era possible mantenir el centralisme, d’acceptar de prescindir-ne, 
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però a fi de poder anar esborrant les diferències, d’estendre simultàniament a tot el territori 
la descentralització, és a dir, de donar l’autonomia a totes les regions que componen l’Es-
tat. D’aquesta manera, l’autonomia catalana, per exemple, deixava d’ésser el reconeixement 
d’una diferència, l’acceptació de facto d’una especificitat nacional catalana (com en certa 
manera ho havia estat la Mancomunitat i la Generalitat del 1931). Estenent l’autonomia a 
Cantàbria, a Múrcia, a la Rioja, a Madrid mateix, per exemple —i al mateix temps limitant-
la al més possible—, l’autonomia esdevenia una simple forma d’Administració territorial 
que no havia d’ésser obstacle (o que en tot cas no era un obstacle insalvable) per a prosse-
guir l’esforç assimilista que havien iniciat els Àustries, intensificat els Borbons i portat al 
seu grau més alt, el general Franco.

L’autonomia calia a més, com he dit, que fos el més limitada possible. Ni parlar-ne, doncs, 
de retornar a l’ampla autonomia de l’època republicana. Els defensors de la concepció uni-
tària de l’Estat espanyol que inspiraven la nova Constitució, prengueren cura de limitar les 
possibilitats autonòmiques en sis aspectes essencials:

1) Evitaren que les noves comunitats autònomes poguessin tenir cap intervenció en 
l’Administració de justícia i controlessin l’ordre públic, perquè la justícia i la força pública 
han estat sempre, pel poble, els atributs més visibles de la sobirania.

2) Impossibilitaren la supressió de la vella Administració provincial, de tal manera que 
l’Administració autonòmica s’afegís als antics esglaons de poder però no en substituís cap. 
A més, enfortiren la representació de l’Estat amb la figura d’un delegat del Govern que, fins 
ara almenys, no substitueix tampoc els governadors de província designats des de Madrid.

3) En matèria d’Administració local, no donaren pràcticament cap competència a les 
comunitats autònomes. D’aquesta manera, els municipis i els òrgans de govern provincial 
queden directament vinculats al Govern central, el qual pot maniobrar per oposar-los a 
l’Administració autonòmica.

4) No donaren gairebé cap competència, realment exclusiva, a les comunitats autòno-
mes. En gairebé tot, les competències d’aquestes són compartides amb l’Estat per un joc 
subtil de reserves, limitacions i prioritats. D’aquesta manera, l’Estat central manté poc o 
molt un cert grau de control sobre totes les qüestions.

5) Deixaren la porta constitucionalment oberta (article 150.3 de la Constitució) perquè, 
«quan ho exigeixi l’interès general», l’Estat «pugui dictar lleis que estableixin els principis 
necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes, 
fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a la competències d’aquestes».

6) Negaren a les comunitats autònomes, excepte en el cas del País Basc i Navarra, tota 
autonomia financera. L’Estat atribueix l’essencial dels recursos i per aquesta via en controla 
l’aplicació.

Per fer tot això més tolerable als catalans (que excepte en l’aspecte de les finances, on les 
coses tampoc abans no eren gaire millors, veien molt reduïda l’autonomia que havien obtin-
gut el 1932), els legisladors unitaristes que establiren els textos de la Constitució i de l’Estatut 
d’autonomia, feren algunes concessions semàntiques com, per exemple, la d’acceptar que 
Catalunya fos denominada «nacionalitat» (i no regió, com deia la Constitució republicana) 
i que la Generalitat de Catalunya tingués competència «plena» en matèria d’ensenyament. 
En la mateixa línia, introduïren en la Constitució l’afirmació de principi que «la riquesa de 
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les distintes modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte 
d’especial respecte i protecció».

Tot això podria fer creure que l’autonomia catalana és irrellevant i la veritat és que no 
és així. Malgrat tot el que he dit, la meva visió de l’autonomia catalana actual no és tan 
pessimista com potser les meves paraules han pogut fer creure. L’autonomia té un cert con-
tingut i, malgrat les seves limitacions, relativament a la situació immediatament anterior 
constitueix un progrés molt considerable. El sentiment d’identitat dels catalans ve reforçat 
per la presència de les noves institucions. Tenim un Parlament que té capacitats legislatives 
limitades però que tanmateix fa lleis. Tenim un Govern que, en molts aspectes només pot 
fer que aplicar les lleis estatals, però que tanmateix gaudeix de poders innegables. Si bé som 
impotents per establir totes les condicions necessàries per a una ràpida integració de la 
població immigrada, el melting pot que de manera natural ha constituït sempre la societat 
catalana, es veu ara afavorit gràcies a les nostres atribucions en matèria d’ensenyament i 
cultura. Podem aconseguir i de fet estem aconseguint que la màquina administrativa fun-
cioni una mica millor que abans. Podem lluitar millor que abans contra la degradació del 
medi natural i contra els desgavells urbanístics. Podem millorar l’organització sanitària i 
controlar millor els aliments. Podem tenir millor cura, no de totes però de moltes de les 
nostres carreteres. En fi, encara que les qüestions més essencials i en particular les que 
podrien permetre’ns de lluitar contra la crisi, ens siguin vedades, hi ha tanmateix un ample 
camp d’actuació en el qual jo crec que si tenim imaginació, si sabem obrir nous camins i, 
sobretot, si sabem convèncer Madrid que l’interès comú no és oposar-nos sinó col·laborar 
i que la nostra acció no posa de cap manera en perill la unitat de l’Estat, podem obtenir de 
l’autonomia resultats molt satisfactoris i molt beneficiosos per al nostre poble.

Fins i tot la mateixa generalització de les autonomies no és segur que a fi de comptes 
resulti negativa. Els assimilistes que l’han utilitzat contra Catalunya i Euskadi han actuat 
potser com a aprenents de bruixots. Aquestes autonomies estan creant una nova classe 
política a cada capital autonòmica. S’integraran aquests polítics a la intelligentsia unita-
rista radicada a Madrid? Reeixirà l’intent d’utilitzar el Senat com a instrument d’aquesta 
integració? De la resposta a qüestions com aquestes dependrà que la generalització auto-
nòmica resulti un element assimilador o bé, al contrari, accentuï diferències que altrament 
s’haurien mantingut embrionàries.

En conclusió, em sembla clar que el futur de l’Estat de les autonomies i per tant de 
l’estabilitat democràtica a Espanya, és una qüestió encara oberta però sobre la qual no cal 
ésser necessàriament pessimista. Del punt de vista català, l’autonomia només té sentit si 
ens permet de mantenir la nostra identitat nacional, és a dir, salvar la nostra llengua i la 
nostra cultura i recatalanitzar el país. Per tant, per nosaltres, l’Estat de les autonomies és 
solament vàlid en la mesura que constitueix una via d’aproximació al reconeixement de 
la natura plurinacional de l’Estat espanyol, i el concebem, doncs, com un procés dinàmic 
necessàriament llarg, que hauria de conduir a una fórmula final d’equilibri que, en bene-
fici de tots, harmonitzés els interessos oposats i respectés la personalitat de cadascú, amb 
definitiva renúncia a qualsevol intent assimilador. Si l’autonomia només hagués d’ésser un 
narcòtic per fer la nostra mort nacional més dolça, aleshores hauríem de reconsiderar el 
problema des dels seus inicis.
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El que pot passar en un futur pròxim depèn evidentment, almenys en gran part, dels 
equilibris i tensions que existeixen avui entre les forces polítiques. I això em condueix  
a la darrera part d’aquesta exposició, que serà un ràpid esbós de l’actual situació política a 
Catalunya.

La situació política catalana està encara fortament influïda per la forta empremta deixa-
da pel franquisme, no en nombre de partidaris, que són molt pocs, sinó en les mentalitats 
i en els estats de fet. Abans del franquisme, Catalunya vivia gairebé d’esquena a Madrid. 
Després del franquisme, la mentalitat provinciana és gairebé dominant. Abans he parlat 
ja de la importància numèrica de la població immigrada i de la situació lingüística, que 
deriva alhora de la presència d’aquesta immigració i de la persecució cultural exercida pels 
governs de Franco. Per tenir una imatge mitjanament ajustada de la situació política, cal-
dria encara analitzar molts altres aspectes de la societat catalana actual però evidentment 
em manca el temps necessari per fer-ho. Em limitaré doncs a parlar breument de l’acció de 
les institucions autonòmiques, dels seus conflictes amb el Govern central, de la significació 
dels resultats electorals recents i de les possibles perspectives de futur.

Les institucions autonòmiques s’estructuren al voltant del Parlament que és qui designa 
el president de la Generalitat i a través d’ell el Consell Executiu. A Catalunya el Parlament 
fou elegit el març del 1980. Sobre un total de 135 diputats, 43 correspongueren a les llistes 
de Convergència i Unió (nacionalistes de centre), 33 a les llistes dels socialistes, 25 a les 
llistes comunistes, 18 a les llistes centristes (UCD), 14 a les llistes d’Esquerra Republicana 
(nacionalistes esquerrans) i 2 a les llistes presentades pel Partit Socialista Andalús. El refús 
socialista de formar Govern amb Convergència i Unió, i el refús d’ERC de participar en un 
Govern sigui amb centristes sigui amb comunistes, determinaren l’elecció com a president 
de la Generalitat del líder de CiU. Jordi Pujol (que obtingué els vots del seu partit, dels 
centristes i d’ERC) i la formació d’un Govern minoritari monocolor. El president Pujol i 
el seu Consell Executiu porten ja prop de tres anys de govern i fins ara han pogut sortejar 
els obstacles amb què sempre topa un Govern sense majoria. Aquests dies, precisament, en 
complir el Govern del president Pujol els mil dies d’actuació, s’ha fet a la premsa catalana 
un balanç de la seva tasca. Les conclusions de l’anàlisi són naturalment diverses segons 
l’opinió política de qui les realitza. Algunes són encomiàstiques, altres extraordinàriament 
crítiques. Jo, esforçant-me a ésser objectiu, crec que el Govern Pujol ha estat poc enèrgic 
davant de l’ofensiva centralista que es desenvolupà sobretot després dels fets del 23 de fe-
brer de 1981, ha pecat en nombroses ocasions de timidesa i d’estretor de mires i no ha estat 
gens original ni imaginatiu. Això no obstant, la tasca legislativa del Parlament que el Go-
vern ha impulsat, i la gestió administrativa del Govern han estat essencialment correctes 
i, si bé l’autonomia no ha donat lloc a resultats espectaculars, aquests tres anys de Govern 
autonòmic han resultat en conjunt beneficiosos per a Catalunya.

Una de les dificultats amb què han topat les institucions autonòmiques catalanes ha 
estat els freqüents enfrontaments jurídics amb el Govern de Madrid. La Constitució i 
l’Estatut d’autonomia tenen en molts punts una redacció ambigua, que en el seu moment 
fou segurament volguda a fi de permetre l’aprovació ràpida dels textos, però que després 
ha anat suscitant nombrosos problemes. Entre les lectures dels textos fetes per la Gene-
ralitat i les fetes per l’Administració central hi ha diferències profundes i això ha donat 
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lloc a nombrosos recursos d’insconstitucionalitat i conflictes de competència presentats 
davant del Tribunal Constitucional pel Govern de Madrid, contra lleis aprovades pel Par-
lament de Catalunya o contra disposicions normatives del Consell Executiu. Inversament, 
Parlament i Govern català també han recorregut lleis i disposicions de l’Estat. La lluita és 
purament jurídica i ambdues parts accepten sense comentari les decisions del Tribunal, 
però és indubtable que aquest forcejament ha donat lloc a un cert malestar.

Més malestar produïren, encara, els acords de concertació autonòmica que el Govern 
d’UCD establí amb el PSOE l’any 1981. Fruit d’aquests acords fou l’anomenada Llei orgàni-
ca d’harmonització del procés autonòmic, que, basant-se en el precepte constitucional que 
anteriorment he esmentat, harmonitza a priori la legislació autonòmica i equival de fet a 
una substancial retallada de les competències autonòmiques. La Llei fou aprovada per les 
Corts anteriors a principis d’estiu i immediatament recorreguda davant del Tribunal per 
50 membres del Congrés dels Diputats i pels parlaments i governs d’Euskadi i de Catalu-
nya. Aquests recursos estan encara pendents de sentència i per bé que res de cert no se sap 
sobre les intencions del Tribunal, s’especula que aquest dictaminarà que, en efecte, alguns 
punts de la Llei són anticonstitucionals. Si fos així, el Govern socialista del senyor Felipe 
González tindria les coses més fàcils per a establir un clima de major cordialitat amb els 
governs autònoms, cosa que seria molt útil per ajudar a superar els greus problemes d’al-
tres ordres que el país té plantejats.

Una altra dificultat per al normal funcionament de les institucions autonòmiques és 
l’antagonisme establert entre el Govern Pujol i els partits que li fan oposició al Parlament 
català, especialment els socialistes. Les relacions sempre tibants entre Govern i oposició, 
s’han agreujat considerablement després del 28 d’octubre, ja que els socialistes consideren 
que el resultat de les darreres eleccions desautoritza el president Pujol i els seus valedors i 
el president Pujol considera que no és lícit transposar al Parlament català el resultat d’unes 
eleccions a les Corts de Madrid. La qüestió és a hores d’ara candent i mereix, doncs, un més 
ampli comentari.

En un sistema com el nostre on hi ha institucions polítiques diverses que actuen se-
paradament, les eleccions no tenen lloc de manera simultània. En virtut d’això, tenim en 
aquest moment espectres polítics diferents als ajuntaments, al Parlament autonòmic i a la 
representació catalana a les Corts de l’Estat. Els ajuntaments actuals foren elegits el 1979  
i es renovaran segurament el proper mes de maig. El nostre Parlament fou elegit el 1980 i  
no es renovarà (tot sencer en una sola vegada) fins el 1984. En canvi, les eleccions a les 
Corts estatals tingueren lloc, com vostès saben, el passat 28 d’octubre.

Del 1979 al 1980 i del 1980 al 1982 es produïren en els resultats electorals grans canvis. 
Els més importants dels que s’han produït darrerament són l’esfondrament electoral de la 
Unió del Centre Democràtic i del Partit Comunista, l’ascensió fulgurant dels socialistes 
i l’augment espectacular d’Aliança Popular, el partit del senyor Fraga. A Catalunya, això 
vol dir que els ajuntaments i el Parlament actual no es corresponen gaire amb el que se 
suposa ésser la realitat política en aquest començament del 1983. Però la interpretació de 
les xifres no pot fer-se tampoc sense unes certes precaucions. No és segur ni molt menys 
que, a pensament igual, les tendències del vot dels electors siguin les mateixes en unes 
eleccions a les Corts d’eleccions municipals o autonòmiques. No és segur, tampoc, que 
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la participació electoral sigui la mateixa. Són molts els qui creuen que les eleccions a les 
Corts de l’Estat afavoreixen els partits d’àmbit estatal enfront dels partits exclusivament 
catalans i que la participació hi és sempre molt més alta.

Considerem les xifres (que expressen percentatges dels vots emesos):

Abstenció PSOE CiU PSUC UCD AP ERC CDS

Eleccions 1979
(Corts de l’Estat)

31,5 29,2 16,1 17,1 19,0 3,6 4,1 —

Eleccions 1980
(Parlament  
de Catalunya)

38,6 22,3 27,7 18,7 10,6 2,3 8,9 —

Eleccions 1982
(Corts de l’Estat)

19,8 45,2 22,2 4,6 2,0 14,5 4,0 1,9

Si comparem el que és sense discussió comparable, és a dir les eleccions legislatives del 
1979 i del 1982, veiem que els canvis més notables han estat els següents:

1) La disminució dels percentatges sumats de la dreta i del centre d’àmbit estatal i la gran 
transferència de vots d’UCD cap a AP.

2) L’augment dels percentatges dels nacionalistes de centre i l’estabilitat de la modesta 
participació dels nacionalistes esquerrans.

3) L’esfondrament dels comunistes en benefici dels socialistes, sense que l’augment con-
junt —si se sumen els vots de socialistes i comunistes— hagi estat gaire espectacular.

Si les comparacions es fan entre els resultats del 1980 i els del 1982, les conclusions evi-
dentment varien. L’esfondrament de la UCD i dels comunistes continua igual però, en per-
centatge, el conjunt de la dreta i del centre d’àmbit estatal ha progressat sensiblement, els 
nacionalistes han disminuït molt i l’augment de la suma dels vots de socialistes i comunis-
tes és aquesta vegada molt notable.

És a partir d’aquesta darrera comparació, no matisada per les observacions anteriors, 
que els socialistes pressionen fortament per obtenir la dimissió del president Pujol. Més 
forta seria encara la pressió si en les properes eleccions municipals els resultats es calques-
sin sobre els d’octubre de 1982. Aquesta repetició, no obstant, és molt incerta, d’una banda 
perquè és difícil que es reprodueixi la mística del canvi que tant va afavorir els socialistes 
i, d’altra banda, pel desgast que produeix el poder i per la decepció creixent que ocasionen 
les discordances entre les realitzacions del Govern i les promeses del programa socialista.

Quines són a Catalunya, en l’aspecte polític, les perspectives de futur? No és gaire fàcil 
fer previsions però jo m’inclinaria a creure que no hi hauran canvis importants fins a les 
eleccions autonòmiques a començaments del 1984. Els resultats, aleshores, dependran for-
tament de la gestió de govern del president González, la qual ve fortament condicionada 
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per l’evolució de la situació econòmica mundial. Passi el que passi electoralment, tant si 
els nacionalistes consoliden llurs posicions com si els socialistes accedeixen al poder tam-
bé a la Generalitat, és molt probable que en el curs del 1984 la Generalitat acabi d’assumir 
totes les competències que l’Estat li reconeix, disposi del seu canal de televisió i tingui ja 
en servei un petit cos de policia a les seves ordres. És aleshores quan l’autonomia catalana 
estarà ja en ple funcionament, que podrà veure’s quin és el seu futur i per tant quin és, 
per uns quants anys, el futur de Catalunya. Si l’autonomia funciona de manera correcta 
i sense massa tensions, si encara que sigui lentament és possible preveure una autèntica 
recuperació en l’aspecte lingüístic, i els catalans podem esperar que el procés assimilista, 
almenys de moment, s’ha acabat, jo crec que Catalunya serà un factor positiu important 
per a la definitiva consolidació de la democràcia a Espanya. Si no fos així, no passarà 
tampoc cap catàstrofe, perquè el país és prou madur perquè no hi hagin catàstrofes, però 
el període d’inestabilitat i d’incertesa, d’enfrontaments i de lluites estèrils, s’allargarà uns 
quants anys més.
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La identitat nacional de Catalunya 
al llarg dels temps

Transcripció de la gravació de la conferència donada  
a l’Orfeó de Sants, Barcelona, 25 de febrer de 1983

Senyores i senyors, bona nit.
Em van dir de parlar sobre una qüestió d’història i encara que jo, com vostès saben, no 

sóc pas historiador, ni tan sols historiador aficionat, m’ha semblat que podia ser interessant 
esbossar ràpidament la continuïtat a través dels segles del fet diferencial català. És a dir, 
explicar com s’havia creat i mantingut la nostra identitat nacional i, naturalment, acabar 
amb una anàlisi curta de les possibilitats actuals de continuar mantenint-la.

En la nostra història, em sembla, que cal distingir quatre etapes. La primera és l’ante-
rior a la formació de la nació catalana i va, evidentment, des dels orígens fins el que po-
dem considerar el moment fundacional amb el comte Guifré el Pelós a finals del segle ix. 
Durant aquesta etapa va existir sempre una especificitat dels pobladors dels territoris que 
constitueixen avui els Països Catalans respecte als de la resta de la Península i, a més, Es-
panya no va existir mai com una entitat política configurada tal com és avui, si exceptuem 
un parèntesi molt curt, el del reialme visigòtic de Toledo que va durar poc més d’un segle.

La segona etapa, que ja és l’etapa pròpiament de la nostra història nacional, va durar més 
de sis segles. És la de Catalunya estat sobirà i totalment independent, que va des de Guifré 
el Pelós fins a la mort de Ferran el Catòlic l’any 1516. Aquests sis segles són els segles de la 
nostra plenitud històrica. Catalunya és ben bé ella i no està confosa amb res més.

L’etapa següent és l’etapa de la nació catalana encara jurídicament independent, però 
formant part, ja, de la Corona d’Espanya. Aquesta tercera etapa durà aproximadament dos 
segles, des del 1516 fins el 1714. És una etapa on s’inicia i va accentuant-se al llarg dels segles 
la nostra decadència, però la identitat nacional es manté encara ben viva.

Finalment, hi ha una quarta i darrera etapa que és la que va del 1714 fins avui. Catalu-
nya ha perdut les seves llibertats i només parcialment les recupera durant la Generalitat 
republicana i en el moment present, i passa per moments molt baixos, però així i tot, la 
identitat nacional catalana encara no ha estat perduda, per bé que hi hagi hagut períodes 
difícils; però pel que fa al futur, la situació és molt incerta i estem, ara, en greu perill de 
perdre-la per sempre.

Comencem, doncs, amb la primera etapa.
Abans de la conquesta romana no tenim notícia que hagués existit mai cap entitat polí-

tica que englobés tot el territori de la Península Ibèrica, ni tampoc el territori de l’Espanya 
actual. A partir del segle vi a. de C. es desenvolupà, però, a la franja mediterrània, entre 
Cartagena i el Llenguadoc, essencialment, al territori on avui es parla català, una civilitza-
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ció amb característiques i personalitat pròpia, la civilització dels ibers que és considerada 
un producte cultural autòcton fruit de les influències damunt del substrat indígena dels 
grecs, dels fenicis i dels etruscs. Els ibers, no obstant, no tenien unitat política, estaven 
dividits en moltes tribus, però parlaven el mateix idioma, un idioma del qual ens resten 
encara abundants testimonis escrits, però que ens és totalment desconegut perquè sabem 
transcriure’l però no sabem traduir-lo. A l’oest del territori dels ibers hi havia, ben dife-
renciats d’aquests, tot un mosaic de pobles, celtes, bascos, etcètera, que formaven tribus 
independents i tenien orígens ètnics i llengües molt diverses.

Els ibers, doncs, diferents de tots els pobles peninsulars, són indiscutiblement els avant-
passats llunyans dels catalans actuals. L’inici de la penetració romana a la Península s’efec-
tuà al segle iii abans de Jesucrist com a conseqüència de la lluita dels romans contra els 
cartaginesos. Els romans acabaren per fer-se els amos de pràcticament la totalitat de la 
Península i establiren una organització administrativa eficient, però tampoc no unificaren 
la Península. Basant-se en les realitats geogràfiques i ètniques, distingiren entre el que ano-
menaren la Hispània Citerior, formada per la que anomenaven província Tarraconense, 
amb capital a Tarraco, l’actual Tarragona, i la Hispània Ulterior dividida més tard en di-
verses províncies. La Hispània Citerior és en realitat el primer antecedent politicoadminis-
tratiu del que són avui els Països Catalans i, encara que les seves fronteres no coincideixen 
exactament, en són molt pròximes.

A la caiguda de l’Imperi romà, les terres de la província Tarraconense estaven sota la do-
minació dels visigots i quedaren vinculades a la Gàl·lia meridional, és a dir, a la part sud de 
l’actual França, als territoris anomenats aleshores Aquitània i Septimània, formant part del 
Reialme visigòtic de Tolosa. La pressió dels francs desplaçà els visigots cap al sud, i diversos 
reis visigots establiren llur capital a Barcelona.

És només a mitjans del segle vi que el centre de gravetat del reialme visigòtic es des-
plaçà encara més cap al sud i s’establí la capitalitat a Toledo; però la unificació política de 
la Hispània tampoc no va ser mai complerta, car si els visigots aconseguiren expulsar els 
bizantins de la Península, i això només fins el segle vii, mai no arribaren a dominar el ter-
ritori dels bascons, el territori que és avui el País Basc. A més, l’autoritat de Toledo fou mal 
acceptada pels territoris mediterranis d’ètnia ibèrica. I així, a la segona meitat del segle vii 
tingué lloc la revolta coneguda amb el nom de Revolta de Paulus, que intentà establir un 
reialme d’orient a la Septimània i al que havia estat la província Tarraconense. I els primers 
anys del segle viii es creà també, per uns pocs anys, un altre reialme autònom, també com-
prenent la regió de Narbona i l’antiga província Tarraconense.

En fi, aquest reialme de Toledo va durar molt poc. Amb prou feines més d’un segle, ja que 
el 711 van desembarcar els berbers i el darrer rei visigot, Roderic, va ser derrotat de manera 
definitiva a les ribes del Guadalete. En molts pocs anys els sarraïns s’apoderaren de tota la 
Península, el 720 passaren el Pirineu, i l’any 755, conquistada també la Septimània, havien 
aconseguit ja dominar tot el que havia estat el reialme visigòtic. Però tampoc la dominació 
sarraïna significà cap unificació de la Península. En primer lloc, perquè el poder estigué 
gairebé sempre molt fragmentat; segonament perquè en el cas concret de Catalunya la do-
minació àrab durà molt poc, menys d’un segle. Entre el 752 i el 759, els francs recuperaren 
la Septimània, i el 795 Girona passà ja a mans de l’emperador Carlemany. El 801, els moros 
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de Barcelona capitularen davant dels francs de l’Imperi carolingi i a començaments del 
segle ix els francs havien alliberat ja definitivament dels sarraïns tota la part nord-est de 
l’actual Catalunya, el que s’anomena de vegades la Catalunya vella, encara que les ràtzies i 
les incursions dels musulmans continuessin fins cap a l’any 1000.

És en el mateix segle ix que prengué origen el que és avui la nació catalana i que s’inicià, 
doncs, la segona gran etapa de la nostra història. El territori conquistat pels francs als sar-
raïns, és a dir, el que més tard els historiadors anomenaren la Marca Hispànica, marca de 
l’Imperi carolingi, quedava molt lluny de la cort reial i era governada per diversos comtes 
que representaven el rei.

Els primers comtes sembla que eren gent del país, i només durant uns cinquanta anys, 
del 829 al 879, els comtes foren de raça i de nació franca. El 870, Guifré el Pelós, de la fa-
mília comtal de Carcassona, però família oriünda del Conflent, és a dir, de la Catalunya 
Nord, va obtenir de l’emperador Carles el Calb els comtats d’Urgell, Cerdanya i Conflent, 
i el 878 va obtenir del seu fill i successor, Lluís el Quec, els comtats de Barcelona i Girona.

L’any 888 va morir l’emperador Carles el Gros i va ser elegit rei, Odó, que era ja de nissaga 
no carolíngia. Guifré, aleshores ja no jurà fidelitat al rei, que per ell era il·legítim, i en morir, 
l’any 897, els seus fills governaren els comtats sense esperar que el rei els designés successors.

Durant un curt període de temps es tornaren a entronitzar a França monarques caro-
lingis i aleshores, els comtes catalans viatjaren altre cop a la cort reial, però a partir de l’any 
952 les relacions personals i directes dels comtes catalans amb la monarquia carolíngia es 
trencaren definitivament i quan, amb la mort de Lluís V el 987, s’extingí a França la dinastia 
carolíngia i començà a regnar Hug Capet, cessaren per sempre els febles lligams de fidelitat 
que unien els comtes catalans amb els reis de França.

La independència de Catalunya començà doncs, de fet, amb Guifré el Pelós, si bé no fou 
reconeguda jurídicament fins molt més tard, fins gairebé quatre-cents anys més tard, en el 
tractat de Corbeil que va ser signat el 1258 pel comte de Barcelona i rei d’Aragó Jaume I i 
el rei Lluís IX de França.

Cal, aquí, remarcar tot passant que durant vuit-cents anys, és a dir, des del començament 
de la dominació visigòtica fins precisament al tractat de Corbeil, les relacions del que és 
avui Catalunya amb el Migdia de França foren contínues i els vincles lingüístics, culturals i 
polítics foren estretíssims. Sense la mort del rei català Pere I a la batalla de Muret, l’any 1213, 
durant la creuada contra els albigesos, potser els destins polítics de catalans i occitans hau-
rien estat uns altres. No és doncs d’estranyar que encara ara persisteixi un cert sentiment de 
germanor i, atès que les formes de viure perduren per bé que amb els anys es modifiquin, 
és normal que en certa manera els catalans ens sentim moltes vegades una mica com a casa 
quan ens trobem a Occitània.

Catalunya va viure sense cap lligam polític amb les terres de l’oest durant més de tres-
cents anys, des de la conquesta pels francs fins el casament del descendent de Guifré el 
Pelós, el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, amb Peronella d’Aragó. A partir de l’any 
1137, Ramon Berenguer governà Aragó, i el seu fill, Alfons I el Cast fou ja comte de Barce lona 
i rei d’Aragó. La unió de Catalunya i Aragó fou, però, una unió dinàstica pactada i els dos 
estats conservaren sempre la seva pròpia identitat, és a dir, integritat territorial, lleis, cos-
tums, llengua, institucions i governants propis. L’organisme polític així constituït ha estat  
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anomenat molt justament pels historiadors moderns la Confederació catalanoaragonesa. 
Els historiadors castellans no els agrada aquest terme de confederació i prefereixen parlar 
de Reino de Aragón malgrat que sigui evident que mai el comtat de Barcelona no formà 
part del Reialme d’Aragó. Menéndez Pidal, per exemple, fa un comentari en aquest sentit 
de minimització de la personalitat catalana en un llibre molt conegut Los españoles en la 
historia, però precisament aquests dies, per casualitat m’han vingut als dits un número 
recent d’una revista aragonesa que es publica actualment, on unes citacions de documents 
del 1475 demostren que ja a finals de l’edat mitjana s’utilitzava el terme de confederació.

Amb les conquestes de Jaume I, la Confederació catalanoaragonesa s’estengué als reial-
mes de València i Mallorca i, més tard, a partir dels començaments del segle xiv, amb 
l’expansió mediterrània s’estengué fins a Còrsega, Sardenya i Sicília, però la Confederació 
conservà sempre les mateixes característiques de respecte de la identitat de cadascun dels 
territoris que la integraven.

Fins quan va durar aquesta situació? Ens cal arribar al casament dels Reis Catòlics l’any 
1469 per veure totes les terres d’Espanya reunides sota els mateixos reis, però encara, men-
tre visqué Ferran el Catòlic, el monarca de Castella i el comte de Barcelona eren persones 
diferents. La unió, i amb ella la nova etapa de la nostra història, començà a la mort del rei 
catòlic que va tenir lloc el 1516, però també ara, aquesta unió dels reialmes peninsulars 
s’efectuà només en la persona del rei, cada una de les parts integrants conservant la seva 
personalitat i les seves lleis i institucions. En l’argot modern dels negocis podríem dir que 
hi havia una mena de holding reial, i Catalunya no estava barrejada amb Castella, com 
no ho estaven tampoc, per exemple, Sicília, Sardenya o Nàpols, encara que també depen-
guessin del mateix rei, o com tampoc no ho van estar una mica més tard tots els territoris 
incorporats a la corona per Felip I, el marit de Joana la Folla, que provenien de la casa de 
Borgonya.

Aquesta situació és perllongà pel que fa a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears 
durant tot el període que regnà la dinastia dels Àustries, però ja sota els Àustries comen-
çaren els intents d’assimilació, és a dir, de fer perdre a Catalunya la seva identitat nacional. 
L’intent més important i més ben caracteritzat de sotmetre els catalans a les lleis de Caste-
lla, fou el del ministre de Felip IV, el comte-duc d’Olivares, el gran compte d’Olivars de la 
nostra cançó, i va donar lloc a la revolta dels segadors l’any 1640 i a la guerra sostinguda per 
la Generalitat, que presidia aleshores el canonge Pau Claris, contra el poder del rei.

Els catalans hagueren de pactar amb França per defensar-se. I, finalment, el comte-duc 
d’Olivares va haver de cedir i tot quedà com abans, tot menys la integritat territorial de 
Catalunya. En el tractat dels Pirineus, el rei d’Espanya va cedir a França el Rosselló, el Con-
flent, el Capcir i la meitat de la Cerdanya, és a dir, el que anomenem Catalunya Nord i que 
constitueix avui el departament francès dels Pirineus Orientals. Incidentalment, recordaré 
també que fou aleshores quan els portuguesos aprofitaren les circumstàncies per aixecar-se 
contra Felip IV, derrotaren els castellans i obtingueren la independència.

La pèrdua per part de Catalunya i també de València i de les Illes de les seves institu-
cions i de les seves llibertats tingué lloc, com tots vostès saben, a conseqüència de la 
Guerra de Successió d’Espanya, a començaments del segle xviii. Fins immediatament 
abans de la Guerra, Catalunya conservà íntegrament la seva sobirania per bé que els reis 
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de Castella fossin comtes de Barcelona. El primer Borbó d’Espanya, el rei Felip V, no sola-
ment va jurar el 1702 les Constitucions catalanes i va confirmar integralment els Usatges, 
les Constitucions, Capítols i Actes de Cort, els Privilegis, Llibertats, Usos i Costums dels 
comuns i particulars de Catalunya, com es deia aleshores, sinó que, a més, a través de no-
ves constitucions va declarar nul qualsevol ús o costum que s’hagués introduït des de les  
darreres Corts, que no s’havien celebrat des de l’any 1599. Va donar nous i importants 
poders als diputats i oïdors de la Generalitat, i va treure de la competència de l’Audiència 
Reial i del Consell Reial tot el que era referent a l’incompliment de les constitucions i lleis 
de Catalunya i ho va traspassar a un anomenat Tribunal de Contrafaccions.

Un ministre del rei Felip V, Melchor Macanaz, va poder escriure en les seves memòries 
que aquestes Constitucions de l’any 1702 garantien als catalans molta més independència 
del rei que no pas la que tenia el propi Parlament d’Anglaterra. Com vostès saben, en co-
mençar la Guerra de Successió, Catalunya va prendre partit per l’arxiduc d’Àustria contra 
el rei Felip V, i la Guerra, que va ser una guerra entre, sobretot, l’antiga corona d’Aragó i la 
corona de Castella, d’una banda, i després els francesos amb la corona de Castella contra 
els austríacs i els anglesos essencialment, la Guerra finalment va ésser perduda i com a 
conseqüència del Tractat d’Utrecht, de la invasió francoespanyola de Catalunya i de l’in-
compliment per part d’Anglaterra del pacte que havia firmat amb Catalunya l’any 1705, 
Catalunya va perdre les seves llibertats. Aquestes llibertats a les quals, de fet, mai no hem 
renunciat del tot.

La resistència contra Felip V, un cop caiguda la ciutat de Barcelona, l’11 de setembre del 
1714, va durar encara molt temps. Una colla de guerrillers, com el cèlebre Carrasclet, van 
continuar la lluita, i vint anys després, malgrat la repressió violentíssima i les espoliacions 
de tota mena encara hi havia a tot el Principat una situació endèmica de rebel·lió armada.

En els anys que van seguir, que van ser per Catalunya d’expansió econòmica i demo-
gràfica, es va obtenir la pacificació i semblava que Catalunya estava en vies de ser assimi-
lada. No obstant, continuava la nostàlgia de les llibertats perdudes que es manifestava en 
qualsevol ocasió. Així per exemple, el 1789, la representació catalana a les Corts que el rei 
Carles IV va reunir a Madrid, es va presentar col·lectivament com la Diputació del Princi-
pat de Catalunya. Els anys 1794 i 1795, quan l’exèrcit espanyol en guerra contra la República 
francesa va sofrir una sèrie de derrotes als Pirineus, va actuar a Barcelona una veritable 
assemblea catalana constituïda per 55 diputats. I, en fi, durant la guerra contra Napoleó 
va funcionar, a Catalunya, molt sovint sense dependència del poder central, una autoritat 
pròpiament catalana, la Junta Superior del Principat.

Tot al llarg del segle xix continuaren aquestes proves de la persistència d’un particu-
larisme irreductible en el cor dels catalans, particularisme que explica, per exemple, l’èxit 
que obtingueren a Catalunya les idees del republicanisme federal. Però no és fins a finals 
del segle xix que apareix l’anomenat catalanisme polític, és a dir, la consciència plena de 
la identitat nacional catalana. L’any 1880, Valentí Almirall va convocar el I Congrés Cata-
lanista, i sis anys més tard va publicar la seva obra cabdal, Lo catalanisme, que posava les 
bases del nacionalisme d’esquerres modern. Correlativament, uns pocs anys més tard, un 
capellà, que més tard va ser bisbe de Vic, Josep Torras i Bages, va formular el catalanisme 
de dreta amb la publicació de La tradició catalana.



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 139

El primer gran èxit del catalanisme polític va ser la gran victòria electoral de la coalició 
Solidaritat Catalana a les eleccions de l’any 1907. Solidaritat Catalana comprenia tots els 
partits catalanistes, des dels carlins fins als republicans. Es va enfrontar en aquelles eleccions 
amb els lerrouxistes i va obtenir el 67% dels vots i va guanyar 41 dels 44 escons que Catalu-
nya tenia en el Congrés dels Diputats. No obstant, es va tardar encara uns quants anys fins a 
fer una passa endavant en la llarga marxa cap a l’autonomia. El 1911, les quatre diputacions 
provincials catalanes van fer la proposta de constituir-se en Mancomunitat. En Canalejas, 
president del Govern a Madrid, va fer seu el projecte, encara que va suprimir-hi la possibi-
litat que la Mancomunitat pogués obtenir delegacions de serveis de l’Estat. I va aconseguir 
que l’any següent fos aprovat pel Congrés dels Diputats, però el Senat no va voler aprovar-lo. 
Canalejas va ser assassinat, i va ser el seu successor, Eduardo Dato, el que el va promulgar 
per decret l’any 1913.

La Mancomunitat es va constituir el 1914 i el seu primer president va ser un home de 
dreta, però un nacionalista indiscutible, Enric Prat de la Riba. La Mancomunitat va estar 
sempre en mans d’un partit de centre-dreta, la Lliga, i va fer una feina cultural i administra-
tiva molt important i, en molts aspectes, va modernitzar Catalunya, però no va aconseguir 
realitzar cap nou avanç cap a l’autonomia.

L’any 1917, l’any que jo vaig néixer, amb l’Assemblea de Parlamentaris hi va haver un 
moment en què la reforma constitucional i l’autonomia catalana semblaven immedia-
tament possibles. L’intent va fracassar i va conduir al que pot considerar-se el moment 
més important del moviment nacionalista català del primer quart de segle: la campanya 
autonòmica dels anys 1918 i 1919. Els municipis catalans, en una proporció que correspo-
nia al 98% de la població de Catalunya, es van pronunciar tots a favor de l’autonomia, i el 
president de la Mancomunitat va presentar al president del Govern de Madrid un projec-
te d’estatut. Però davant d’aquest projecte autonòmic català l’actitud del Congrés dels Di-
putats va ser absolutament tancada i el projecte no va tirar endavant. Amb això va quedar 
ben clar que l’estratègia gradualista i legalista de la Lliga havia fracassat, i aquest partit, 
tot i conservant les seves aspiracions autonomistes, va accentuar cada vegada més el seu 
conservadorisme, fins al punt que el 1923, quan el pronunciamiento del general Primo de 
Rivera, en els primers moments es va manifestar a favor i alguns dels seus dirigents van 
arribar a concebre l’esperança que la dictadura militar donaria a Catalunya l’autonomia.

No obstant, el caràcter totalment anticatalà del nou règim es va posar en relleu imme-
diatament. Cinc dies després d’haver-se constituït el directori militar, Primo de Rivera 
prohibia la bandera catalana i l’ús de la llengua catalana als organismes oficials. La Lliga, 
naturalment, aleshores va rebutjar col·laborar amb el nou règim, va perdre la presidència 
de la Mancomunitat, i aquesta va ser donada a un monàrquic primoriverista. Però, tot i 
així, fins i tot la persistència de la Mancomunitat descatalanitzada va semblar massa al 
dictador i el juliol de 1925 la Mancomunitat va quedar suprimida i es va tornar a les pro-
víncies.

Bé, durant la lluita clandestina realitzada durant la dictadura de Primo de Rivera, el cen-
tre de gravetat del nacionalisme català es va desplaçar cap a l’esquerra, gràcies sobretot a 
dues personalitats molt importants de la nostra història, Francesc Macià i Lluís Companys, 
els dos primers presidents de la Generalitat restaurada.
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Primo de Rivera va caure l’any 1930. L’any 1931, el 12 d’abril, van tenir lloc eleccions mu-
nicipals i va triomfar Esquerra Republicana de Catalunya, i el dia 14 Macià va proclamar 
a Barcelona la República catalana que afirmava, no obstant, la seva voluntat de vinculació 
amb una república federal espanyola. Tres dies més tard es desplaçaren a Barcelona tres 
membres del Govern provisional republicà de Madrid i Macià renuncià a la República ca-
talana a canvi de la desaparició de les diputacions, d’un poder provisional que va reprendre 
el nom històric de Generalitat de Catalunya, i a la promesa del compliment del pacte que 
s’havia establert l’any 1930 a Sant Sebastià entre els nacionalistes catalans i els partits repu-
blicans espanyols. La Constitució republicana va ser aprovada el desembre de 1931 i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya uns mesos més tard, l’agost de 1932. Els catalans obteníem ales-
hores, per primera vegada des de 1714, una recuperació substancial de les nostres llibertats.

Bé, tot el que segueix ja és prou conegut perquè no sigui necessari entrar en detalls. L’au-
tonomia catalana va produir una reacció de rebuig en moltes capes de la societat espanyola 
i sense cap dubte la voluntat d’acabar amb aquesta autonomia va ser un dels motors de 
l’aixecament militar del juliol del 36. El general Franco no solament va suprimir l’Estatut 
d’autonomia, sinó que va emprendre contra Catalunya una acció sistemàtica en tots els 
terrenys. L’objectiu confessat era assolir la desaparició a relativament curt termini del fet 
diferencial català, començant pel seu aspecte més fonamental i més visible, és a dir, la llen-
gua. Afortunadament, la derrota militar de Hitler i Mussolini va obligar aviat al dictador a 
utilitzar mitjans menys durs que els que havia posat en pràctica inicialment, però l’objectiu 
va continuar fins al final. I si bé Franco no ho va assolir ni molt menys, és evident que a la 
seva mort la situació a Catalunya, especialment en l’aspecte lingüístic, era molt diferent de 
la que hi havia el 1936.

I bé, amb això, després d’aquesta part històrica potser excessivament llarga, hem arribat 
ja al moment present. Com deia abans, Catalunya no ha perdut la seva identitat, però està 
en greu perill de perdre-la. L’assimilisme espanyol, és a dir, la voluntat de fer desaparèixer 
les diferències que existeixen entre Catalunya i la resta de l’Estat, no ha renunciat pas als 
seus objectius, el que passa és que aquest assimilisme es pot manifestar de maneres dife-
rents, i la manera com es manifesta ara no és exactament la mateixa que a l’època de Fran-
co. Hi ha una manera forta i la manera suau i progressiva.

La manera forta per autojustificar-se nega a priori que existeixi tota diferència, afirma 
que avui existeix ja una nació espanyola unificada on les llengües perifèriques no tenen 
més importància que la que poden tenir els dialectes alemanys o italians. Com que exis-
teix una unitat nacional no té cap sentit, diuen, restablir una heterogeneïtat administrativa 
interna o reconèixer la pluralitat de cultures, i, al contrari, el prestigi i l’eficàcia aconsellen 
fer desaparèixer com més aviat millor els vestigis d’antigues diferències que cal, per tant, 
esmicolar ben de pressa perquè se’ls endugui el vent de la història. La unificació lingüística 
és aleshores el primer objectiu, i qualsevol intent d’oposar-s’hi ha d’ésser reprimit per la 
força. El ritme per aconseguir l’assimilació ha de ser el més ràpid possible i de fet només ve 
limitat pel que permeti el grau de totalitarisme establert en la societat.

L’assimilació per aquesta manera forta s’ha intentat en dues etapes de la nostra història: 
primerament per Felip V, després per Franco durant el període inicial de la seva dictadura. 
Segurament, si Tejero hagués triomfat, hauria tornat a intentar-se.
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Ara hi ha una altra manera, suau i progressiva, d’assimilació, que parteix de posicions 
més realistes. Aquesta segona manera constata que dins de l’Estat, el qual postula tam-
bé una nació espanyola única, existeixen peculiaritats encara vives, reconeix la presència 
de pobles que no són idèntics del tot, de comunidades diferenciadas segons una fórmula 
asèptica que durant el franquisme va tenir un cert èxit. Aquestes peculiaritats s’observa 
que donen lloc a tensions perilloses i que els mètodes directament repressius tendeixen  
a exacerbar-les. A fi d’evitar aquestes reaccions de rebuig adopta aleshores una via indirecta 
i accepta de fer la part del foc. Si és necessari, els assimilistes partidaris de la manera suau 
admeten descentralitzar o, fins i tot, crear règims especials com l’actual règim d’autonomia. 
Però aquests règims especials, aquesta descentralització, no impedeixen que l’esforç d’as-
similació es prossegueixi per altres vies i sobretot són concebuts pels seus promotors com 
una solució temporal que cal anar desmantellant a la primera ocasió favorable.

En el fons, els assimilistes suaus estan convençuts que la tendència al cosmopolitisme 
cultural i de costums que caracteritza la societat moderna, i la tendència al cosmopoli-
tisme econòmic propi del gran capitalisme financer, poderosament reforçades pels mo-
viments migratoris interns i ajudades, sobretot, per la pressió ininterrompuda del poder 
central, no trigaran a esborrar les peculiaritats que han fet la descentralització i els règims 
especials transitòriament necessaris. Els precedents de França, de la unitat italiana, de 
la unificació cultural alemanya i de la creació d’una nació americana en el territori dels 
Estats Units, són la justificació d’aquesta hipòtesi de l’afebliment progressiu de les dife-
rències.

La característica essencial de la voluntat assimilista és no donar per definitiva cap conces-
sió. Si temporalment ha estat necessari establir algun règim especial, dintre del marc d’aquest 
el procés assimilatori ha de continuar al ritme que es pugui. En primer lloc a través de l’acció 
preponderant de l’Estat, en segon lloc traient significació diferencial a l’existència de règims 
especials o buidant-los de contingut, és a dir, reduint el seu àmbit.

I és així com en el moment actual estem assistint a un intent d’assimilació de Catalunya 
per aquest procediment més dolç i més suau, per aquest procediment més civilitzat, més 
democràtic i, evidentment, més tolerable. Això va començar ja en el moment de l’elabora-
ció de la nova Constitució. Tothom era conscient que hi havia un problema bàsic, que era 
el problema de l’organització de l’Estat. Les forces dominants a Espanya van comprendre 
que el vell Estat centralista d’abans de la Segona República no era una alternativa viable; 
els nacionalismes català i basc eren massa forts i es manifestaven també inquietuds auto-
nomistes a altres territoris, a Navarra, a Galícia, al País Valencià, etcètera.

La decisió fou, doncs, de retornar al sistema d’autonomies establert per la Constitució 
republicana el 1931. Però en la pràctica s’introduí una diferència absolutament essencial. 
Durant la República es considerà l’autonomia com una excepció, de tal manera que el 
juliol de 1936 només tenia autonomia Catalunya; l’Estatut gallec havia estat tot just votat, 
però no havia entrat encara en aplicació, i l’autonomia del País Basc no va ser instaurada 
fins en plena Guerra Civil. És a dir, durant la República s’havia donat autonomia només 
als qui realment la demanaven. El Govern Suárez, en canvi, a partir del mateix 1977, anà 
sistemàticament organitzant un procés de reivindicació autonòmica a tot el territori, de 
tal manera que, en aquest moment, amb la sola excepció de les places africanes de Ceuta 
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i Melilla, tot el territori de l’Estat, tal com passa a Itàlia, ha quedat distribuït entre disset 
comunitats autònomes. Els darrers estatuts d’autonomia han estat aprovats aquest mes de 
febrer al Senat.

L’Estat espanyol ha quedat organitzat, doncs, com un estat d’autonomies, i si bé la pa-
raula «federació» és curosament evitada, és evident que aquest nou Estat s’assembla molt 
més a un estat federal que a l’estat unitari anterior. Així doncs, s’ha buscat una manera de 
satisfer les aspiracions de llibertat, dels catalans i dels bascos sobretot, a través de les auto-
nomies. Però, per què la generalització de les autonomies si els altres no la demanaven? Hi 
ha dues raons que semblen plausibles.

La primera podríem dir que és una raó de bona fe, és que la generalització de les auto-
nomies respon al reconeixement dels inconvenients del centralisme i també al desig que les 
autonomies catalana i basca siguin millor acceptades per tothom, fent que al no constituir 
una excepció no puguin ser considerades erròniament com un privilegi. Aquesta primera 
raó ha pesat potser en l’ànim d’alguns, però jo em penso que n’hi ha hagut una altra que 
ha estat segurament més important. Els representants més astuts de l’assimilisme castellà, 
els que més obstinadament volien prosseguir la destrucció de les particularitats catalana i 
basca, van adonar-se que el que importava des d’aquest punt de vista per a prosseguir l’as-
similació que Franco havia tirat tan endavant, era la destrucció dels fets diferencials, de tot 
allò que distingia Catalunya i Euskadi de la resta de l’Estat, i que el centralisme a ultrança, 
malgrat ser un bon instrument d’assimilació, no era de tota manera indispensable. Van 
decidir, doncs, que ja que no era possible mantenir el centralisme, calia prescindir-ne. Però, 
a fi de poder anar esborrant les diferències, van optar per estendre simultàniament a tot el 
territori la descentralització, és a dir, donar l’autonomia a tots els territoris que componen 
l’Estat. D’aquesta manera l’autonomia catalana deixava d’ésser el reconeixement d’una di-
ferència, l’acceptació de fet d’una especificitat nacional catalana, com en certa manera ho 
havia estat la Mancomunitat de 1913 i la Generalitat de 1931. Estenent l’autonomia a tots, 
l’autonomia esdevenia una simple forma d’administració territorial que no havia de ser 
obstacle o que, en tot cas, no era un obstacle insalvable per a prosseguir l’esforç que havien 
iniciat els Àustries, intensificat els Borbons i portat al seu grau més alt el general Franco.

L’autonomia, per això, calia que fos el més limitada possible. Ni parlar-ne, doncs, de 
retornar a l’ampla autonomia de l’època republicana. Els defensors de la concepció unità-
ria de l’Estat espanyol que inspiraren la nova Constitució, prengueren cura de limitar les 
possibilitats autonòmiques en sis aspectes essencials.

Primerament, evitant que les noves comunitats autònomes poguessin tenir cap inter-
venció en l’administració de justícia i controlessin de debò l’ordre públic, perquè la justícia 
i la força pública han estat sempre per al poble els atributs visibles de la sobirania.

Segonament, impossibilitant la supressió de la vella administració provincial, de tal 
manera que l’administració autonòmica s’afegís als antics esglaons del poder, però no en 
substituís cap. A més, enfortiren la representació de l’Estat amb la figura d’un delegat del 
Govern que fins ara, almenys, no substitueix tampoc els governadors de província desig-
nats des de Madrid.

Tercerament, en matèria d’administració local, no donant pràcticament cap competèn-
cia a les comunitats autònomes. D’aquesta manera els municipis i els òrgans de govern 



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 143

provincial queden gairebé en tot directament vinculats al Govern central, el qual pot ma-
niobrar per oposar-los a l’administració autonòmica.

En quart lloc, no donant gairebé cap competència realment exclusiva a les comunitats 
autònomes. En gairebé tot les competències són compartides amb l’Estat per un joc subtil 
de reserves, limitacions i prioritats. D’aquesta manera l’Estat central manté poc o molt un 
cert grau de control sobre totes les qüestions.

En cinquè lloc, deixant oberta la porta, constitucionalment, perquè quan ho exigeixi 
l’interès general, com diu literalment la Constitució, l’Estat pugui «dictar lleis que establei-
xin els principis necessaris per a harmonitzar les disposicions normatives de les comuni-
tats autònomes, fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a les seves competències».

Finalment, en sisè lloc, negant a les comunitats autònomes, excepte en el cas del País 
Basc i Navarra, tota autonomia financera. L’Estat és qui atribueix l’essencial dels recursos i 
per aquesta via en controla, evidentment, l’aplicació.

A més, es partí del principi que tota concessió ha d’ésser només provisional, no definiti-
va, utilitzant a tal fi la interpretació restrictiva de les competències existents, i, evidentment, 
la via de la reducció de competències mitjançant les lleis d’harmonització. La via de la 
reducció per les lleis d’harmonització és la que ha obert aquesta llei que està actualment al 
Tribunal Constitucional pendent de sentència, la LOHPA. La primera via, la d’interpretar 
restrictivament, sempre que sigui possible, les competències existents, ha vingut utilitzant-
se de manera sistemàtica des del primer dia que l’autonomia catalana es va posar en marxa.

Les lleis aprovades pel nostre Parlament són objecte d’una lectura minuciosa. Si en qual-
sevol aspecte és possible pensar que, potser, el Tribunal Constitucional podrà considerar 
que la llei va més enllà de la Constitució o de l’Estatut; si hi ha qualsevol detall que es pu-
gui dialècticament agafar com a pretext, la llei és recorreguda davant del Tribunal. I això 
sol fer-se no solament per a les lleis, sinó també moltes vegades per als decrets i decisions 
administratives del Govern de la Generalitat. Una primera conseqüència és que, amb la 
interpretació dels textos que sol fer el Tribunal (que gairebé mai no és la més favorable per 
a nosaltres), l’autonomia va quedant limitada. Una segona conseqüència és que es va creant 
un ambient que lamentablement dóna lloc a una certa autocensura per part nostra. És a 
dir, per la força de les circumstàncies nosaltres mateixos anem acceptant la interpretació 
restrictiva dels textos de la Constitució i de l’Estatut, precisament d’aquells textos que en 
molts dels casos havien estat acceptats suposant que serien interpretats d’una manera ge-
nerosa, o almenys d’una manera que no ens fos tan absolutament desfavorable.

Aquesta interpretació en sentit restrictiu s’estén també a tota una sèrie d’expressions 
utilitzades en el text constitucional que fan referència a una unitat bàsica normativa. Per 
exemple, a la unitat de mercat en l’aspecte econòmic; a la unitat de la legislació penal, 
mercantil i fiscal, i en certs aspectes de la legislació civil; a la unitat de protecció de l’ordre 
públic; a la unitat dels programes i diplomes universitaris. En tot això, es va llegint la Cons-
titució de tal forma que es dóna com un fet que l’Estat no pot tenir eficàcia, l’Administració 
central no pot treballar sense que aquestes unitats siguin el més profundes possible, i s’ar-
riba a arguments com el que hem sentit aquests dies, que la Generalitat si crea un Institut 
Cartogràfic no li pot encarregar que faci mapes de base, perquè això seria trencar una 
unitat establerta a favor de l’Institut Geogràfic. S’arriba a dir, per exemple, que el fet que el 
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nostre Parlament hagi aprovat una llei reglamentant certs aspectes del comerç al detall, tals 
com les rebaixes (reglamentació que amb molta part ha estat feta des de sempre pels mu-
nicipis), trenca la unitat de mercat. Un informe recent, un nou informe del senyor García 
de Enterría, pretén que aquesta Llei del comerç és anticonstitucional.

És evident que tot això és fal·laciós. En el món hi ha tota una sèrie de proves del contrari. 
Un estat, una administració pot funcionar perfectament amb gran eficàcia, amb molta més 
eficàcia que l’Administració espanyola, sense que la reclamada unitat existeixi. Podríem 
citar, per exemple, el cas dels Estats Units, on les diferències entre els diversos estats quant 
a legislació mercantil, legislació civil i, fins i tot, legislació penal són enormes, on no ja 
els estats, sinó els municipis, tenen la responsabilitat de l’ordre públic. Podríem citar, per 
exemple, el cas d’Anglaterra, on també la responsabilitat de l’ordre pública és compartida 
per nombroses institucions. I, fins i tot en algunes coses, el cas de països tan centralistes 
com França. En fi, en l’aspecte econòmic, en diversos països de la Comunitat Europea, la 
unitat de mercat no té la rigidesa que se li vol donar aquí.

Hi ha encara una altra manera d’anar reduint les competències que semblava que ens 
atribuïa l’Estatut d’autonomia. És el mecanisme que consisteix en transferir aquestes com-
petències, no a entitats polítiques o administratives, sinó a organismes representatius de 
la societat espanyola en la seva globalitat. D’aquesta forma s’evita que hi hagi una compe-
tència pròpiament catalana sobre certes qüestions en les quals seria difícil poder justificar 
no donar-nos-la. Ja amb l’aprovació de la Constitució, això ha estat fet pel que fa referència 
a la justícia. La fórmula ha estat de dir que Catalunya, la Generalitat, tindria en matèria 
de justícia exactament les mateixes atribucions que el Govern central, però, evidentment, 
les atribucions del Govern central han quedat molt reduïdes, exceptuant pel que fa al Mi-
nisteri Fiscal que tampoc no ens han passat. I aleshores s’ha donat el poder a un Consell 
Superior del Poder Judicial que s’estén a tot el territori de l’Estat. D’aquesta forma, se’ns diu, 
no us podem donar competències en matèria de justícia, perquè nosaltres tampoc no les 
tenim. Però, en realitat, la justícia queda en mans no catalanes.

És evident que la separació del poder judicial hauria pogut ser obtinguda, també, posant 
la justícia a Catalunya en mans d’un consell català. Als Estats Units, per exemple, la justícia 
també és independent del poder legislatiu i del poder executiu. De fet és extraordinària-
ment independent i democràtica perquè els jutges són elegits, però és independent dintre 
de cada estat, no com aquí on hi ha un organisme únic.

El mateix sistema de buidar l’autonomia passant algunes qüestions a entitats globalment 
representatives de la societat espanyola és el que s’utilitzarà (perquè encara la llei no ha es-
tat aprovada) en el cas de les universitats. D’acord amb l’Estatut sembla que les universitats 
catalanes haurien de dependre de la Generalitat, ja que diu que tenim competència plena 
en matèria d’ensenyament. Podria, potser, fer-se la reserva de la concessió de títols. Però 
no és així perquè a través de l’anomenada autonomia universitària es diu que les univer-
sitats han de ser independents de l’Estat i, per tant, també independents de les comunitats 
autònomes.

Ara bé, aleshores el que es fa és fer les universitats no autònomes cada una d’elles, sinó 
dependents d’un consell superior de les universitats, format per representants de totes les 
universitats de l’Estat en el qual els catalans seran tres sobre seixanta. En aquestes condi-



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 145

cions, evidentment, el qui manarà sobre les universitats catalanes no seran els catalans, 
sinó serà aquest consell superior en el qual els catalans representaran amb prou feines 
el 5%. D’aquesta manera s’haurà justificat que, en aquest punt, tampoc no tinguem cap 
autonomia.

Bé, ens trobem, doncs, davant d’aquesta situació. Hem recuperat a través de la nova 
Constitució i de l’Estatut una part de les llibertats perdudes, una part que no és pas me-
nyspreable, una part que ens permet de fer moltes coses per nosaltres mateixos, però, al 
mateix temps, veiem com les concessions, que sota la pressió de les circumstàncies se’ns 
havia fet l’any 1978 i l’any 1979, ens van sent discutides, reduïdes, arrabassades a mesura que 
passa el temps a través de tots aquests mecanismes que he intentat explicar.

Per tant, la situació de Catalunya en l’aspecte del manteniment de la seva identitat, en 
l’aspecte del manteniment de la personalitat nacional catalana, no és en aquests moments 
gens falaguera. Les circumstàncies creades pel franquisme, especialment la reculada lin-
güística, fan que la simple autonomia essencialment administrativa de què disposem no 
asseguri necessàriament la nostra supervivència nacional. Per assegurar-la, és precís un 
esforç voluntarista, un esforç continuat de voler mantenir-nos el que som, de no renunciar 
a res, aprofitar bé aquestes llibertats reduïdes i anar-les eixamplant, de discutir pam a pam 
quan s’intenta prendre-nos-les, de, en fi, no considerar en cap cas que el procés autonòmic 
és una cosa que ha quedat closa i que amb aquestes llibertats ja en tenim prou per assegu-
rar la nostra supervivència nacional.

És evident que la supervivència nacional catalana pot ser obtinguda vivint sota un ma-
teix estat amb la resta dels territoris que componen avui Espanya. És evident que hi ha una 
possibilitat de mantenir la nostra personalitat i de viure lliures sense trencar els lligams que 
des de segles ens uneixen als altres pobles que componen Espanya. Però és evident, també, 
que amb l’autonomia que tenim avui, les nostres possibilitats de subsistir com a nació seri-
en extraordinàriament precàries a mesura que passés el temps. La tendència de la societat, 
de l’evolució de les societats modernes, fa difícil que es mantingui un poble petit com el 
nostre si no disposa d’unes llibertats polítiques més amples que les que tenim. Els mitjans 
de difusió actuals fan difícil mantenir una llengua minoritària si no té un suport estatal 
ben superior al que tenim en aquests moments. Això vol dir, doncs, que la identitat nacio-
nal catalana que dura des de segles, aquesta identitat que hem vist que s’havia manifestat 
sense absolutament cap restricció durant més de sis-cents anys, que hem pogut, malgrat 
tot, fer arribar fins el dia d’avui, arrisquem ara de perdre-la si no tenim la voluntat política 
de defensar-la i no sabem trobar els mitjans adients per fer-ho.

Jo no voldria entrar ara en altres consideracions que podrien prendre un caràcter de 
polèmica política. He volgut limitar-me a la defensa de la nostra personalitat nacional. 
Però és evident que en els moments actuals Catalunya no en té prou amb posar simple-
ment en marxa les nostres institucions autonòmiques i desenvolupar l’autonomia tal com 
ens ha estat donada i, sobretot, tal com és interpretada. Cal que continuem lluitant i que 
evitem aquest parany de la uniformització, aquest parany que —com explicava abans— 
ens ha estat posat fent que Catalunya sigui una peça més dintre d’una organització territo-
rial concebuda com a general per a tots. Aquest parany d’ignorar que els fets diferencials, 
cultural i lingüístic, tenen conseqüències polítiques. Aquest parany d’equiparar-nos amb 
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Extremadura, Astúries o Múrcia, per exemple, sigui dit això amb tots els respectes i sense 
voler negar en absolut la igualtat de tots en dignitat i la legitimitat de qualsevol aspiració 
que puguin tenir aquests territoris. Si els catalans ens donem per satisfets amb una orga-
nització administrativa en la qual Extremadura, Astúries, Múrcia i Catalunya tenen un 
paper idèntic i signifiquen exactament la mateixa cosa, aleshores, al final, precisament, 
passarem a ser, en efecte, la mateixa cosa, l’assimilació cultural i lingüística esdevindrà 
inevitable i Catalunya haurà deixat d’existir com a nació.

I bé, senyors, res més. Bona nit.
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Situació política actual: nacionalisme  
i esquerranisme a la Catalunya d’avui

Transcripció de la gravació de la conferència donada  
al Centre de Lectura, Reus, 11 de març de 1983

Senyores, senyors, amics tots,
Abans de començar, voldria remarcar un parell de coses que són òbvies però que val la 

pena d’aclarir. Primerament, no parlaré com a president del Parlament ni tampoc com a 
secretari general d’ERC, parlaré simplement com una persona, un ciutadà que està preo-
cupat per les qüestions polítiques, que està preocupat pel país; de manera que intentaré 
no considerar les coses des d’un punt de vista partidista, per bé que naturalment s’han de 
traslluir per força les meves opinions. En tot cas, de cap manera les meves paraules tenen 
cap significació institucional.

M’ha semblat interessant de parlar del nacionalisme i de l’esquerranisme a la Catalunya 
actual, perquè em sembla que hi ha bastant confusió sobre aquests termes i sobre el que 
realment signifiquen en les circumstàncies presents. Intentaré, doncs, situar la posició del 
nacionalisme en el moment present i, en especial, insistir sobre els perills que en aquest 
moment em sembla que ens trobem a Catalunya en la lluita per mantenir la nostra iden-
titat nacional. I després també sobre la confusió que moltes vegades s’estableix entre posi-
cions d’esquerra superades i el que pot ser un esquerranisme modern.

Bé, comencem, doncs, per la qüestió del nacionalisme. Què significa ser nacionalista a 
Catalunya? Jo voldria aclarir, per començar, que dir-se a Catalunya nacionalista és molt 
diferent de dir-se nacionalista a França, per exemple, o a Alemanya. En un país normal, 
en un país en el qual no hi ha problemes de defensa de la identitat nacional, on no hi 
ha problemes com els que nosaltres tenim plantejats, la paraula nacionalista la utilitzen 
generalment els qui tenen unes concepcions estretes, de vegades racistes, a vegades de 
defensa de posicions hegemòniques per a la seva nació. En canvi, a Catalunya, des dels 
principis aquesta paraula s’ha utilitzat, em sembla, amb un sentit molt més obert. Els 
nacionalistes catalans som simplement els qui volem defensar la nostra identitat, els qui, 
considerant que Catalunya és una nació, simplement volem continuar essent el que hem 
estat durant segles, sense que això signifiqui cap mena d’agressivitat contra ningú, sense 
que signifiqui cap sentiment de superioritat, sense que signifiqui, en fi, cap menyspreu ni 
molt menys cap desig d’imperialisme. Aleshores, evidentment, en aquestes condicions, 
jo crec que, de vegades, quan es parla de doctrina nacionalista, s’exagera perquè no cal 
doctrina nacionalista. És evident que un francès o un alemany no es planteja el fet que li 
calgui una doctrina per justificar que ell és francès o que és alemany i que vol continuar 
essent-ho. Em sembla que la tendència a mantenir la pròpia identitat és una tendència 
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de qualsevol ésser viu, de qualsevol col·lectivitat que tingui consciència d’una diferència, 
d’unes particularitats i que no cal justificar-la.

Per tant, el nacionalisme català no necessita justificació; en tot cas, les justificacions que es  
poden trobar són simplement les de demostrar que existeix una nació catalana i que aques-
ta nació té mil anys d’història i que s’ha mantingut, malgrat les dificultats. És evident que 
l’existència de la nació catalana per nosaltres és indiscutible, però, de cara a la gent de fora, 
de vegades l’hem d’explicar. Hem d’explicar, doncs, que pràcticament, fins al segle xvi, no 
hi havia hagut mai alguna cosa que es pogués anomenar Espanya i que tingués una perso-
nalitat política. Mai potser és molt dir, però, en fi, hem d’arribar al segle vi o al segle vii, al 
reialme visigòtic de Toledo, perquè durant poc més d’un segle hi hagués realment un estat 
que comprengués tot el que és l’Espanya actual. Però això és molt curt i a més molt allunyat 
de nosaltres. En formar-se la nació catalana, durant sis-set segles, vam ser totalment inde-
pendents, almenys fins a la mort de Ferran el Catòlic, a començaments del segle xvi. Du-
rant dos segles més vam conservar les nostres llibertats i les vam perdre a començaments 
del segle xviii, amb motiu d’una guerra de la qual no cal ara parlar perquè és prou cone-
guda de tots. I bé, perdudes aquestes llibertats polítiques, Catalunya va mantenir la seva 
identitat. La personalitat catalana es va mantenir perquè vam mantenir la llengua, perquè, 
tanmateix, es van mantenir tota una sèrie d’institucions, el nostre Dret civil per exemple, 
i sobretot perquè les circumstàncies de la societat d’aleshores permetien que, fins i tot 
en una situació objectivament d’opressió nacional, un poble pogués subsistir com a tal i,  
per tant, conservés intactes les seves potencialitats de supervivència.

Però ara, en canvi, ens trobem amb una situació molt diferent. Ara ens trobem amb 
una societat que, a causa del progrés tècnic, fa molt més difícil aquest manteniment d’una 
llengua pròpia i unes institucions autòctones. I ens trobem que, a més, les circumstàncies 
polítiques i econòmiques del país han donat lloc a un fenomen d’immigració que ha portat 
a Catalunya una gran quantitat de població que no parla o no parlava inicialment la nostra 
llengua i ens trobem, doncs, en aquest moment, amb dues comunitats, no pas absolutament 
separades, no pas oposades —això molt menys encara—, però, de tota manera, no idènti-
ques. Podem distingir dues comunitats lingüístiques, i en la que no és de parla catalana hi 
ha evidentment no solament immigrats sinó molts nascuts a Catalunya, fins i tot de pares 
nascuts a Catalunya. En la població actual, si considerem totes les edats, podem dir que hi 
ha, fins i tot, tres generacions, de vegades, que no són lingüísticament catalanes, encara que 
ho siguin des d’altres punts de vista —no cal dir del punt de vista dels drets polítics— i 
que els haguem de considerar plenament catalans. Bé, això, i després la mateixa societat 
moderna, que dóna lloc a un augment enorme de la influència de l’estat sobre la vida dels 
ciutadans, fa molt més difícil, com deia, la supervivència d’una col·lectivitat nacio nal que 
no és políticament independent, i ens trobem que l’intent d’assimilisme castellà (que va 
començar sota els Àustries amb Felip IV, que va intensificar-se, evidentment, amb Felip V 
i amb Carles III i que va arribar segurament al moment àlgid sota Franco), aquest intent 
d’assimilisme continua en acció.

Continua, evidentment, però és portat en termes més intel·ligents i amb més astúcia 
que mai. El que es tracta és d’eliminar el fet diferencial català, és a dir, eliminar el fet que 
fa que els catalans tinguem consciència de ser diferents, de ser una altra cosa, que tin-
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guem consciència de constituir una nació. I el procés d’assimilació s’ha vist que no era 
incompatible amb una certa autonomia. L’intent de Franco d’assimilar-nos està reeixint 
en bona part. Caigut Franco, desaparegut el franquisme, restablerta la democràcia, l’intent 
continua i en certa manera progressa.

En morir Franco es va veure clar que calia, d’alguna manera, satisfer les aspiracions 
nacio nals de Catalunya. Hi havia a Catalunya, aleshores, unanimitat entre les forces d’opo-
sició a reclamar l’autonomia que havíem tingut, la restitució de l’autonomia que havíem 
tingut, més concretament la restitució de l’autonomia que havíem tingut a l’època repu-
blicana. I aleshores els antics franquistes, que van aconseguir tenir un paper hegemònic 
durant el període de transició a la democràcia i en els primers temps de la democràcia, van 
adonar-se que oposar-se frontalment a aquesta aspiració no era la millor tàctica i que segu-
rament el que millor podria permetre’ls de continuar l’etapa d’assimilació que Franco ha-
via reprès amb substancial èxit, era no anar de front, sinó acceptar que els catalans podríem 
tenir una certa autonomia però mirar de reduir-la tant com poguessin. I aleshores, a través 
de la Constitució aprovada i a través, després, de l’Estatut, van començar per definir una 
autonomia que ja en aspectes essencials era netament inferior a l’autonomia que havíem  
tingut sota la República. Ara no intentaré de fer una anàlisi comparativa, és una qüestió 
prou coneguda i, a més a més, no tindríem temps d’entrar en el detall. Però, en fi, tots els 
qui, com jo, tenim ja uns quants anys, recordem —els més joves, també, moltes vegades 
ho han sentit dir o ho han pogut constatar a través de textos— que aleshores la justícia 
depenia de nosaltres. Ara depèn d’un Consell Superior del Poder Judicial, en el qual, en 
aquest moment, no hi ha ni un sol català. Que teníem l’ordre públic sota la nostra absoluta 
responsabilitat; la Guàrdia Civil a Catalunya rebia les ordres del conseller de Governació. 
Que aleshores no hi havia governadors civils, no hi havia diputacions —això és evident-
ment molt important, com el president Tarradellas feia poc a Cambrils ho recordava—, 
que aleshores no hi havia delegat del Govern, o millor dit, sí, amb aquest nom hi havia un 
funcionari que tenia un petit despatxet i que coordinava les qüestions de passaports i la 
policia de fronteres. Per a tota la resta era el president de la Generalitat qui representava 
l’Administració central a Catalunya.

La primera cosa, doncs, va ser definir una autonomia que, en molts aspectes, i en aspectes 
fonamentalíssims —n’he citat alguns, però no pas tots—, quedava per sota de l’autonomia 
que havíem tingut abans. Però, després, un cop acceptada la necessitat d’autonomia per a 
Catalunya (aquesta necessitat va quedar reconeguda amb la institució de la Generalitat 
provisional, amb el retorn del president Tarradellas), la primera tasca dels qui governaven 
va ser de diluir aquesta aspiració catalana a base de crear, encara que fos artificialment, 
aspiracions autonòmiques en tota la resta de l’Estat. D’aquesta manera s’eliminava el que 
l’autonomia catalana constituïa de diferència, de reconeixement del fet diferencial català.

La Mancomunitat de l’any 1913, la que va presidir Enric Prat de la Riba, no significava 
cap autonomia important, però sí significava el reconeixement que Catalunya era dife-
rent, perquè només existia a Catalunya. La Generalitat republicana, com he dit, significava 
una autonomia molt més important que l’actual, però, a més, tenia la virtut de ser única. 
La Constitució republicana permetia altres autonomies, però, de fet, quan va esclatar la 
Guerra Civil, només existia l’autonomia catalana. L’Estatut de Galícia havia estat votat pel 
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Congrés de Diputats, però encara no havia ni tan sols començat a posar-se en aplicació i 
quant a l’autonomia d’Euskadi no existia —l’Estatut va ser aprovat en plena Guerra Civil, 
en circumstàncies excepcionals—. De manera que, aleshores també, el fet diferencial ca-
talà quedava absolutament marcat per una situació de fet. Quan la transició, en canvi, la 
primera cosa per esborrar aquest fet diferencial català va ésser crear autonomies pertot 
arreu. Vam veure com un ministre del Govern Suárez, el senyor Clavero, va fer, podríem 
dir, de viatjant de les autonomies —per una vegada, un viatjant que no era català— i d’un 
lloc a l’altre va anar constituint aquests règims provisionals que després han donat lloc a la 
instauració de les disset comunitats autònomes avui existents.

Avui ja tenim tot el mapa de l’Estat repartit en comunitats autònomes, si exceptuem les 
dues anomenades places de sobirania, Ceuta i Melilla. Evidentment, ja sé que se’m pot dir 
que no totes aquestes comunitats autònomes tenen la mateixa autonomia que nosaltres. 
És cert. Algunes en tenen més: Euskadi en té més que nosaltres i d’altres en tenen més en 
alguns aspectes puntuals. Però, en fi, la major part tenen menys autonomia que nosaltres. 
Però això és una situació absolutament provisional que era gairebé inevitable, perquè no 
podien de cop assumir més autonomia que la que tenen en aquest moment i aquesta situa-
ció provisional, d’acord amb la Constitució, ha de durar només uns quants anys.

De manera que la primera manera d’esborrar el fet diferencial ha estat la generalització 
de les autonomies i això ha tingut conseqüències importants, tal com molts (i en particular 
el president Tarradellas) van veure clar des del primer dia. En efecte, la generalització re-
quereix una transformació profunda de l’Estat que no era necessària a l’època republicana, 
perquè aleshores l’Administració central podia deixar al marge Catalunya i cedir-li algu-
nes parcel·les de sobirania i de poder, tot i continuant tal com era.

Ara, en canvi, si tot el territori de l’Estat està dividit en comunitats autònomes, és evident 
que l’Administració central s’ha de transformar profundament i és evident també que si 
no s’accepta una divisió clara de la sobirania, si no s’accepta un principi federal, les coses 
es compliquen molt i es fa necessari buscar fórmules que permetin un funcionament ad-
ministratiu eficaç. D’on la necessitat, real fins a cert punt, d’una certa harmonització. Així 
ha sorgit una segona via de reducció de fet diferencial català perquè, per a obtenir l’har-
monització s’ha seguit el criteri d’igualar per baix, com si diguéssim, de tallar en un camp 
les plantes que sobresurten, d’escapçar l’autonomia catalana reduint totes les autonomies 
al mateix nivell. Aquesta via de reducció ha donat la LOHPA, aquesta Llei que està encara 
pendent de la decisió del Tribunal Constitucional. No sabem què dirà el Tribunal, però, si 
la declarés constitucional —totalment o en part— això representaria un gravíssim perill 
per a nosaltres, no solament pel que signifiquen els seus preceptes sinó perquè així s’hauria 
obert un camí, que el Tribunal hauria considerat legítim, de reduir legalment la nostra au-
tonomia sense necessitat de passar per la via més complicada de modificació de l’Estatut.

A part d’això, hi ha en marxa, de fa molt de temps ja, un altre procediment de reducció 
de l’autonomia catalana que és la via interpretativa de la Constitució i de l’Estatut la qual 
ha donat lloc als recursos presentats contra lleis del nostre Parlament, contra decrets del 
Govern, contra, fins i tot, simples ordres del Consell Executiu de la Generalitat. Es tracta, 
en tots els punts susceptibles de litigi, de tenir dues interpretacions (jo diria que gairebé 
tots ho són), de buscar la interpretació més dolenta per a nosaltres, la menys autonòmica,  
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per dir-ho així, i en aquest sentit, evidentment, els resultats han estat apreciables. No 
que el Tribunal Constitucional hagi fallat sempre a favor dels recursos presentats per 
l’Estat, és cert que no, però en bastants casos, jo diria que de manera predominant, sí.  
I fins i tot, en sentències que ens són favorables, algunes de les consideracions d’aquestes 
sentències obren la via a interpretacions que ens són desfavorables. Amb aquesta tàctica 
es va configurant una interpretació de la Constitució i de l’Estatut, que no ens deixa cap 
competència exclusiva. L’Estatut diu, per exemple —i la Constitució no ho contradiu pas, 
no hi ha desacord amb el text constitucional—, que tenim competència exclusiva en ma-
tèria de turisme, o en matèria d’urbanisme, o que en matèria d’aigües tenim competència 
exclusiva sobre l’aprofitament de les conques hidrogràfiques, quan es tracta de cursos 
d’aigua que passen únicament per Catalunya. No obstant tot això s’interpreta de manera 
desfavorable, i se’ns diu, per exemple, en el cas del turisme: «Bé, d’acord, pel turisme, però 
tot el que pugui significar promoció del turisme a l’estranger o propaganda del turisme 
a l’estranger, això no és vostre perquè les relacions exteriors pertanyen a l’Estat». Un al-
tre exemple és el dels paradors de turisme que hi ha a Catalunya: «No, això no és vostre 
perquè evidentment, encara que la Generalitat tingui competència exclusiva respecte al 
turisme, no us podem traspassar els paradors perquè són propietat de l’Estat, o és que 
l’Estat no pot tenir hotels?»

Em referia abans a les aigües, on, per exemple, s’arriba a interpretacions tan curioses 
com dir que aprofitament no vol dir que es pugui definir el que és el règim d’aigües i que, 
d’altra banda, a través de les aigües subterrànies, totes les conques es comuniquen. Això és 
una interpretació molt poc científica, que tots els geòlegs consideren que és inacceptable, 
però tanmateix la Comissió de Traspassos ha mantingut, ha defensat i fins ara li ha permès 
d’evitar que la Comissaria d’Aigües del Pirineu Oriental sigui traspassada a la Generalitat 
de Catalunya.

En urbanisme, per exemple, ens diuen: «Sí, sí, teniu competències exclusives, però l’urba-
nisme afecta extraordinàriament l’activitat econòmica i tot el que fa referència a l’activitat 
econòmica és competència de l’Estat; per tant, vosaltres podeu decidir, però abans hem 
d’estudiar-ho conjuntament a fi que l’exercici de les vostres competències en urbanisme no 
pugui afectar els paràmetres econòmics que depenen de l’Administració central, etcètera.» 
Per aquesta via interpretativa dels textos, hi ha un procediment claríssim de reducció de 
l’autonomia catalana.

Hi ha, també, una altra via que va demostrant-se cada vegada més important, que és la 
potenciació de l’Administració local. D’acord amb una sentència fonamental del Tribunal 
Constitucional sobre una llei del Parlament, sobre la Llei de traspàs de les diputacions 
a la Generalitat, ha quedat clar que les competències nostres en matèria de règim local 
són molt reduïdes. Aleshores, evidentment, una forma de minimitzar la Generalitat és la 
d’augmentar el paper de les diputacions i ajuntaments i sobretot, de mantenir una relació 
directa de l’Administració central amb ells. D’aquesta manera, la Generalitat es queda com 
un entrepà, en el qual la part central —com una truita enmig de dues meitats d’un panet 
que són d’una banda l’Administració central, i d’altra banda, l’Administració local— queda 
aixafada i eliminada. És una via cada vegada més utilitzada per tal de minimitzar la nostra 
autonomia.
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N’hi ha encara d’altres, desgraciadament. Hi ha la via simplement de la pressió, de la 
intimidació. N’hem vist alguns exemples últimament. El senyor Calviño ve a Barcelona i 
diu que el tercer canal de TV ha de ser un canal antropològic, en el qual podem mostrar 
els castellers, les sardanes, els balls de bastons, etcètera, això que s’anomena la cultura tra-
dicional, i podem parlar dels nostres poetes, però de cap manera podem passar les sèries 
internacionals doblades en català. O bé, el ministre, el senyor Barrionuevo, diu que, a l’hora 
del reclutament dels Mossos d’Esquadra, l’Estat ha d’intervenir. Per què? En nom de quin 
text, en nom de quina disposició de l’Estatut o de la Constitució? Evidentment, es tracta 
d’aprofitar la posició de força que té el Govern central per fer pressió, per intimidar, per 
veure si realment, per no posar-nos en situacions d’enfrontament, ho acceptem.

I després hi ha la via més essencial que és la de les finances. Qualsevol poder pot quedar 
ofegat si no disposa del diner, de mitjans financers. Si se li neguen els mitjans financers, 
aleshores aquesta autonomia queda reduïda a molt poca cosa, al no res. I com que no tenim 
autonomia financera, com que el text de l’Estatut i la Llei orgànica de finançament de les 
comunitats autònomes ens situen en un grau d’inferioritat absoluta en aquest aspecte, si no 
hi ha bona voluntat, si no hi ha comprensió, si no hi ha, en fi, un esperit d’objectivitat per 
part de l’Administració central, per aquí també la nostra autonomia pot, evidentment, ser 
reduïda i gairebé anul·lada.

Si ens trobem davant de tot això, quina pot ser la posició dels catalans nacionalistes, és 
a dir, dels catalans que volem defensar la nostra identitat nacional? Jo crec que no pot ser 
altra que la de no transigir sobre els principis, de no acceptar la realitat que ens volen im-
posar, de continuar la lluita en el terreny polític i en el terreny jurídic —no la podem pas 
portar a altres terrenys, és evident—, de no donar-nos per vençuts, de no autocensurar-nos 
nosaltres mateixos, és a dir, de no acceptar aquestes interpretacions i aquests intents de 
reduir les llibertats que crèiem haver recuperat. I això, al meu entendre, crea dos camps en 
la política catalana: el camp dels nacionalistes i el dels altres. Perquè totes les altres diferèn-
cies, tot i que puguin ser importants —evidentment, de nacionalistes, n’hi poden haver de 
dreta i d’esquerra, d’extrema dreta i, sens dubte, d’extrema esquerra—, crec que són menys 
importants en aquest moment que les que estableixen la voluntat de defensa de la identitat 
nacional o el sotmetre’s en aquest procés de desnacionalització, de provincialització de 
Catalunya, perquè la pèrdua de la identitat nacional és irreversible.

No hi ha cap cas en què un país que ha perdut la identitat l’hagi recuperat mai més. 
Si un país queda assimilat, d’aquesta assimilació ja no es pot tornar endarrere. Per tant, 
evidentment, si volem mantenir-nos essent el que som no ens podem permetre de renun-
ciar-hi durant un cert temps, perquè si ho perdem, si perdem aquest sentiment d’identitat, 
mai més no el podrem recuperar. I després, també, perquè altres diferències polítiques 
que poden ser molt importants doctrinalment, a la pràctica es redueixen, en aquests mo-
ments, a relativament poca cosa. Així podem veure què passa a tot el món: la política que, 
per exemple, pot fer als Estats Units un president del Partit Republicà, o un president del 
Partit Demòcrata no és substancialment diferent. En la política que poden fer, en el Go-
vern dels països europeus, a França, el senyor Giscard d’Estaing o el senyor Miterrand, o 
a Alemanya, el senyor Schmidt o el senyor Kohl, o a Anglaterra, els laboristes o la senyora 
Thatcher, evidentment hi ha diferències importants, però menys del que podria semblar. 
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El senyor Carrillo ha dit aquests dies que el Govern de Felipe González fa una política 
més de dreta que la política del Govern Suárez. Bé, és una qüestió discutible si es vol, es 
podria matisar, però substancialment té una part de veritat indiscutible i és que el marge 
d’acció d’un Govern, a les societats evolucionades, a les societats occidentals, és relativa-
ment reduït i moltes vegades aquest marge queda reduït a tan poca cosa, i els que tenen 
el poder es troben condicionats de tal manera que han de fer polítiques molt semblants 
encara que en teoria siguin inspirades per filosofies diferents. Per tant, jo crec que en 
aquest moment la diferència essencial que es pot establir a l’hora de veure les posicions 
polítiques a Catalunya és la dels que accepten el principi del nacionalisme català, el prin-
cipi de la defensa de la identitat nacional i dels que es resignen a perdre aquesta identitat 
encara que sigui d’una manera dolça, atenuada, amb molts narcòtics, amb els analgèsics 
suficients perquè aquesta operació sigui feta sense dolor.

Jo crec que, en aquests moments, els qui accepten, per exemple, el bilingüisme com una 
situació definitiva de Catalunya, a la llarga accepten la desaparició de la nació catalana. És 
evident que parlo del bilingüisme, no parlo de la cooficialitat. La cooficialitat d’una llen-
gua és una cosa, la utilització, la situació sociolingüística d’aquesta llengua és una altra.  
A Catalunya, s’ha parlat català i el català era l’única llengua parlada durant gairebé un 
parell de segles, en els quals l’única llengua oficial era el castellà. Però, que fos la llengua 
oficial era relativament poc important del punt de vista de la identitat nacional, mentre 
la llengua de tots els catalans era el català. Per tant, el fet que tinguem un sistema de 
coofi cialitat és perfectament acceptable. Ara el que no és acceptable és que tinguem una 
situació de bilingüisme. A Suïssa hi ha quatre llengües oficials, però al territori de cada 
una d’elles se’n parla només una i l’Administració només n’utilitza una. En fi, és una si-
tuació, aquesta, que és fonamental per a nosaltres i, per tant, tot i reconeixent que no es 
poden pas prendre posicions extremades i negar, sobretot, els drets de les persones i voler 
imposar res, l’acceptació definitiva del bilingüisme crec que condueix a la desaparició 
de la nació catalana. I igualment l’acceptació que hi ha una nació espanyola amb tot allò 
que una nació significa. No es pot servir a dos senyors. Els qui accepten que Catalunya 
és una nació no poden acceptar que Espanya també sigui una nació. Espanya és un Estat, 
un Estat plurinacional, i els nacionalistes catalans podem acceptar perfectament Espanya 
com a Estat plurinacional, i podem sentir-nos perfectament confortables i col·laborar  
lleialment amb aquest Estat espanyol, però a condició que es respecti que nosaltres for-
mem la nació catalana i que de nació, només se’n pot tenir una, que de pàtria només se’n 
pot tenir una.

Dintre aquest camp del nacionalisme —prescindeixo de l’altre, no cal que en parlem— 
hi poden haver posicions diferents, posicions de dreta i posicions d’esquerra. No hem d’ac-
ceptar, de cap manera, la identificació que de vegades s’ha volgut fer del nacionalisme amb 
la dreta, o bé, en altres moments, amb l’esquerra. Franco, en parlar dels «rojoseparatistas», 
volia identificar el nacionalisme amb l’esquerranisme. Actualment, alguns volen identificar 
el nacionalisme amb la dreta. Això no és cert, ni una cosa ni l’altra. Hi poden haver nacio-
nalistes de dreta i nacionalistes d’esquerra. I evidentment, dins el nacionalisme d’esquerra, 
hi pot haver —i aquesta és l’altra part que volia exposar—, dues maneres de concebre el que 
és una ideologia d’esquerra, una política d’esquerra en el món d’avui.
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Jo distingiria entre el que podríem anomenar «paleoesquerra», l’esquerra a l’antiga i  
la nova esquerra, l’esquerra crítica. La «paleoesquerra» és una esquerra que es planteja, al  
mateix temps que els objectius, uns problemes de procediment i que no sap distingir entre 
procediments i objectius, i que, en virtut d’això, presonera com és d’un dogma pel que fa 
referència als procediments, arriba a aquesta contradicció fonamental que es troba inca-
paç d’assolir els objectius. Jo diria que aquesta «paleoesquerra» es distingeix, sobretot, per 
no haver sabut assimilar les lliçons de la història i, com molt bé va dir aquell americà que 
es deia Santayana: «Qui no aprèn les lliçons de la història està condemnat a repetir-la.» 
Llavors, hi ha certes coses que eren legítimes de ser defensades cinquanta anys endarrere. 
Cinquanta anys endarrere es podia creure, per exemple, en les virtuts de la Revolució russa, 
es podia creure que realment per aquell camí es podria arribar a una societat lliure i igua-
litària. Actualment, a mi em sembla que això ja no és permès. Ja tothom, d’una manera o 
altra, és crític respecte al bolxevisme. Però, és que no solament tothom és crític amb el que 
significava aquell intent, diguem-ne, revolucionari, sinó que tota la història, almenys dels 
darrers cinquanta anys, demostra que hi ha certs camins que no condueixen mai al que són 
els objectius de l’esquerra.

Els objectius de l’esquerra es poden encara definir a partir d’aquells grans principis de 
la Revolució francesa: llibertat, igualtat, fraternitat, afegint-hi el desig del màxim benestar 
per a tots. I això vol dir que l’esquerra s’ha de plantejar, primerament, el progrés econòmic. 
Naturalment, dintre els límits que la densitat de població sobre la terra i la limitació dels 
recursos naturals ens fixen, perquè és utopia creure que aquest benestar pot augmentar 
indefinidament, o que podem arribar a una societat d’abundància. Penso que els ecolo-
gistes han tingut la virtut de posar l’accent sobre aquest punt; queda clar que la societat 
de l’abundància és una utopia, que, com totes les coses, també les possibilitats de consum 
tenen els seus límits, però evidentment, hem d’intentar —i aquest, em sembla, que és l’ob-
jectiu al qual no podem renunciar— el màxim benestar per a tots. Però hem d’intentar 
també la màxima llibertat per a tots. És evident que, en una societat sotmesa a un règim 
tirànic i amb misèria, potser l’objectiu d’anul·lar la misèria pot passar davant de l’objectiu 
d’eliminar la tirania. És evident que, en certs països del Tercer Món, algunes dictadures 
han pogut trobar, almenys temporalment, la seva justificació, perquè s’han plantejat pre-
cisament aquest objectiu d’eliminar primerament la misèria. Però, als països occidentals 
tenim la sort d’haver-la eliminat en gran part i aleshores els problemes de la llibertat pas-
sen, al meu entendre, a ser prioritaris, perquè llibertat i dignitat humana són inseparables. 
Qui no és lliure perd la seva dignitat. Per tant, tot allò que pugui conduir a un règim de 
dictadura, encara que sigui defensat en nom d’uns ideals batejats d’esquerra, és una falsa 
esquerra. Per tant, jo no admeto, per exemple, que els països de l’Est siguin països on hi 
ha un règim d’esquerra. No és un règim d’esquerra aquell en el qual els drets humans són 
vulnerats, les llibertats ciutadanes no existeixen i, d’altra banda, on, per aquest mateix 
motiu, el benestar, el nivell de vida dels treballadors és, tanmateix, inferior al dels països 
occidentals.

Una altra cosa que ha d’assolir l’esquerra és el principi d’igualtat. Ja sabem que la igualtat 
és quelcom d’inassolible si s’entén aquesta igualtat com que realment s’ha d’eliminar tota 
diferència. Com es poden eliminar totes les diferències? És impossible, les diferències són 
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naturals: els uns naixem més alts i els altres naixem més baixos; els uns amb més memòria 
i els altres amb menys; alguns esdevenim calbs i altres conserven tots els cabells, etcètera. 
És evident que les diferències existeixen i que existeixen en l’ordre de la intel·ligència, en 
l’ordre de la capacitat, en l’ordre del treball, de l’energia per obrir-se pas a la vida. I aques-
tes diferències, que no es poden esborrar, són diferències naturals, amb les quals hem de 
comptar. Però, evidentment, el que no podem admetre són les diferències de tracte, les dife-
rències per dret de naixença, les diferències que responen no a aquestes coses naturals sinó 
que vénen imposades per unes realitats socials. És a dir, hi ha d’haver, no solament igualtat 
d’oportunitats per a tots, sinó que hem de crear una societat en la qual es compensin les 
diferències de naixement en tot el que sigui possible; en què el nen nascut en una família 
treballadora, en una família d’un nivell cultural baix, no es trobi en inferioritat respecte 
al nascut en una família benestant. Que en la mesura del possible intentem rehabilitar el  
disminuït físic i mirem d’acostar-lo al nivell del qui té totes les seves facultats físiques, 
etcètera.

Per tant, l’objectiu d’una autèntica esquerra ha d’ésser eliminar totes les desigualtats ar-
tificials. Això vol dir, no solament lluitar contra els privilegis antics, sinó evitar crear-ne de 
nous. Hi ha, però, aquesta «paleoesquerra», que deia abans, presonera d’un culte excessiu 
a l’Estat, a la centralització, a la burocràcia, a la direcció de totes les coses des d’organismes 
centralitzats i aquesta «paleoesquerra» tendeix a la creació de nous privilegis. Això desgra-
ciadament ho veiem en la nostra societat i ho veiem a molts països del món. No es tracta, ja, 
d’aquells privilegis antics d’una certa classe anomenada noblesa, aristocràcia, etcètera. Ara 
tenen una altra forma i són més justificables o més generalitzats, però no per això menys 
reals. Tenen d’alguna manera una situació de privilegi en aquest moment els qui tenen el 
treball assegurat, per exemple, els funcionaris o els que treballen per a empreses públiques. 
Tenen una situació de privilegi els qui treballen respecte als qui estan en atur. I, dintre dels 
qui estan en atur, tenen una situació de privilegi els qui cobren subsidi respecte als que 
no el cobren, encara que, de vegades, siguin ben innocents d’aquesta desigualtat en què es 
troben. El noi de 25 anys, per exemple, que no ha aconseguit treballar mai fins ara, es troba 
que no té dret a cap subsidi d’atur. Per què? En nom de què? De privilegis, se’n van creant a 
cada moment i de vegades en surten de ben estranys Per exemple, per què els creditors de 
les empreses de Rumasa han de tenir el privilegi de cobrar tots els seus crèdits i, en canvi, 
els creditors de tantes i tantes empreses que han fet fallida han perdut els seus crèdits? És 
a dir, de situacions de privilegi en van sortint de noves quan creiem eliminar les velles i 
realment s’ha d’estar molt amatent per evitar-les i per corregir-les.

En fi, hi ha una altra característica essencial del que jo crec que ha d’ésser una autèntica 
esquerra, que és el principi de la fraternitat. Però, què significa en el moment present la 
fraternitat? La fraternitat entre els individus vol dir una real solidaritat dintre de la societat 
i aquesta real solidaritat veiem que no existeix, perquè, si hi hagués solidaritat, ¿seria ad-
missible, per exemple, que hi hagués tantes i tantes persones que tenen setanta o vuitanta 
anys, i que per les circumstàncies de la vida no han cotitzat deu anys a la Seguretat Social 
i ara no tenen cap pensió, o tenen només un ajut mínim? Si hi hagués real solidaritat, hau-
ríem d’establir un sistema d’acord amb les necessitats, on almenys les necessitats mínimes 
quedessin cobertes d’una manera decent per a tothom a partir d’una certa edat.
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I, què hem de dir de la fraternitat entre els pobles? En aquests moments, jo crec que el 
més gran perill per a la humanitat és el de la guerra. Seria, evidentment, una guerra dife-
rent de totes les que hem conegut fins ara, seria la guerra nuclear, que podria portar a la 
destrucció de centenars de milions d’homes; qui sap si podria portar a la destrucció, fins 
i tot, de tots els homes sobre la Terra. Actualment, als Estats Units, hi ha un best-seller, un 
d’aquests llibres populars, molt venut, que parla d’«una societat d’insectes». Evidentment, 
si es produís una guerra que utilitzés tots els mitjans de destrucció, no seria impossible 
que, al final, només quedessin sobre la Terra vegetals i insectes, que totes les formes de vida 
evolucionades desapareguessin i, en particular, que desaparegués la humanitat.

Per tant, la primera preocupació dels homes autènticament d’esquerres ha de ser la lluita 
per la pau. I jo no puc concebre que es pugui ser d’esquerres i, malgrat tot, defensar l’ads-
cripció als blocs militars, que es pugui defensar una política militarista, que es pugui defen-
sar una política armamentista, que es pugui defensar, en fi, tot el que tendeix a fer més fatal 
encara la guerra o més difícil de lluitar contra el perill de guerra. I això vol dir, doncs, que 
de vegades, les classificacions entre esquerra i dreta no són vàlides. No n’hi ha prou amb 
dir-se d’esquerra, sinó que cal demostrar-ho sobre algunes qüestions que són fonamentals i 
que fan referència a aquests aspectes que deia. És per això que reitero que hem de distingir 
entre aquesta esquerra tradicional, aquesta «paleoesquerra», que justament perquè no vol 
baixar del burro —per dir-ho amb una expressió col·loquial— creu que realment el progrés 
social s’ha d’obtenir a través de més planificació, de més nacionalitzacions, de més inter-
venció de l’Estat, de més centralització, a fi de comptes de més burocràcia. Per tant, en tots 
aquests aspectes essencials, es troba de fet en posicions molt similars a les de la dreta i jo 
crec que la nova esquerra, l’esquerra crítica, ha de ser una esquerra que es plantegi aquests 
altres problemes bàsics: la lluita contra tots els privilegis en tot moment, la garantia de les 
llibertats, el considerar que la lluita per la llibertat és una lluita essencial i irrenunciable, i 
la lluita per la pau. Ara la nova esquerra ha de considerar que no hi ha absolutament res 
que hagi de passar davant d’aquesta preocupació d’evitar la guerra, d’evitar aquesta guerra 
mundial que significaria la destrucció de la humanitat.

En resum, aquesta esquerra crítica ha de lluitar contra les armes atòmiques, ha de llui-
tar contra l’adscripció als grans blocs, ha de lluitar contra la carrera d’armaments, ha de 
lluitar, és clar, contra el capitalisme monopolista i, per tant, ha de posar a ratlla els holdings,  
ha de posar a ratlla les multinacionals, ha de lluitar contra els privilegis que, com deia 
abans, es van introduint insidiosament, ha de defensar la naturalesa, el medi natural, ha de  
defensar la democràcia (qui ho dubta?, perquè sense democràcia no hi ha llibertat pos-
sible) i s’ha d’adonar que, com que la llibertat és indivisible, no hi pot haver llibertat ni 
progrés social sense llibertat nacional. Això és una cosa que em sembla que la història ha 
demostrat que és molt clara. Per exemple, hem tingut, en aquests últims vint-i-cinc anys, 
l’exemple d’Algèria que, davant de tots els cants de sirena que els feien, exigint-los demo-
cràcia i llibertats democràtiques, deien, amb molta raó, que no pot haver-hi emancipació 
social ni llibertats democràtiques sense emancipació nacional.

Per tant, a Catalunya, crec que una esquerra autèntica, en la situació actual de Catalunya, 
no pot, de cap manera, prescindir d’aquest front de lluita que és la defensa de la identitat 
nacional, de les llibertats nacionals, que, repeteixo, no signifiquen trencar la solidaritat amb 
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els altres pobles d’Espanya, ni tenen res a veure amb posicions separatistes, però que sig-
nifiquen simplement que els catalans puguem continuar essent el que som i que puguem 
ser-ho amb dignitat i aquesta dignitat només es té si es respecten les llibertats nacionals. Si 
no és així, totes les altres llibertats queden coixes i totes les altres llibertats, a fi de comptes, 
perden vigència i significat.

Jo diria que, en aquests moments, algú que se senti d’esquerra i que se senti català nacional, 
cal que busqui aquest camí que segurament no és fàcil, que no significa precisament una 
única opció política, que pot tenir matisos, que pot tenir diferències, sens dubte, però que 
consisteix a lluitar paral·lelament per a un autèntic progrés social, a través d’unes concep-
cions d’esquerra adaptades al món d’avui i, a la vegada, lluitar pel manteniment de la nostra 
identitat, sense la qual, tota la resta, per a nosaltres almenys, no tindria significació.

Res més, i molt agraït per la vostra atenció.
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El general Moragues

Ona Cultural, Barcelona, 2 d’agost de 1983

La tradició militar de Catalunya a l’època moderna és mot reduïda i el general Moragues 
és de tots els nostres generals el darrer que lluità al servei d’una Catalunya encara sobirana. 
Després d’ell, l’altre nom que ens ve als llavis és el del general Prim, però el general Prim 
fou un general català, ja no un general de Catalunya.

Els fets d’armes del general Moragues foren importants, però el que li ha donat més 
fama és el vilipendi a què el sotmeteren els botiflers, els filipistes vencedors. Aquella gàbia 
del Portal de Mar on durant dotze anys fou exposat el seu cap, encara avui, gràcies als ver-
sos abrandats d’en Guimerà, ens encén les sangs.

En aquest sentit, la memòria del general Moragues s’ajunta a la de l’altre màrtir més 
pròxim de nosaltres, s’ajunta a la recordança del president Companys, també executat pels 
vencedors d’una cruenta guerra quan la guerra ja era acabada, també mort per Catalunya i 
sobretot com a símbol de Catalunya.

Alguns diuen que els catalans som un poble masoquista, que només commemorem der-
rotes i només glorifiquem les víctimes. Potser sí que hi ha quelcom de cert en això. Però, en 
el fons jo crec que tenim bones raons per actuar d’aquesta manera.

En primer lloc, les nostres victòries són molt reculades i a mi personalment no em sap 
gens de greu que no ens plagui jactar-nos.

En segon lloc, crec que no és del tot cert que commemorem derrotes: el que fem amb 
les nostres commemoracions és refermar la nostra voluntat de no donar-les mai per defi-
nitives, de no considerar-nos vençuts; ens refermem en la nostra voluntat de, a través dels 
segles, continuar la lluita.

Catalunya pogué ésser vençuda el 1714 i el general Josep Moragues pogué ésser executat 
pels servidors del primer Borbó l’any 1915. Però el general Moragues no donà la seva vida 
en va: el seu combat i el seu sacrifici no foren debades. La prova n’és el fet que els catalans 
d’avui hem servat la memòria del seu nom, que els recordem i l’admirem, que el seu exem-
ple ens dóna encara alè per continuar la resistència secular contra els successors del qui els 
van matar, que volen oprimir-nos i fer-nos desaparèixer com a poble.

És gràcies a l’esforç malastruc de tots aquells que, com el general Moragues, lluitaren fins 
al darrer moment per Catalunya que Catalunya continua subsistint, afeblida però encara 
dempeus, en perill però encara no vençuda.

La lluita del general Moragues no prengué fi amb la seva execució i el seu escarni; la 
lluita del general Moragues la van reprendre d’una manera o altra totes les generacions de 
catalans que després d’ell s’esforçaren en reconstruir el país i en anar recuperant les lliber-
tats perdudes. La lluita del general Moragues avui, el 1983, encara continua.
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Presentació del llibre de Robert Surroca  
i Agustí Barrera, Homenatge a Companys,  
president de Catalunya

Centre Lleidatà de Barcelona, 25 d’octubre de 1983

Amics, les mateixes circumstàncies que m’han fet arribar tard, han fet que vingui aquí 
sense saber massa què diré, exposant-me, potser, en no haver escoltat l’acte des del seu 
començament, a repetir coses que ja s’han dit.

Fa pocs dies (sembla que devia ser el 14 d’octubre), vaig parlar a Vic, a la sala de l’Ajun-
tament, sobre la vida i la mort de Lluís Companys. Es poden dir tantes coses sobre el Presi-
dent Companys, que em vaig limitar a parlar dels punts controvertits, d’aquelles qüestions, 
durant molts anys, van servir i serveixen encara per discutir la seva figura, i perquè alguns 
continuïn reticents quan volem prendre Companys com a model, com a un dels nostres 
herois d’aquest segle. Encara que sigui molt ràpidament, voldria dir ara unes paraules sobre 
el mateix tema.

Primerament, es va pretendre, i encara de vegades es diu, que Companys no era catala-
nista. Bé, si repasseu la història de la seva vida (i em vaig esforçar a repassar-la escrupolo-
sament i a no refiar-me de cap referència biogràfica), veureu que això es pot basar única-
ment en el fet que, durant un temps molt curt, menys de dos anys, quan ell en tenia trenta, 
va pertànyer a un partit, el Partit Reformista, que no era d’obediència únicament catalana. 
Però, situem-nos en les circumstàncies d’aquests principis de segle, de l’any 1912. Consi-
derem, a més, com era aquest partit, era un partit. El Partit Reformista defensava l’auto-
nomia catalana i la defensava en uns termes que aleshores eren totalment nous en qual-
sevol organització política que no fos exclusivament de Catalunya. Si considerem també 
que Companys s’hi va integrar després del fracàs de les forces solidàries, arribarem a  
la conclusió que per aquest error, que va rectificar molt ràpidament, és absolutament in-
just negar el seu catalanisme. Tant més que quan l’havia demostrat prou, anteriorment, 
quan es va adherir a la Solidaritat i el va demostrar prou, posteriorment, en tots els actes 
de la seva vida i sobretot amb la seva mort. Per tant, no cal que intentem deixar en la 
penombra aquest petit episodi de la vida política de Companys, ja que és perfectament 
defensable i no constitueix cap taca en la seva memòria. Companys, durant la discussió 
de l’Estatut a les Corts de Madrid; després, el 6 d’octubre del 1934 i el juliol del 1936, i per 
fi amb la seva mort, va demostrar sobradament que era profundament catalanista. Els 
que volen ara negar-ho, participen, encara que sigui inconscientment, en una conjura per 
intentar desacreditar les personalitats que més ens poden ajudar a prendre consciència 
del que els catalans som.
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Un segon punt contravertit és el 6 d’octubre, és a dir, decidir si la seva acció el 6 d’oc-
tubre va ser un encert o va ser un error. Bé, les dues opinions són segurament permeses. 
Seria una absurditat pretendre que un home, per ésser creditor del nostre homenatge, per 
merèixer aquest títol que li donem d’heroi nacional de Catalunya, no ha d’haver comès cap 
error durant la seva vida. És molt discutible si el 6 d’octubre va ser una equivocació i és 
molt discutible, també, si el 6 d’octubre fou responsabilitat única de Lluís Companys. Ell 
la va voler assumir tota davant el Tribunal de Garanties, però, evidentment, tot el Govern 
era solidàriament responsable, tal com els seus consellers van afirmar i van obtenir que 
fos reconegut. Jo diria, a més, que una gran part del poble de Catalunya va ser-ne també 
responsable. En fi, hi ha circumstàncies en què potser cal cometre el que aparentment és 
un error, perquè en els fets hi ha una veritat més profunda que la veritat superficial. De ve-
gades hi ha actituds de dignitat que encara que resultin momentàniament perjudicials són, 
a fi de comptes, les que necessita un poble. Al meu entendre, la millor demostració que el 
6 d’octubre no va ser totalment un error la va donar el poble de Catalunya en les eleccions 
del febrer de 1936, i amb la seva entusiàstica rebuda quan, pocs dies desprès, Companys i 
els seus consellers van arribar a Barcelona en sortir de presidi.

Una tercera qüestió controvertida són les decisions que Lluís Companys va prendre el 
juliol del 1936. També aquí es poden esgrimir pros i contres. Però, ¿què hauríem dit tots 
plegats i com seria Companys jutjat per la història, si el 19 de juliol s’hagués ajupit davant 
els militars sublevats, si hagués renunciat a defensar-nos, si en els moments crucials no 
hagués dirigit personalment la lluita, si hagués assumit passivament el risc de veure l’alça-
ment triomfant a Catalunya? Potser ens hauríem estalviat, qui ho dubta, algunes calami-
tats, però el poble de Catalunya, la nació catalana, hauria perdut una parcel·la important de 
la seva dignitat, i hi ha moments en què la dignitat ha d’estar per damunt de tot, perquè un 
poble que cau amb dignitat és un poble que pot recobrar la seva llibertat, és un poble que 
no ha quedat definitivament vençut, mentre que un poble que perd la dignitat és un poble 
derrotat per sempre.

Sense renunciar a analitzar el que va passar realment el 6 d’octubre i el 19 de juliol, 
podem i devem reivindicar Lluís Companys, perquè tant en una ocasió com en l’altra  
la decisió a prendre era molt difícil i Companys va prendre ambdues vegades la decisió 
més coratjosa, la més perillosa per a ell, la que el va portar, primer, a una condemna de 
trenta anys de presó (que hauria pogut ser una condemna a mort) i la que el va conduir, 
després, a l’afusellament l’octubre del 1940.

Per tant, no podem donar com a vàlides certes crítiques que se li fan, no podem acceptar 
que sigui només la seva mort el que el faci creditor del nostre homenatge. Hem de reivin-
dicar també la seva vida i hem de reivindicar-ne precisament aquells moments difícils en 
què optà per mantenir la dignitat nacional, fossin quines fossin les conseqüències possibles 
per a la seva persona. No solament amb la seva mort sinó també amb la seva vida Com-
panys ens ha mostrat un camí. Per això crec que és important la publicació d’un llibre com 
aquest i per això és important la campanya que teniu el propòsit d’emprendre per intentar 
de purificar el veïnatge del lloc on va morir. (Aplaudiments.)

Potser algun dia els més joves podreu començar a parlar menys de Companys. Però 
això no ha de ser abans del dia en què els vençuts de la Guerra Civil hàgim perdut defi-
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nitivament la nostra condició de vençuts. No pas abans del dia en què hi hagi llibertat de 
debò. No pas abans del dia en què ja no calgui preocupar-se pel que puguin pensar això 
que anomenem els poders fàctics. No pas abans del dia en què —com dic en el pròleg del 
llibre— les víctimes i els botxins es trobin cadascú al seu lloc.

Esperem que aquest dia no trigui massa a arribar. En tot cas, conjurem-nos tots a lluitar 
perquè, tard o d’hora, aquest dia finalment arribi.





IV. Pròlegs i altres escrits
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Homenatge a Ventura Gassol

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de maig de 1980

Durant quaranta anys s’ha volgut esborrar la nostra història. Ara, amb la llibertat re-
trobada, cal que Catalunya recuperi íntegrament el seu passat i reivindiqui davant de les 
noves generacions els seus homes mal coneguts o injustament oblidats. En aquesta línia, 
pocs actes tan significatius com l’homenatge que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
i el Casal d’Esquerra Republicana de Catalunya d’aquesta ciutat tributen a l’exconseIler de 
la Generalitat Ventura Gassol.

L’homenatge s’adreça a un gran poeta, a una figura eminent de les nostres lletres; a un 
governant eficaç, que realitzà una gran tasca dirigint i impulsant la nostra cultura; a un 
home de cor que en moments tràgics salvà moltes vides innocents; en fi al patriota íntegre 
que mantingué en tot moment a l’exili la dignitat catalana. No podent ésser a l’Hospitalet el 
dia 25, vull adherir-me amb aquests mots als actes d’homenatge i reiterar al meu vell amic 
Ventura Gassol el testimoni de l’admiració i afecte que li tinc des de sempre, més ben dit, 
des que vaig conèixer-lo fa gairebé exactament cinquanta anys, quan jo encara anava amb 
calça curta.
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En torno a la muerte de Willard Libby. 
El carbono 14, descubridor de las edades

La Vanguardia, 18 de setembre de 1980

El pasado día 9 falleció en Los Ángeles el profesor americano Willard F. Libby, que por 
sus trabajos sobre la datación con carbono 14 obtuvo el Premio Nobel de química en 1960.

Libby, nacido en 1908, era profesor en Berkeley cuando se inició, en 1942, el proyecto 
Manhattan para la construcción de una bomba atómica. Libby fue asociado al proyecto y 
contribuyó a desarrollar un método para la separación de los isótopos del uranio. En 1945, 
fabricadas y utilizadas ya las primeras bombas atómicas, pasó a trabajar en el Instituto de 
Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago. En 1946 demostró allí la producción en 
la atmósfera del tritio —el isótopo más pesado del hidrógeno— por efecto de los rayos cós-
micos. Y fue el año siguiente cuando, con sus estudiantes, estableció las bases de la técnica 
de datación por el carbono 14.

Fundamento del método

El isótopo radiactivo carbono l4 había sido obtenido en el laboratorio por irradiación 
neutrónica del nitrógeno, pero nadie lo había detectado en la naturaleza. Libby dedujo que 
el proceso que lo originaba en el laboratorio debía también producirse en la alta atmósfera 
y que el radiocarbono así creado debía pasar a dióxido y en esta forma invadir todo el ciclo 
biológico del carbono; es decir: las plantas terrestres por el proceso de la fotosíntesis: los 
animales terrestres a través de las cadenas alimenticias: las aguas marinas y terrestres por 
vía de disolución; y, en fin, de allí las plantas y animales acuáticos.

El carbono 14, no obstante, a medida que se produce va también desintegrándose y dado 
el pequeño número de átomos que en la atmósfera pueden producirse y su vida media de 
5.580 años, la concentración de equilibrio no puede ser muy elevada. Libby calculó que 
en estado estacionario debía haber un átomo de carbono 14 por cada billón de átomos 
de carbono ordinario, es decir, de carbono 12, con lo cual no era de extrañar que aunque 
el carbono 14 estuviere presente, la radiactividad ß (beta) de la mezcla isotópica natural 
hubiese pasado desapercibida. Libby, guiado por sus propias predilecciones, imaginó la 
forma de detectarla y el éxito de sus experimentos le indujo a investigar las dos cuestiones 
importantes que quedaban entonces abiertas, a saber, si la concentración de carbono 14 era 
uniforme en todos los sentidos y si había sido siempre la misma en el pasado. Mediante 
una larga serie de medidas sobre muestras actuales y sobre muestras antiguas de crono-
logía conocida, Libby demostró la uniformidad esencial de la distribución del carbono 14  
en el presente y dedujo que, habida cuenta del proceso de desintegración radiactiva, la 
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concentración inicial de radiocarbono había sido también la misma en los materiales or-
gánicos del pasado. Con ello quedó finalmente establecido el método de datación por el 
carbono 14 que, con un margen de error del 5%, permite ahora establecer la cronología de 
los materiales orgánicos antiguos hasta unos 50.000 años atrás.

El método de Libby proporcionó por primera vez una cronología absoluta para un am-
plio período de la prehistoria. De él se ha beneficiado extraordinariamente no sólo la ar-
queología, sino también la cronología de los hechos geológicos más recientes. No sólo se 
ha podido saber, por ejemplo, la fecha aproximada de las pinturas de Lascaux, de la cultura 
de los talaiots de Mallorca o de los manuscritos del Mar Muerto, sino también que el últi-
mo período glaciar en el hemisferio norte se produjo hace aproximadamente 11.400 años. 
Y el método incluso permite ahora a los laboratorios que investigan los fraudes en los ali-
mentos el detectar si un licor ha sido preparado con alcohol natural o con alcohol sintético 
de origen petroquímico.

Limitaciones

Como sucede siempre que se profundiza, el método no está exento de dificultades. Una 
mayor precisión de las medidas ha demostrado posteriormente que la uniformidad de la 
concentración natural de carbono 14 en el tiempo y en el espacio no es total. Las erup-
ciones volcánicas, los procesos de disolución de calizas y la ascensión de aguas marinas 
profundas disminuyen localmente la cantidad de carbono 14 presente. Desde 1900, el con-
sumo de grandes cantidades de combustibles fósiles dio lugar al mismo efecto a escala 
planetaria. En cambio, las explosiones nucleares en la atmósfera produjeron más tarde 
una muy pronunciada variación en sentido contrario. Aunque todo esto influye muy poco 
sobre la datación de muestras antiguas, ello ha dado lugar a investigaciones acerca de si 
fenómenos similares se produjeron en el pasado y ha permitido darse cuenta de que así 
fue, probablemente a causa de fluctuaciones en la radiación cósmica. Por otra parte, se ha 
puesto de manifiesto la posibilidad de contaminación de las muestras antiguas con pro-
ductos orgánicos más recientes y para corregirla se han imaginado numerosos tratamien-
tos correctivos. Todo ello ha conducido a la conclusión de que la exactitud de la datación 
puede ser muchas veces inferior a la primitivamente supuesta y los límites de error posible 
han debido ser ampliados; pero esto no disminuye de ningún modo el interés y la impor-
tancia del método y conduce a nuevos trabajos que van permitiendo mejorar cada vez más 
su precisión.

En conclusión

Como colofón de este artículo, veamos qué consecuencias acerca de algunos aspec-
tos básicos de la investigación científica pueden deducirse de los trabajos de Libby. Una 
primera consecuencia es que, sea cual sea la finalidad de una determinada investigación, 
algunas de sus repercusiones últimas pueden resultar muy alejadas del objetivo primitiva-
mente perseguido. Sin el proyecto Manhattan Libby acaso no se hubiera interesado nunca 
en los isótopos radiactivos producidos en la alta atmósfera. Por lo tanto, es a través de un 
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proyecto de investigación militar que la arqueología, ciencia pacífica por excelencia logró 
una de sus técnicas más eficaces.

Una segunda consecuencia se refiere a la planificación de la investigación. La planificación 
en función de objetivos no siempre es el mejor camino para llegar a un resultado determi-
nado. Es más que probable que si en 1940 un comité de arqueólogos, disponiendo de todo el 
dinero necesario, hubiese planeado investigaciones para desarrollar un método de datación 
aplicable a la prehistoria, nunca se les hubiera ocurrido estudiar qué podía sucederle al nitró-
geno al irradiarlo con neutrones.

Una tercera consecuencia podría ser la importancia de la difusión de la información 
para el progreso científico. Si Libby no hubiera conocido el resultado de los experimentos 
de irradiación del nitrógeno, difícilmente habría previsto lo que se estaba produciendo en 
la atmósfera.

Para terminar, si alguna conclusión puede sacarse de todo lo que precede, ésta puede ser 
doble. En primer lugar, que dada la inmensa variedad de los problemas que la investigación 
puede resolver, cualquier tipo de la misma, aplicada o fundamental, libre o planificada, si es 
llevada a cabo con rigor, puede resultar a fin de cuentas fructífera. En segundo lugar, que la 
investigación no puede conducirse únicamente con vistas a unos objetivos determinados, 
que es preciso dejar también un margen de libertad. Es indudable que la investigación 
dirigida y controlada tiene su razón de ser; pero no lo es menos que, para nuestro futuro, 
la investigación libre y sin trabas, la que se practica en las universidades, es absolutamente 
indispensable que permanezca.
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Lluís Companys, quaranta anys després

Avui, 15 d’octubre de 1980

Fa falta encara un més gran allunyament en el temps, i també molt de treball de recerca 
previ, perquè es pugui intentar fer una avaluació de l’actuació política de Lluís Companys 
que ofereixi plenes garanties de rigor i objectivitat. Per això, actualment, és més sobre la 
base de la seva mort que no pas de la seva vida que el solem valorar. Companys, ja que, per 
retre-li perenne homenatge, no ens cal buscar altres motius que el fet d’haver estat afusellat 
perquè era el president de Catalunya. Honorar la seva memòria significa que Catalunya 
accepta el repte; que continuem considerant la Generalitat com la nostra institució cabdal 
i que la Generalitat en el nostre cor no té res ni ningú per damunt; que afirmem la nostra 
voluntat nacional de sobirania; que el sacrifici de Companys no ha estat debades i que, 
en aquest aspecte, els qui assimilaven el nacionalisme català a una hidra no anaven gens 
desencaminats.

Però, dit tot això, que en aquest quarantè aniversari de la mort de Companys és de fet 
l’essencial, no hem de caure tanmateix en l’error de creure que la seva vida —i no solament 
la seva mort— no pugui tenir cap element amb valor paradigmàtic en la situació d’avui. El 
president Tarradellas —testimoni directe i d’excepció d’aquella època ja allunyada— su-
bratllava, per exemple, en un article publicat just fa tres dies, l’eficaç actuació parlamentària 
de Lluís Companys durant la discussió a les Corts de Madrid de l’Estatut del 1932, on gràci-
es a la seva ponderació es mantingué incòlume la unitat catalana. Jo voldria recordar tam-
bé —perquè el meditessin molts dels dirigents de pràcticament tots els partits— l’exemple 
de disciplina i sacrifici que Companys va donar el 14 d’abril del 1931, quan acceptà la tasca 
ingrata de fer-se càrrec del Govern civil renunciant a l’alcaldia de Barcelona.

Però més que modèlics exemples puntuals de conducta, el que interessaria segurament 
seria anar posant en clar les invariants de la seva trajectòria. En els límits d’aquest article 
resulta impossible de fer-ho. Però posat a citar-ne alguna, situaria en primer terme la seva 
voluntat d’identificació amb les classes populars de Catalunya. Qui no entengui això i des-
conegui la seva excepcional intuïció per a percebre el sentiment difús i inexpressat de les 
masses, difícilment s’explicarà molts dels seus encerts —ni comprendrà tampoc els seus 
errors. En política, els qui no s’acontenten de teoritzar i es proposen influir de debò sobre la 
realitat i acomplir quelcom, han d’oscil·lar perpètuament entre dos pols: la política entesa 
com a pedagogia —explicació al poble del que caldria fer— i la política entesa com a inter-
pretació i servei —traducció a la realitat dels anhels populars. Companys, sense sortir del 
mar de les seves conviccions, es decanta més aviat cap aquest darrer costat i en aquest sentit 
la seva biografia mereix ésser tinguda molt en compte. I ho mereix sobretot en aquests 
moments que massa sovint és a partir d’idees generals i de raonaments abstractes —sense 
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saber ni voler saber què en pensen els interessats— que es dissenyen i es posen en pràctica 
les estratègies polítiques.

En conclusió: estem molt lluny encara que s’hagi dit tot sobre Companys. Com totes les 
grans figures, la seva és més complexa que el que molts s’imaginen. De mica en mica l’ani-
rem coneixent més. Però el que en sabem és prou per a justificar sobrerament que, àdhuc 
sense les circumstàncies patètiques de la seva mort, calgués considerar-lo com una de les 
personalitats essencials de la nostra història en la primera meitat d’aquest segle.
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La lliçó d’uns fets

Avui, 26 de febrer de 1981

Espanya ha viscut novament unes hores vergonyoses i dramàtiques. Sense saber-ne en-
cara el detall exacte, tots tenim la impressió —que tant de bo fos errònia— que hem estat 
gairebé a frec de la catàstrofe. La catàstrofe ha estat finalment evitada, sense que es vessés 
ni una sola gota de sang, i ara, superada la crisi, el primer que ens convé saber és com 
s’ha evitat i a qui hem d’agrair-ho. De com s’ha evitat per ara només podem conèixer-ne 
les grans línies. Encara que hi hagi llibertat de premsa, certs aspectes del que va passar 
tardaran segurament a aclarir-se. Però, en canvi, sí que queda ja ben clar qui és qui fou el 
principal artífex d’aquest final feliç, del qual tots ens congratulem tant. Les meves convic-
cions republicanes no em priven gens ni mica de reconèixer que, en gran part, el desenllaç 
afortunat el devem al rei. Aquesta veritat objectiva, analitzada amb rigor, no constitueix cap 
argument, ni a favor ni en contra, de la institució monàrquica considerada en abstracte. 
Però sí que posa de manifest fins a quin punt, en els moments actuals, els destins del país 
depenen, molt àmpliament, de la fermesa i la lleialtat d’un sol home.

Seria una frivolitat imperdonable que, refiats del seu poder, deixéssim només damunt de 
les seves espatlles —per amples que siguin— el fardell de la defensa de les nostres llibertats 
individuals i col·lectives. La responsabilitat de fer possible la continuació de la democràcia 
la tenim també tots i cadascun de nosaltres. Perquè per a exigir el respecte de la llei cal 
començar donant-ne l’exemple. Per a reclamar que es mantingui la convivència cal que, 
en tots els ordres, sapiguem posar-la nosaltres mateixos en pràctica. Quan hi ha tanta gent 
sense feina i quan gairebé tothom tem, poc o molt, pel seu nivell de vida i pel seu esdeveni-
dor, la demagògia, l’electoralisme, les manifestacions de cara a la galeria, les fanfarronades 
i els falsos heroismes d’opereta, si no justifiquen mai els cops d’estat, si que, en aquest dis-
sortat país, creen el clima que els fa possibles.

Ningú no ha d’abdicar els seus principis, i els nacionalistes catalans menys que ningú, 
perquè el nostre nacionalisme no tindria cap sentit si el consideréssim contingent i el féssim 
dependre de les circumstàncies. Però la intransigència doctrinal no significa ni intolerància 
ni fanatisme, ni està renyida tampoc amb el respecte de les opinions alienes. En política no 
hi ha gairebé mai solucions òptimes i molt sovint l’única opció possible és la de triar el mal 
menor. En tot cas és indispensable admetre que el joc democràtic té les seves regles i que la 
millor manera de defensar la democràcia és comportar-se de debò com un demòcrata, és a 
dir, quan es perd saber perdre i, si el bé comú ho exigeix, àdhuc saber considerar sincerament 
la possibilitat de col·laborar amb els qui, essent també demòcrates, no pensen igual que tu.

Si el que va passar a Madrid i a València el dia 23 ens ajuda a tots a reflexionar sobre 
quins són els paràmetres reals que determinen el nostre problema present; si ens permet 
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de veure quines són les solucions que, en termes científics, anomenaríem «físicament pos-
sibles», aleshores, al cap i a la fi, el tinent coronel Tejero ens haurà fet, malgrat ell, un gran 
servei a tots. Però si ens obstinem a viure en un món fora de la realitat, si no ens adonem 
que Espanya no ha superat encara certes fatalitats congènites, aleshores ens passarà allò que 
deia Santayana i, no havent sabut aprendre les lliçons de la nostra pròpia història, estarem 
condemnats a repetir-la.
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Els cinc anys de l’Avui. El fluid vital  
de la nostra nació

Avui, 23 d’abril de 1981

El manteniment de la identitat nacional de Catalunya descansa sobre el manteniment 
de la llengua i, en els temps actuals, el manteniment d’una llengua descansa sobre el seu ús 
normal en els mitjans d’expressió. Entre els mitjans d’expressió la premsa continua estant 
en primer rengle. Per tant, el manteniment de la identitat nacional de Catalunya depèn, en 
gran part, de la subsistència i el desenvolupament de la premsa catalana.

Aquest raonament tan elemental, que de tan simple que és fa vergonya repetir-lo, es 
també obvi que de vegades s’oblida. Enganyosament, sembla com si poguéssim estar-nos 
de premsa en català. La lletra impresa en català és el fluid vital de la nostra nació, el nostre  
oxigen col·lectiu. Els nostres cervells poden estar sense oxigen només pocs minuts; la nos-
tra nació pot estar sense premsa catalana només pocs anys. El franquisme va gairebé acon-
seguir asfixiar-nos i el nostre retorn a la vida és encara precari. Si volem subsistir, si volem 
refer-nos, ens calen diaris en català.

Comparativament a la situació d’abans de la Guerra Civil, en tenim molt pocs encara. 
D’entre ells l’Avui, l’únic que es publica a Barcelona, és el més important a tots els punts de 
vista. Celebrar el seu 5è aniversari es celebrar cinc anys de recuperació vital irreemplaça-
ble. Malgrat el que puguin pretendre uns pocs forasters, que s’autoanomenen intel·lectuals 
i que lingüísticament són uns colonialistes nostàlgics del franquisme, el català continua 
encara discriminat si no perseguit. Enfront de les mesures que pretenen reduir-lo a curt 
terme a una llengua col·loquial i folklòrica i, per tant, condemnar-lo inexorablement a de-
saparèixer en pocs decennis, tenim només la minsa protecció d’unes lleis ambigües i hem 
de refiar-nos sobretot de la nostra voluntat de sobreviure. Per la persistència de la nostra 
llengua, per la reconstrucció de la nostra cultura, per la llibertat de la nostra nació, llarga 
vida a l’Avui!
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Prefaci al llibre El Parlament de Catalunya

Publicacions del Parlament de Catalunya, 1981

Aquest llibre presenta el Parlament de Catalunya en tres aspectes importants i mútua-
ment complementaris de la seva realitat actual: la seva historia secular com a institució 
representativa de Catalunya; la seva seu, és a dir, l’edifici que materialment l’aixopluga, i 
el seu funcionament durant aquest segle, és a dir, la forma com s’inserí i participà en els 
mecanismes autonòmics de la Generalitat restaurada durant els anys trenta i com ho fa 
novament en la Generalitat d’avui.

És només a través d’aquesta triple perspectiva que pot entendre’s el que significa per a 
Catalunya el seu Parlament i que es pot abastar a comprendre que el Parlament materialit-
za de fet, avui, la turmentada continuïtat del desenvolupament històric de la nació catalana. 
De la mateixa manera que la institució monàrquica no nasqué a Espanya ex nihilo amb la 
Constitució del 1978 i que per tant el seu contingut real no s’esgota amb el text constitucio-
nal, el Parlament de Catalunya d’avui no és simplement l’assemblea legislativa que el Títol 
VIII de la Constitució espanyola vigent preceptua que ha d’existir a les comunitats autòno-
mes. El Parlament de Catalunya és això, sens dubte, però és, a la vegada, molt més que això. 
En primer lloc, és també l’hereu d’una tradició molt vella i il·lustre que remunta almenys 
al segle xiii. Per bé que les antigues Corts catalanes representessin sobretot les oligarquies 
dominants i no el poble tot sencer i per tant no fossin perfectament democràtiques, en el 
sentit contemporani de la paraula, no hi ha dubte que al llarg de cinc segles anaren esta-
blint un sistema pactista de separació i equilibri de poders que limità molt eficaçment, fins 
al Decret de Nova Planta, l’autoritarisme monàrquic. El tarannà democràtic de la Catalu-
nya d’avui hi troba, segurament, les seves arrels més pregones. El Parlament és també, per 
l’edifici que ocupa, el símbol d’un poble mil·lenari que fins en els moments més baixos de 
la seva història ha sabut mantenir a través de l’art una projecció universal i per tant troba 
al seu abast, quan li calen, els vells palaus necessaris per a hostatjar dignament les seves 
institucions recobrades i afegeix així una nova dimensió cultural a llur dimensió política. 
El Parlament és, encara, la concreció en el moment present d’un afany de replantejament i 
normalització de la vida col·lectiva catalana i de l’aspiració ininterrompuda a unes estruc-
tures pròpies d’autogovern. Aquest afany i aquesta aspiració són especialment significatius 
perquè, al cap i a la fi, constitueixen l’expressió més nítida de l’afirmació conscient de la 
identitat nacional de Catalunya.

Acabada la lectura d’aquest volum, o simplement després d’haver-lo fullejat, d’haver 
esguardat les il·lustracions i aturat la vista a l’atzar, adesiara, sobre unes ratlles de text, 
les imatges del que fou el passat de Catalunya, de diversos episodis de la seva lluita per 
sobreviure i del que en ella representa avui la institució parlamentària, apareixeran més 
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clares al lector i li permetran d’adonar-se de fins a quin punt formen part totes elles dels 
elements bàsics que expliquen i condicionen la complexa realitat de la Catalunya actual. 
Una nació no s’improvisa, el seu present és fet també de les cendres dels seus morts i les 
incertituds del seu futur s’aclareixen, si més no parcialment, a la llum de la seva trajectòria 
en els segles. El Parlament de Catalunya no és per als catalans una nova adquisició sinó 
una reconquesta. La seva instal·lació entre les parets d’un edifici construït per a subjugar 
la ciutat de Barcelona, és a dir, el cap i casal de Catalunya, és, en certa manera, una revenja 
de la història. Si els poders del Parlament són avui limitats, ho son molt menys les seves 
aspiracions. Ultra les seves competències legislatives pròpies, la Constitució li reconeix el 
dret d’iniciativa davant de les Corts de l’Estat i això permet d’afirmar que res del que afecta 
Catalunya no pot ésser aliè a la seva activitat. Sense que això signifiqui que hagi de sortir 
del marc jurídic que avui el defineix, ni allunyar-se gens ni mica de l’escrupolós respecte 
de les lleis, és per totes les raons esmentades que el Parlament de Catalunya representa, per 
al poble català, molt més del que els textos legals vigents estableixen. Aquest és un fet im-
portant que si no és entès adequadament fa impossible de copsar el que és autènticament 
la Catalunya d’avui. És precisament per tractar de posar-lo en relleu i de justificar-lo que 
aquest llibre ha estat fet.
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Pròleg al llibre Què és el Parlament?, 
adreçat als infants

Caixa de Barcelona, 1981

A vosaltres, nois i noies que obriu aquest llibre.
Des de fa dos anys tenim a Catalunya altre cop Parlament. Sabeu què vol dir això? Se-

gurament la paraula «parlament» l’heu sentida més d’una vegada a la ràdio o a la televisió 
i l’heu vista escrita als diaris. Però, sabeu ben bé què és un Parlament i per què serveix? 
Sabeu la importància que té, per un país com el nostre, tornar-ne a tenir? Sabeu com és el 
nostre Parlament i quines coses pot fer? Potser m’equivoco però em fa l’efecte que no ho 
sabeu gaire i que fins i tot molts de vosaltres no ho sabeu gens. És natural que així sigui 
perquè no heu tingut encara possibilitat d’aprendre-ho, però precisament aquest llibre 
està fet per explicar-vos-ho. Com que el llibre és molt bonic, estic segur que us agradarà 
mirar-lo, però no n’hi ha prou amb mirar-lo, cal també que el llegiu amb atenció perquè el 
Parlament de Catalunya és també cosa vostra. És cosa vostra perquè d’aquí uns anys po-
dreu votar i per tant podreu triar els vostres representants i ben segur que més de quatre 
dels qui em llegiu sereu candidats a les eleccions i alguns sereu diputats. Però no solament 
per això és cosa vostra. És cosa vostra, sobretot, perquè les lleis que s’aproven a aquest 
Parlament són fetes també per a vosaltres, en primer lloc perquè afecten els vostres pares, 
segonament perquè afecten les vostres escoles, els vostres camps d’esports, les platges i 
els rius on aneu a banyar-vos, les muntanyes on esquieu o aneu d’excursió, els jardins on 
jugueu i les cases on viviu. Si tot això depèn poc o molt de les lleis del Parlament, no us 
sembla que val la pena de saber com es fan aquestes lleis?

Catalunya viu ara en democràcia, és a dir, els que manen són designats pels represen-
tants que el poble dóna. Però, perquè una democràcia vagi bé cal que tothom conegui com 
funciona. Aquest llibre us ajudarà a saber-ho i estic segur que la seva lectura contribuirà a 
fer de vosaltres els bons ciutadans que Catalunya necessita.
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Prefaci a L’Obra Legislativa (1932-1939)

Publicacions del Parlament de Catalunya, 1981

Constituït el 6 de desembre de 1932, des d’aquella data fins a la primeria d’octubre de 
1934, després, de finals de febrer fins a finals de juliol de 1936, en què començà la Guerra 
Civil, el Parlament de Catalunya de l’època republicana estigué en funcionament normal 
només durant vint-i-set mesos en total, incloent en aquest període de temps els intervals 
de vacances. En el transcurs de poc més de dos anys tingué dues-centes cinquanta-quatre 
reunions plenàries i aprovà cent vint-i-dues lleis, d’importància naturalment molt diversa, 
els textos de la majoria de les quals han estat plegats en aquest volum.

Les circumstàncies històriques han fet que la tasca d’aquell Parlament sigui molt poc 
coneguda. Convenia, doncs, posar-la a l’abast dels catalans d’avui, i aquest és el propòsit 
d’aquesta publicació. I convenia fer-ho, no solament per a facilitar la tasca dels historiadors 
i, en general, de tots els estudiosos interessats per aquells temps, sinó també per dues altres 
raons tant o més essencials: la primera, de fer la vindicació històrica d’una època i dels 
homes que en foren protagonistes; l’altra, de demostrar, a través del treball legislatiu fet ales-
hores, que els catalans dels anys trenta havien sabut conservar la capacitat d’autogovernar-se 
malgrat els dos segles transcorreguts des de la desaparició de les nostres institucions d’estat. 
Presumiblement, el que era veritat aleshores continua essent-ho cinquanta anys després.

Al Parlament de Catalunya, elegit el 1932, massa sovint no se li ha fet la justícia deguda. 
Les polèmiques partidistes i altres factors diversos, entre els quals destaquen les circums-
tàncies exteriors particularment difícils i els esdeveniments dolorosos que afitaren la seva 
existència legal, i sobretot els llargs anys posteriors de dictadura, han fet que molts tingues-
sin la idea inexacta d’uns legisladors poc brillants, més aviat demagogs, que no excel·liren 
gens ni per llur diligència ni per la qualitat del treball fet. Aquest volum demostra que res 
d’això no és cert.

Prescindim ara de les lleis en tràmit que no arribaren a ésser aprovades; de les interpel-
lacions, precs i preguntes; de les lleis pressupostàries, i, en fi, de totes les disposicions amb 
rang de llei que no constitueixen pròpiament cap aportació a l’ordenament jurídic del país. 
Entre els textos aplegats aquí, hi ha un grapat de lleis importants (Reglament, Estatut inte-
rior, Llei municipal, Llei de majoria i habilitació d’edat, Llei de capacitat jurídica de la dona, 
Llei de contractes de conreu, lleis sobre cooperatives, mutualitats i sindicats agrícoles, Llei 
creadora del Tribunal de Cassació, lleis de justícia, municipals, etcètera, que permeten que 
ens adonem que aquell Parlament treballà seriosament, sabé plantejar-se la feina i sabé 
enllestir-la d’una manera satisfactòria.

Aquesta feina, el volum de la qual és innegable, sabé fer-la ben feta? Correspon al lec-
tor de jutjar-ho, tenint en compte, naturalment, quines eren les possibilitats que donava 
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l’Estatut del 1932, així com les circumstàncies de lloc i de temps, és a dir, l’època i el que 
era el país aleshores. Em sembla, però, que fóra difícil de negar, per exemple, que la legis-
lació civil del Parlament català de la Segona República s’avançà notablement a la legisla-
ció general de l’Estat en un sentit modern i progressiu; que l’Estatut interior assegurava 
un funcionament normal de les institucions, regulant de forma viable les relacions entre 
el president de la Generalitat i el Parlament; que la legislació sobre la cooperació respo-
nia amb termes mesurats i realistes a un autèntic desig de reforma social; en fi, que la 
Llei municipal de Catalunya s’adaptava molt bé a les necessitats dels municipis catalans 
d’aleshores i constituïa una reeixida remarcable.

Hi ha encara la Llei de contractes de conreu, sobre la qual s’han basat, sobretot, les acu-
sacions de demagògia. Qualsevol que la llegeixi ara i conegui, mal que sigui per damunt, 
la legislació vigent quant a aquesta matèria, en la majoria de països, quedarà admirat de 
tot el soroll a què va donar lloc i de les reaccions irades que suscità. La Llei de contractes 
de conreu és, per a aquell Parlament, un timbre de glòria perquè fou dictada, per afalagar 
ningú, sinó per resoldre autènticament uns problemes i fer evolucionar la nostra societat 
en un sentit de major eficàcia i de major justícia.

Per acabar, reiterant el que ja ha estat dit més amunt, cal insistir en el fet que l’obra d’aquell 
Parlament no pot avaluar-se sense considerar quines eren les seves competències. Fóra im-
propi voler jutjar-lo com si es tractés del Parlament d’un Estat plenament sobirà. El seu 
principal problema (com ho és, més encara, per al Parlament de Catalunya actual) fou la mi-
gradesa de les competències autonòmiques. Aleshores, com ara (i, malauradament, més ara 
que aleshores), l’autonomia catalana s’entengué, no com una devolució de sobirania, sinó 
com un simple experiment de descentralització administrativa. Les «regions autònomes» 
dels anys trenta (i, més encara, les «comunitats autònomes» actuals dels territoris als quals 
no es reconeixen drets forals) són concebudes com una peça més de l’Administració terri-
torial de l’Estat, en essència gairebé de la mateixa naturalesa que les entitats locals. D’on, la 
parsimònia amb què els textos jurídics de base atribueixen una veritable capacitat legislativa 
als parlaments autonòmics i, després, la resistència a acceptar una aplicació lleial i objectiva 
d’aquests textos. Per a justificar-ho, tots els arguments són bons: principi d’igualtat i de no 
discriminació entre els ciutadans, necessitat de coherència i de racionalitat, funcionalitat 
administrativa, reducció de les despeses públiques, etcètera. Però per sota d’aquestes belles 
paraules s’amaga sempre el desig d’imperi.

L’obra legislativa del Parlament del 1932 és una realitat sempre present per a demostrar 
que les objeccions teòriques a l’autonomia no tenen cap fonament i que Catalunya sabé, 
malgrat tot, treure partit de la situació i, en allò que li permetien, fou perfectament capaç 
de governar-se. Ara que les circumstàncies són segurament més difícils i els nostres poders 
reals més limitats, el millor que podem desitjar al Parlament actual és que arribi a merèixer 
un judici no inferior al que la història ha anat formant del seu antecessor.
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Pròleg al llibre de Jesús Prujà, L’heretgia liberal

1982

Què vol dir ésser liberal? Per a aclarir les significacions diverses que en l’argot dels po-
lítics pot tenir aquesta paraula, valen molt poc els diccionaris. Qualificar de liberal una 
persona pot ésser, segons en boca de qui, tan aviat un gran elogi, tan aviat un signe de me-
nyspreu. Amb l’excepció, potser, de l’adjectiu socialista —que, recordem-ho, s’aplicaven al 
mateix moment Hitler, Léon Blum i Stalin— cap altre mot no resulta més confús, més con-
tradictori i més proteic. Com que res no és pitjor en democràcia que la deliberada confusió 
semàntica, és bo tot el que pugui fer-se per a posar-hi remei i hem d’agrair per tant a Jesús 
Prujà l’esforç que ha realitzat amb aquest llibre per a reivindicar el liberalisme modern i per 
a restituir-li el seu veritable sentit.

El seu mètode no té res de sistemàtic. És a través d’una exposició sinuosa i obliqua, que 
opera per petits tocs i no repugna els meandres, que en Prujà —recolzant-se en citacions 
de nombrosos i variats autors— ens fa paleses les relacions no gens òbvies entre capitalis-
me, liberalisme i democràcia; ens recalca les diferències entre el liberalisme polític i el dels 
economistes de l’escola de Manchester; ens documenta l’antiga tradició liberal de Catalu-
nya i ens exposa la seva fe en el valor perenne d’una idea que, per la seva mateixa natura, 
és capaç de transformar-se i d’integrar qualsevol nova aportació, qualsevol aspecte de la 
mil·lenària lluita per les llibertats humanes.

Aquest llibre calia escriure’l per a esvair malentesos i donar una mica de rigor a les polè-
miques. Amb l’estil que està escrit crec que convencerà molt més que una disquisició docta 
i feixuga. I sens dubte farà perdre complexos a més de quatre, perquè en el liberalisme que 
en Prujà ens dibuixa, tots els adversaris del centralisme, de l’estatificació, del poder buro-
cràtic; tots els que tenen fe en la creativitat i la iniciativa individuals; tots els que respecten 
la personalitat diferenciada de cada home, poden reconèixer-s’hi.

El llibre naturalment no esgota el debat sobre les prioritats que cal establir entre llibertat, 
igualtat i justícia; però difícilment després d’haver-lo llegit podran negar-se dues coses: en 
primer lloc, que ésser liberal completa i en certa manera perfecciona la professió de fe de-
mocràtica, en segon lloc, que encara que pugui haver-hi liberals de dreta, ningú no té dret 
avui a anomenar-se d’esquerra si no ha integrat d’alguna manera en els seus plantejaments 
ideològics l’aportació irrenunciable del liberalisme polític.
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Pròleg al llibre de Claudi Ametlla, 
Memòries polítiques, 1936-1940

1983

Amb el volum que el lector té als dits pren fi la publicació de les memòries polítiques 
que deixà escrites Claudi Ametlla. ¿Qui fou Claudi Ametlla? Des de la seva mort han passat 
ja catorze anys i han estat catorze anys densos d’esdeveniments, sembrats de decepcions 
profundes i d’esperances fallides, però també amb signes inequívocs de redreçament que 
ens permeten de mantenir gairebé intacta la nostra fe en l’esdevenidor. Al llarg d’aquests 
catorze anys, personatges diversos han passat per la nostra escena política i han fet el seu 
número amb més o menys encert. La major part d’ells estan lluny de valer el que Claudi 
Ametlla valia, però els projectors de l’actualitat els han il·luminat intensament i han deixat 
en l’ombra els seus predecessors. A les noves generacions, per tant, el nom de Claudi Amet-
lla no els pot dir gaire res. Pocs saben que fou membre destacat d’Acció Catalana, periodis-
ta eminent, governador de Girona i de Barcelona els primers anys de la Segona República i 
diputat a Corts per Barcelona, de la llista del Front d’Esquerres, l’any 1936.

Fa ja gairebé vint anys que es publicà el primer volum de les seves memòries i l’aparició 
del segon, publicat el 1979, no va tenir tot el ressò que mereixia. ¿Serà aquest tercer volum 
més eficaç per a fer sortir Claudi Ametlla d’aquesta mena de purgatori on queden relegats, 
a la seva mort, tants i tants homes remarcables, als quals les circumstàncies no van perme-
tre d’assolir una notorietat de primer pla? Tan de bo que així sigui!

L’interval de temps que cobreix aquest darrer volum pot ajudar-hi. És notablement més 
curt que el dels volums anteriors però comprèn un període particularment dolorós de la 
nostra història: els anys de la Guerra Civil. S’han escolat ja més de quaranta anys de l’aca-
bament de la guerra i el record d’aquells temps encara ens fa mal. És, en certs aspectes, com 
una ferida, que encara portem tapada i no sabem si està cicatritzada del tot i ens fa angúnia 
de llevar-li la bena. En el millor dels casos sabem que la pell encara és fina i a més de quatre 
ens fa por que, per un no res, sagni novament. Per això, documents com aquestes memò-
ries, que parlen de primera mà d’aquells fets i en descobreixen aspectes inèdits, continuen 
produint-nos una curiosa fascinació.

Claudi Ametlla va escriure aquests records els primers anys del seu exili sota la impres-
sió encara vivíssima dels esdeveniments que havia viscut, o havia presenciat des de Catalu-
nya estant, o havia seguit amb apassionada atenció des de França.

Home escrupolós, honradíssim en l’aspecte intel·lectual com en tots els altres ordres, va 
intentar, certament, ésser objectiu i ningú no pot dubtar que el que ens diu fou per a ell la 
veritat, la seva veritat; que ens pinta els fets i els personatges tals com ell els va veure; que si 
en algun punt va corregir la seva primera impressió, va fer-ho per pura bonhomia, a fi de 
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treure ferro i no pas per carregar les tintes. ¿La seva veritat és, tanmateix, la veritat asèptica 
de la història?... Segurament, no.

L’autor de memòries més honest no pot fer altra cosa que comunicar-nos la seva visió 
d’uns fets, i aquesta visió, per autèntica que sigui, és com una fotografia, forçosament a 
dues dimensions només i condicionada sempre per unes circumstàncies precises, exacta-
ment com la fotografia ho és per l’angle de mira, l’emmarcament, el temps d’exposició, la 
llum, l’obertura de l’objectiu, la distància d’enfocament i el gra de l’emulsió. L’autor de me-
mòries, si és fidel a ell mateix, no fa retocs de complaença i el document cru que ens dóna 
és irreemplaçable. De vegades fins i tot pot produir-se el miracle i una imatge excepcional 
pot donar-nos, com en certs retrats, la veritat psicològica profunda d’un personatge. Però, 
normalment, abastar en tota llur complexitat la veritat d’uns homes i d’uns fets a partir 
de memòries, planteja problemes similars als de la construcció d’una maqueta, fidel i a 
escala, d’un edifici sense simetria, a partir de fotografies que han estat preses a l’atzar i no 
amb el propòsit deliberat de servir de materials per a una restitució posterior.

Quan Claudi Ametlla narra el període de la guerra ho fa amb el seu cervell lúcid i la 
seva memòria precisa, però també amb el seu cor i des d’una determinada perspectiva i el 
background del narrador colora volens nolens la seva imatge dels fets. Per això, aquestes 
memòries, com totes les memòries, serveixen per a conèixer la personalitat del seu autor 
tant o més que per a conèixer els fets i els homes que hi figuren. I en una perspectiva de 
justícia històrica fóra desitjable que l’aparició d’aquest tercer volum servís, precisament, 
per a això, perquè la personalitat rica i complexa de Claudi Ametlla fos començada a va-
lorar com es mereix per part de tots els que s’interessen en la història recent de Catalunya.

Evidentment no em pertoca a mi de fer aquesta valoració ni és possible fer-ho en l’espai 
d’un pròleg. Però tampoc no és qüestió de sostreure’m a contribuir-hi. Vaig admirar sovint 
en Claudi Ametlla la bondat, la intel·ligència i la penetració del pensament i vaig admirar-
me de la seva profunda vocació pel que ell anomenava «el sublim art de governar», art que 
va poder practicar un curt temps amb èxit remarcable, però amb molta menys amplitud 
del que hauria merescut.

Català de soca-rel i home de bé, liberal de progrés en el millor sentit de l’expressió, 
patriota sense il·lusions però també sense defallences, que no renuncià mai ni es doblegà 
mai; tenia, com tots tenim, les seves petites i innocents vanitats, però en tenia conscièn-
cia i se les permetia com qui es permet un petit vici inofensiu. Apuntava a l’essencial per 
voluntat de rigor, encara que de vegades el tret li quedés curt. El seu sentit reverencial del 
poder, no dels qui el detenen sinó del poder en si, el feia ésser molt exigent amb els qui 
gosaven exercir-lo i per això els seus judicis sobre alguns homes, tal com podem llegir-
los en aquestes memòries, encara que admirables per la justesa i l’esforç d’equanimitat, 
ens deixen de vegades el sentiment d’una injustícia indefinible, potser d’una severitat ex-
cessiva, com si la seva implacable exigència no tingués prou en compte l’escàs marge de 
llibertat de les accions humanes.

Tres volums amb prop de mil pàgines de text, una extensa i valuosa obra periodística 
totalment inexplorada i els records personals d’alguns dels seus amics, no basten però per 
a apreciar justament qui fou Claudi Ametlla. Les seves memòries es clouen el 1940, i del 
1940 fins a la seva mort, el 1968, Claudi Ametlla va viure encara vint-i-vuit anys, no pas 
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retirat, no pas inactiu, ans al contrari, efectuant un intent desesperat de posar al servei del 
seu poble la seva experiència, el seu temps, els seus recursos, les seves relacions i el seu 
coneixement del món, dels fets i dels homes.

Malgrat l’interès extraordinari d’aquests tres volums de memòries, en la meva modes-
ta opinió el més interessant hauria estat pel seu caràcter únic el quart volum que Claudi 
Ametlla ni tan sols va intentar escriure. I és que, com digué Spengler, qui fa la història no 
escriu la història.

En els tres volums de les seves memòries Claudi Ametlla té el paper principal com a nar-
rador, però històricament és un personatge, important com a individu, però secundari per 
la situació, que els fets no col·loquem mai al primeríssim pla on es mouen els actors i mo-
tors dels grans esdeveniments que modelen l’esdevenir de Catalunya. En canvi, en el no nat 
quart volum, Claudi Ametlla hauria assolit en determinats moments aquesta per a ell nova 
dimensió. Per tant, sense aquest volum no escrit, la valoració definitiva de Claudi Ametlla 
com a polític i, per tant, com a home, no podrà ésser feta justament fins que apareguin 
potser altres memòries, si és que existeixen o s’escriuen, o fins que es publiqui una crònica 
completa i verídica del que fou fet i s’intentà de fer a Catalunya, en la dècada dels cinquanta 
sobretot, per a resistir el franquisme i assegurar la supervivència de la nació catalana.

Miquel Coll i Alentorn, testimoni i actor de tantes coses, podria explicar, segurament 
millor que ningú, el paper rellevant que Claudi Ametlla va assumir en aquells moments.

¿Per què es necessiten aquests nous materials per a situar com cal Claudi Ametlla en 
la nostra història? Perquè la relació de l’activitat política clandestina a Catalunya sota el 
règim de Franco essencialment encara està per fer. És molt natural que així sigui. Han 
passat massa pocs anys perquè s’hagin pogut explorar tots els racons d’aquell obscur i 
intricat món subterrani on tants homes i dones —molts més dels que semblava, molts 
menys dels que hauria calgut— treballaven com a talps, sovint ignorant-se els uns als altres 
i —valgui la metàfora— excavant galeries que creien que els podien portar a la llum però 
que, malauradament, anaven quedant sense sortida. De tot allò n’han quedat molt poques 
traces escrites, molts dels protagonistes ja han desaparegut i en els supervivents el record 
s’emboira i de vegades s’idealitza.

En una època en la qual els historiadors dels fets contemporanis es veuen, de moment, 
obligats a treballar sobretot a base de diaris, no es gens estrany que es faci poc esment 
d’accions i d’esdeveniments dels quals, òbviament, la premsa d’aleshores no en va dir res.

Un dia o altre, però, aquesta història es farà sobre bases rigoroses. Aleshores figures que, 
actualment, en aquest aspecte de llur activitat, són poc o gens valorades, aniran prenent el 
relleu que, efectivament, van tenir. I una d’aquestes figures serà, evidentment, la de Claudi 
Ametlla.
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Pròleg al llibre d’Albert Alay, 
Crisi, atur i canvi social

1983

El llibre d’Albert Alay que el lector té a les mans no és un llibre convencional. No ho 
és, en primer lloc, pel seu propòsit integrador de la problemàtica de la societat actual, que 
porta l’autor a tractar qüestions molt nombroses i molt diverses. No ho és, tampoc, perquè 
reiteradament s’hi manifesta una voluntat de trencar motlles, de sortir de les roderes de les 
idees tradicionalment admeses. No ho és, en fi, perquè Alay no solament hi analitza o hi 
descriu els problemes sinó que té sovint la gosadia de proposar solucions.

Per començar sorprendrà segurament que en un volum de proporcions relativament 
reduïdes es parli alhora de la crisi econòmica i de les seves causes, de l’atur, del Tercer 
Món, de l’energia, de les forces armades, de l’OTAN, de les nacionalitzacions, del socialis-
me, de la cursa d’armaments, de la guerra nuclear, de l’autogestió, de la política fiscal, de les 
pensions... Pot sorprendre a primera vista, però tot seguit ens adonem que totes aquestes 
qüestions (i me’n deixo en la llista) tenen un denominador comú, és a dir, que un mateix 
fil conductor relliga tot aquest vast repertori. En efecte, els temes que Albert Alay tracta en 
aquest llibre no són altra cosa que els grans temes de la política actual, entesa en el seu sen-
tit més propi, i per tant la consideració de llur conjunt no és més que un intent de precisar 
el gran repte que tenen avui plantejat tots els països del món.

Un enfocament acadèmic d’una temàtica tan vasta hauria estat impensable en tan po-
ques planes. Alay no s’ha proposat, doncs, un tractament ordenat, rigorós i sistemàtic de 
les qüestions tractades sinó que ha optat per les visions panoràmiques i les dreceres his-
tòriques, acceptant evidentment el risc que, en més d’una ocasió, les seves simplificacions 
resultin qüestionables. El que crec que ha buscat i reeixit és obrir horitzons nous i esti-
mular el lector amb una visió inèdita o almenys poc freqüent de les coses. Els seus punts 
de vista poden ésser de vegades discutibles, però ningú no negarà que constitueixen una 
alenada d’aire fresc en un terreny on els debats dels especialistes cauen massa sovint en 
l’escolasticisme.

El llibre d’Albert Alay té, doncs, l’essencial virtut de la pertinència. És un llibre escrit 
amb passió, que va directament al gra i s’encara amb els grans problemes d’aquest fi de 
segle. Perquè l’essencial és saber si sí o no podrem trobar els camins que ens permetran 
sortir de la crisi; si sabrem construir aquesta nova societat que tots considerem necessà-
ria; si aconseguirem que l’avenç tecnològic ens condueixi novament cap a més benestar i 
més justícia; si reeixirem, en fi, a evitar la guerra i l’holocaust nuclear. Alay, sobre tot això, 
obre sovint noves perspectives, encara que no doni receptes màgiques, perquè de receptes 
màgiques no en té ningú. Si alguna cosa és clara avui, és precisament el fet que no hi ha re-
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ceptes, perquè tot està entrelligat i és només per aproximacions successives, anant resolent 
problemes parcials i contingents, que podrem assolir algun dia el nou equilibri global que 
tan desesperadament busquem.

Una certa dosi d’escepticisme és segurament necessària en aquesta empresa. No fóra bo, 
en efecte, enlluernar-se amb solucions enginyoses però falses i provocar per tant decep-
cions ineluctables al predicar irrealitzables utopies. Però aquest escepticisme moderat no 
exclou la fe que la solució acabarà per trobar-se, la voluntat de trobar-la i sobretot l’esforç 
per trobar-la. Albert Alay és, en aquest ordre de coses, un home de fe, un home amb volun-
tat i un home capaç d’esforç. D’aquí el seu llibre.
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El año más fecundo de la actual legislatura.  
La actividad legislativa del Parlament de 1983

La Vanguardia, 3 de gener de 1984

Cuando en octubre de 1982 las elecciones dieron al PSOE la mayoría absoluta en el Con-
greso y en el Senado no fueron pocos los que pronosticaron la pronta caída del presidente 
Pujol o al menos un replanteamiento en profundidad de la política catalana. La realidad 
no ha confirmado estos vaticinios. El Parlament de Cataluña, dando así pruebas de la cre-
ciente madurez política de nuestro pueblo, no se ha dejado influir por aquellos resultados, 
obtenidos en otro ámbito y otro contexto, y todo a lo largo de 1983 se ha mantenido una 
línea de equilibrio en beneficio de la gobernabilidad de Cataluña y de la estabilidad de las 
instituciones autonómicas.

El profundo cambio en la política española que las elecciones de 1982 significaron, no 
ha alterado tampoco el ritmo de trabajo de nuestro Parlament. Durante el año 1983 el Par-
lament de Cataluña ha aprobado un total de 26 leyes, es decir, 12 más que en 1982 y 11 más 
que en 1981. No cabe duda pues que desde el punto de vista de la actividad legislativa el año 
1983 ha sido el más fecundo de la actual legislatura. Además, las leyes aprobadas en 1983 no 
son leyes menores sino que, al contrario, muchas de ellas influirán poderosamente sobre 
la sociedad catalana. Basta recordar, en este aspecto, que en 1983 se han aprobado, entre 
otras, las leyes siguientes: Ley de regulación de estructuras comerciales y ventas especiales 
(la llamada «ley de rebajas»); Ley de alta montaña; Ley de las cooperativas de Cataluña; 
Ley sobre residuos industriales; Ley de higiene y control alimentarios; Ley de creación de 
la policía autonómica; Ley de protección del ambiente atmosférico; Ley de adecuación del 
ordenamiento urbanístico y, en fin, la célebre Ley de normalización lingüística.

Amplio consenso

El cambio radical en la distribución de fuerzas en las Cortes del Estado no ha alterado 
tampoco, siempre en lo que afecta al quehacer legislativo, el comportamiento de los diver-
sos grupos políticos del Parlament de Cataluña. La mayor parte de las leyes aprobadas, lo 
han sido por unanimidad o casi, o al menos con amplio consenso, exactamente como había 
sucedido en años anteriores.

Para algunos puede resultar paradójico que un Parlament tan dividido como el nuestro 
pueda mostrar un tan elevado grado de acuerdo a la hora de votar las leyes. En efecto, en 
el Parlament de Cataluña los 135 escaños se repartieron entre 6 listas electorales diferentes; 
existen actualmente 6 grupos parlamentarios (5 de tendencias, más el mixto); se hallan re-
presentados en él, este momento, un total de 10 partidos y hay además diversos diputados 
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que se proclaman independientes o que son de asignación dudosa. El grupo más numero-
so, que por otra parte está formado por una coalición, no alcanza ni tan solo un tercio del 
total de los escaños. ¿Por qué, en estas condiciones, ha habido un tan amplio acuerdo sobre 
casi todas las leyes votadas?

Las razones de esta convergencia de criterios son, sin duda, diversas. En primer lugar 
hay que tener en cuenta la limitación intrínseca de nuestras competencias autonómicas. 
De los dos grandes componentes de la autonomía, el político y el administrativo, el com-
ponente político es desgraciadamente muy limitado. Las grandes opciones que alimentan 
la polémica en los parlamentos totalmente soberanos y que determinan las líneas frontera 
entre las fuerzas políticas, quedan fuera del alcance de nuestro Parlamento, al menos en lo 
que a su actividad legislativa se refiere. Las leyes catalanas son, sobre todo, leyes adminis-
trativas y por tanto es mucho más fácil lograr en ellas coincidencia de pareceres porque, en 
un amplio porcentaje, se trata de cuestiones técnicas referidas a realidades objetivas, sobre 
las cuales raramente cabe discrepancia profunda de criterios.

Voluntad de autogobierno

Esta primera causa del consenso legislativo que se ha logrado, aunque sea fundamental, 
no es sin duda la única. Hay otras dos razones que son también importantes. A mi entender 
resultan ambas, en términos generales, del elevado sentido democrático, del espíritu de 
servicio al país y de la capacidad de convivencia de las fuerzas políticas catalanas. Aunque 
estas lisonjeras constataciones se aplican, claro está, a unos partidos más que a otros, hay 
que reconocer que, fundamentalmente, son ciertas para todos ellos.

Una primera consecuencia de este talante (que es, ya de por sí, una justificación evidente 
de la voluntad catalana de autogobierno y es a la vez una garantía de la eficacia de este au-
togobierno) ha sido que, en nuestro Parlament, cuando se ha tratado de legislar sobre una 
cuestión determinada, casi siempre todo el mundo se ha propuesto, desde sus puntos de 
vista, que saliese la mejor ley posible para Cataluña. En estas condiciones, es decir, a partir 
de esta buena voluntad de principio, no tiene nada de extraño que no haya resultado difícil 
o que al menos no haya sido imposible llegar a un acuerdo.

La segunda consecuencia de la actitud positiva que hacia la democracia y la autonomía 
han tenido todos los partidos representados en nuestro Parlament, ha consistido en la 
manera como se ha logrado la adaptación a una situación peculiar, nueva entre nosotros y 
poco frecuente en los anales parlamentarios, que es la de un Gobierno a la vez muy minori-
tario y muy estable. Cataluña habrá tenido todo a lo largo de la legislatura, es decir durante 
4 años, de abril 1980 a mayo 1984, el mismo presidente de la Generalidad y (salvo pequeños 
retoques) el mismo Consell Executiu. Esto habría sido normal si este gobierno se hubiese 
constituido sobre la base de una mayoría parlamentaria. Pero no solamente no fue así sino 
que el grupo que formó gobierno, aunque fue el más numeroso, tenía y continúa teniendo, 
como ya hemos dicho, menos de un tercio de los escaños. Los observadores extranjeros 
quedan siempre profundamente sorprendidos de que un Gobierno de tan exigua base haya 
podido lograr estabilidad tan notable y no estará de más hacer notar que sus comentarios 
son invariablemente muy laudatorios para nuestro pueblo.
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Iniciativa legislativa

¿Cómo se ha traducido este hecho en la actividad legislativa del Parlament de Cataluña? 
De una manera natural y sin que nadie explícitamente se lo propusiese, es decir, como 
resultado de un proceso espontáneo y no de un propósito deliberado, la consecuencia ha 
sido que el Parlament ha actuado como si fuera la cámara legislativa de un país donde 
existiese una efectiva separación de poderes, donde el ejecutivo y el legislativo hubiesen 
alcanzado sus poderes de manera independiente. La iniciativa legislativa, por ejemplo, ha 
sido ampliamente compartida, mucho más de lo que es la norma en los regímenes parla-
mentarios. De las 61 leyes aprobadas desde el inicio de la legislatura hasta el final de 1983, 
sólo 48 han correspondido a proyectos de ley (es decir a iniciativas del Gobierno) y es casi 
obvio decir que estas 48 leyes incluyen todas las de menor trascendencia y de puro trámite. 
El resto han sido proposiciones de ley, presentadas por uno o diversos grupos o, también 
frecuentemente, elaboradas en ponencia conjunta. El Gobierno se ha visto obligado ade-
más a retirar 16 proyectos de ley ante evidencia de que el Parlament no los hubiera apro-
bado. En fin, y esto es lo más importante, gran número de los 48 proyectos de ley enviados 
por el Gobierno que han llegado a buen término, han sufrido en el trámite parlamentario 
cambios tan extensos y han quedado tan profundamente transformados que no es injusto 
decir que es el Parlament y no el Gobierno quien puede atribuirse la paternidad de la ley 
tal como ha quedado finalmente redactada.

Madurez política

El Parlament de Cataluña se ha adaptado pues a la inexistencia de un gobierno de mayo-
ría ejerciendo su poder legislativo con absoluta independencia. Y el Gobierno, por su parte, 
ha aceptado esta situación lealmente y sin reticencias, demostrando así que una buena 
separación de poderes no es un obstáculo insalvable en la tarea de gobernar. A muchos 
puntos de vista (aunque esto sólo es cierto en lo que se refiere al ámbito legislativo) las re-
laciones entre Parlament y Gobierno han sido en Cataluña, durante este cuatrienio, mucho 
más parecidas a las que se observan en los países de régimen presidencialista con poderes 
separados (como por ejemplo los Estados Unidos de América) que a las que normalmente 
existen en la mayor parte de los regímenes parlamentarios europeos.

Cataluña en 1983, igual como en los años anteriores de la actual legislatura, ha dado 
pues, pruebas fehacientes de su madurez política. Nuestro Parlament ha sabido adaptarse 
a su composición plural y la diversidad de partidos y tendencias no sólo no ha impedido 
la estabilidad gubernamental sino que no ha sido tampoco obstáculo a una labor legisla-
tiva cuantitativamente importante y cuya calidad es considerada en general como muy 
satisfactoria. Todos los que afirmamos que Cataluña es una nación y que como tal tiene 
derecho a gobernarse por sí misma, podemos estar satisfechos al constatar que nuestro 
Parlament se ha comportado de manera inteligente y responsable, como conviene a un 
pueblo que lucha para mantener su identidad y recuperar su plena soberanía.
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Prefaci a l’obra Parlament de Catalunya.  
Llibre del Cinquantenari (1932-1982)

Publicacions del Parlament de Catalunya, 1984

En un règim de democràcia parlamentària, el relleu que per la pròpia natura de les seves 
funcions assoleix normalment el poder executiu eclipsa sempre l’esclat, forçosament molt 
més discret, que el poder legislatiu arriba a obtenir. Si això és cert d’una manera general, 
molt més ho és encara quan, per l’organització mateixa de les institucions o per la manera 
com funcionen, hi ha una clara personalització del poder. En el cas de la Generalitat de 
l’època republicana no solament es produí fortament l’esmentada personalització, sinó que 
les circumstàncies específiques de la instauració del règim autonòmic i sobretot els episo-
dis dramàtics que malauradament marcaren el seu desenvolupament contribuïren també a 
deixar en segon terme la figura del Parlament. No és estrany doncs que la Generalitat dels 
anys trenta s’identifiqui a nivell popular sobretot amb els seus presidents Francesc Macià i 
Lluís Companys, que en foren els protagonistes més visibles, i que el paper del Parlament 
elegit el 1932, malgrat l’allargament del seu mandat que les circumstàncies imposaren, sigui 
menystingut molt més del que fóra just si se situessin els fets en una adequada perspectiva.

És molt possible que, en el futur, una anàlisi rigorosa, que tingui en compte la influència 
de la Llei de contractes de conreu sobre els esdeveniments d’octubre del 1934 i, per tant, 
sobre tot el que es produí després, i que valori també degudament fins a quin punt la com-
posició del Parlament fou determinant en l’elecció de Lluís Companys com a president de 
la Generalitat, rectifiqui —almenys parcialment— la visió simplista d’un Parlament polí-
ticament poc decisiu. Però, àdhuc si això té lloc algun dia, el fet és que per a la major part 
dels catalans d’avui el Parlament de la Generalitat republicana sembla haver passat sense 
pena ni glòria i en una ampla mesura roman gairebé un desconegut.

Les causes d’aquest desconeixement són, d’altra banda, prou òbvies. En primer lloc, du-
rant la dictadura de Franco les referències a la Generalitat restaurada per Macià foren al 
més escasses possible o, en tot cas, subratllaren només els aspectes negatius del que succeí 
durant la guerra. Però si de la Generalitat se’n parla molt poc, del Parlament no se’n parla 
gens, i la regla del silenci fou escrupolosament observada, perquè el fet que Catalunya ha-
gués tingut durant uns pocs anys un Parlament, i per tant una parcel·la de sobirania, era 
quelcom que calia mantenir ignorat. En segon lloc, malgrat que la nova etapa democràtica 
tingui ja més de sis anys d’existència, la bibliografia sobre el Parlament del 1932 continua 
essent molt reduïda. Si exceptuem els llibres de Joaquim de Camps i Arboix (Barcelona, 
1976) i d’Ismael Pitarch (Barcelona, 1977) i l’edició facsímil de l’Obra Legislativa, a cura 
d’Ismael Pitarch, publicada pel Parlament actual (Barcelona, 1981), cap més publicació no 
ha intentat donar compte del que fou aquell Parlament i de la tasca que realitzà.
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L’avinentesa del seu cinquantenari era una bona ocasió per a completar la bibliografia 
existent, i d’aquí la decisió de la Mesa del Parlament d’encomanar i editar el present volum. 
Sense duplicar les obres precedents, el llibre que el lector té a les mans no solament descriu 
com fou elegit el Parlament del 1932 i tota la seva actuació fins al 1939, sinó que reprodueix 
els documents més significatius que s’hi relacionen, aplega per primera vegada les bio-
grafies succintes dels vuitanta-tres diputats que el constituïren i recull onze textos, alguns 
d’ells inèdits, on altres tants diputats evoquen diversos aspectes dels fets o de la tasca de 
que foren protagonistes.

El llibre ha estat concebut com un document, però també en certa manera com un ho-
menatge als parlamentaris del 1932, dels quals pot discutir-se l’encert polític en més d’una 
ocasió, però no gens la dedicació, l’eficàcia en la tasca legislativa i sobretot la bona voluntat 
i el sentit nacional. El caràcter mateix de la publicació excloïa, evidentment, descendir al 
terreny anecdòtic —que no estaria desproveït d’interès, però que és més propi dels autors 
de memòries o dels conreadors de la petita història— i no hauria estat escaient tampoc 
intentar introduir-hi judicis de valor, que en bona part, malgrat els cinquanta anys trans-
correguts, serien encara prematurs. Però a desgrat d’aquestes limitacions intrínseques, crec 
que aquest llibre constitueix una aportació important al coneixement de la fesomia hu-
mana dels nostres diputats de fa cinquanta anys. Saber, encara que sigui a grans trets, qui 
eren, què havien fet o què feren després els homes que el poble català escollí aleshores per 
a representar-lo, és indiscutiblement molt útil per a una millor comprensió de la nostra 
història recent i constitueix un element més d’això que hem convingut d’anomenar la re-
cuperació del nostre passat.

Malgrat l’ample fossat entre dues èpoques que els anys de dictadura han introduït en la 
vida democràtica del nostre país, el desig de refer en certa manera la continuïtat trencada 
ha estat molt general a Catalunya. L’autonomia actual no és per a nosaltres un fenomen 
ex novo, i el restabliment precoç de la Generalitat provisional (que tingué lloc abans de la 
instauració de cap altre règim preautonòmic) i més encara el fet que el Govern de l’Estat 
s’avingués al clam popular perquè fos presidida pel qui fou el nostre president a l’exili,  
Josep Tarradellas, en són la millor prova. La publicació d’aquest llibre subratlla també 
aquesta afirmació de continuïtat perquè demostra que, en certa manera, el Parlament dels 
anys vuitanta es considera l’hereu i el continuador de l’obra empresa pel Parlament dels anys  
trenta.

Estic convençut que una lectura atenta d’aquest volum contribuirà a fer que el Parla-
ment del 1932, com a institució i com a grup humà, sigui valorat pel conjunt dels catalans 
de manera més justa. Si és així tots els qui d’alguna manera hem contribuït a fer-ne l’edició 
haurem aconseguit plenament el nostre objectiu.
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Pròleg al llibre de Ramon Planas i Torres,  
Braços de riu, estanys i maresmes del delta  
del Llobregat

Caixa d’Estalvis de Catalunya, 1984

Com diu el doctor Oriol de Bolós en els mots que figuren en exordi d’aquest llibre, si fós-
sim un país avançat conservaríem curosament les zones humides del delta del Llobregat. 
Les raons són múltiples; en primer lloc, perquè els països avançats han comprés que les ge-
neracions actuals som usufructuàries de la natura, de la terra que ens acull, però no tenim 
dret a hipotecar el futur de les generacions que vindran destruint una part del patrimoni 
heretat. En segon lloc, perquè aquest usdefruit de la terra el compartim, poc o molt, amb els 
altres éssers vivents que la poblen i no ens és permès —sobretot si no és indispensable per 
a la nostra subsistència— destruir totalment llurs hàbitats. En tercer lloc, perquè diversitat, 
pluralitat i varietat en tot el que ens envolta són elements essencials a la qualitat de la vida. 
Si hem tingut la sort d’ésser fills d’un país petit però molt divers en característiques físiques, 
poblament i paisatges, és el nostre interès i el nostre gaudi mantenir aquesta diversitat i no 
destruir-la.

Dissortadament no som encara un país avançat i sobretot no ho som gaire en mentalitat. 
Independentment de les circumstàncies econòmiques, que només parcialment està al nos-
tre abast modificar, per arribar a ser-ho ens cal poder portar a terme una llarga tasca pe-
dagògica a fi que col·lectivament ens acostumem a pensar com un país avançat i modern. 
I en particular, per aconseguir que el país sencer pugui ésser solidari en la defensa del seu 
patrimoni natural, és necessari, primer que res, que el conegui i tingui consciència del que 
posseir-lo significa. Aquests darrers anys s’han fet i s’estan fent avenços importants en el 
sentit de la protecció d’aquest patrimoni i les institucions autonòmiques hi han contribuït 
de manera poderosa. Però amb això no n’hi ha prou. Paral·lelament, a fi que la protecció 
assoleixi l’amplitud necessària; cal també prosseguir i intensificar la recerca i després la 
divulgació dels seus resultats. El llibre de Ramon Planas i Torres, que tinc l’honor de pre-
sentar al lector, és un bon exemple del camí a seguir en aquest aspecte i per això crec que 
ens hem de felicitar tots de la seva publicació.

A dues passes de Barcelona, accessibles en pocs minuts de cotxe, les zones humides del 
delta del Llobregat continuen essent totalment desconegudes de la gairebé totalitat dels 
barcelonins. Una part de les que havien existit anys endarrere han desaparegut ja per sem-
pre més, però el salvament de les que queden és encara possible i depèn només de nosal-
tres. En aquest volum el lector trobarà un catàleg exhaustiu dels estanys, basses i maresmes 
d’aquest delta i una descripció molt completa de les circumstàncies de la seva formació i 
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de la seva evolució. Trobarà també una relació de la seva fauna i en especial de la seva gran 
riquesa ornitològica perquè, com diu l’autor, el delta del Llobregat és, després del delta de 
l’Ebre, la segona reserva d’aus aquàtiques de Catalunya.

Com que el llibre és l’obra d’un enamorat de la zona, és normal que acabi amb una ex-
posició dels perills que assetgen els estanys i basses no encara desapareguts i dels esforços 
fets per conjurar aquests perills. En aquests esforços l’autor del llibre ha tingut una par-
ticipació rellevant i la publicació d’aquest volum n’és una prova més. Jo faig vots perquè 
la seva tasca no sigui en va i perquè ben aviat les zones humides del delta del Llobregat 
rebin la protecció legal necessària en benefici dels municipis afectats, dels barcelonins i 
de Catalunya tota.





Apèndix I

Dades sobre la I legislatura
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Elecció del president del Parlament

El dia 10 d’abril de 1980, en la sessió plenària núm. 1, de constitució, fou elegit el presi-
dent del Parlament per al període de constitució provisional de la cambra, fins a l’aprova-
ció del Reglament del Parlament. D’acord amb les normes de constitució provisional del 
Parlament aprovades en la dita sessió, es procedí a la votació, que donà el resultat següent: 
I. Sr. Heribert Barrera, 108 vots; I. Sr. Pere Ardiaca, 24 vots; en blanc, 2 vots. Quedà, doncs, 
elegit president del Parlament el M. H. Sr. Heribert Barrera i Costa (DSPC, 3).

El dia 9 de setembre de 1980, en la sessió plenària núm. 8, fou elegit president del Par-
lament per a la resta de la legislatura. D’acord amb els articles 31 i 32 del Reglament del 
Parlament, aprovat el 24 de juliol de 1980, aplicats per analogia, es procedí a la votació, que 
donà el resultat següent: M. H. Sr. Heribert Barrera, 73 vots; I. Sr. Isidre Molas, 58 vots; en 
blanc, 2 vots. Quedà, doncs, elegit president del Parlament el M. H. Sr. Heribert Barrera i 
Costa (DSPC, 14).
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Elecció i composició  
de la Mesa del Parlament

Mesa provisional

a) Elecció: 10 d’abril de 1980 (DSPC, 3)

b) Composició:

President
M. H. Sr. Heribert Barrera (G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Vicepresident primer
I. Sr. Isidre Molas (G. Socialista)

Vicepresidenta segona
I. Sra. Concepció Ferrer (G. P. de Convergència i Unió)

Secretari primer
I. Sr. Ramon Camp i Batalla (G. P. de Convergència i Unió)

Secretari segon
I. Sr. Felip Lorda (G. Socialista)

Secretari tercer
H. Sr. Ramon Espasa (G. P. del PSUC)

Secretari quart
I. Sr. Enric Manuel-Rimbau (G. P. de Centristes)
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Mesa definitiva

a) Elecció: 9 de setembre de 1980 (DSPC, 14)

b) Composició:

President
M. H. Sr. Heribert Barrera (G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya)

Vicepresidenta primera
I. Sra. Concepció Ferrer (G. P. de Convergència i Unió)

Vicepresident segon
I. Sr. Isidre Molas (G. Socialista)

Secretari primer
I. Sr. Ramon Camp i Batalla (G. P. de Convergència i Unió)

Secretari segon
I. Sr. Felip Lorda (G. Socialista)

Secretari tercer
I. Sr. Enric Manuel-Rimbau (G. P. de Centristes)

Secretari quart
H. Sr. Ramon Espasa (G. P. del PSUC) (Baixa l’11-10-83, per renúncia)
I. Sr. Marcel Planellas (G. P. del PSUC) (Alta l’11-10-83)
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Nombre de sessions  
tingudes per la Mesa

1980

1r període 14

2n període 25

1981

3r període 39

4t període 31

1982

5è període 42

6è període 22

1983

7è període 40

8è període 22

1984 9è període 18

Total 253
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Constitució i composició  
de la Junta de Portaveus

a) Constitució: 21 d’abril de 1980

b) Composició:

Grup parlamentari de Convergència i Unió

Portaveu primer
H. Sr. Macià Alavedra (Baixa l’1-09-82)
H. Sr. Xavier Bigatà (Alta l’1-09-82. Baixa el 17-02-83)
I. Sr. Antoni Subirà i Claus (Alta el 17-02-83)

Portaveu segon
I. Sr. Joaquim Pibernat

Grup Socialista

Portaveu primer
I. Sr. Eduard Martín i Toval (Baixa el 17-11-82, per renúncia)
H. Sr. Lluís Armet (Alta el 17-11-82)

Portaveu segon
I. Sr. Higini Clotas

Grup parlamentari del PSUC

Portaveu primer
I. Sr. Rafael Ribó

Portaveu segon
I. Sr. Luis Valentín-Fernández
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Grup parlamentari de Centristes

Portaveu primer
H. Sr. Eduard Punset (Baixa el 13-10-80)
I. Sr. Vicenç Capdevila (Alta el 13-10-80. Baixa el 24-01-83)
I. Sr. Alexandre Pedrós (Des del 27-01-83. Baixa el 24-03-83)    
I. Sr. Agustín Luna (Des del 24-03-83)

Portaveu segon:
I. Sr. Alexandre Pedrós (Passa a portaveu primer el 27-01-83)
I. Sr. Agustín Luna (Alta el 27.01.83. Passa a portaveu primer el 24-03-83)
I. Sr. Enric Manuel-Rimbau (Alta el 24-03-83)

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Portaveu primer
I. Sr. Francesc Vicens (Baixa el 23-03-82, per renúncia)
I. Sr. Joan Hortalà (Alta el 23-03-82)

Portaveu segon
I. Sr. Ramon Viñals (Baixa el 27-01-81, pel fet de deixar el grup)
I. Sr. Josep Fornas (Alta el 27-01-81. Baixa el 03-06-82)
I. Sr. Albert Alay (Alta el 3-06-82)

Grup parlamentari Andalusista

Portaveu
I. Sr. Francisco Hidalgo (Baixa el 10-12-80, per dissolució del grup)

Grup Mixt

Portaveu primer
I. Sr. Ramon Viñals (Alta el 26-07-83)

Portaveu segon
I. Sr. Celestino Sánchez (Alta el 26-07-83)
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Nombre de sessions tingudes  
per la Junta de Portaveus

1980

1r període 14

2n període 18

1981

3r període 17

4t període 14

1982

5è període 23

6è període 13

1983

7è període 17

8è període 9

1984 9è període 5

Total 130
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Composició del Ple  
per grups parlamentaris

El quadre següent reflecteix la composició del Ple de la cambra per grups parlamen-
taris al començament de la legislatura i a l’inici del període de sessions de setembre de 
cada any.

Abril

19801

Setembre

19802

Setembre 

1981

Setembre

1982

Setembre

19833

G. P. de Convergència i Unió 43 43 43 425 42

G. Socialista 33 33 33 33 319

G. P. del PSUC 23 23 23 206 20

G. P. de Centristes 18 18 18 97 87

G. P. d’Esquerra Republicana 14 14 134  13 13

G. Andalusista — 2 — — —

G. P. Mixt 4 — — — 1610

Diputats no adscrits — 2 5 17 —

Ple del Parlament 135 135 135 1348 1308

1. Les normes provisionals preveien, en constituir-se el Parlament, que cada grup parlamentari havia de tenir un 
mínim de quatre membres. Els diputats que no s’integraven en cap grup parlamentari eren adscrits al G. Mixt.

2. El Reglament del 24 de juliol de 1980, que va entrar en vigor el 30 de juliol del mateix any, preveia la des-
aparició del G. Mixt i que cada grup parlamentari havia de tenir dos membres com a mínim. Els diputats no 
integrats en cap grup passaven a la condició de diputats no adscrits.



 Paraules del president Heribert Barrera i Costa 203

3. La Reforma del Reglament de 15 de juny de 1983 permetia que hi hagués un G. Mixt, el qual es constituí el 
juliol del 1983, mentre que desapareixia la figura del diputat no adscrit. Cada grup parlamentari havia de tenir 
cinc diputats com a mínim.

4. El 3 de febrer de 1981 un diputat abandonà el G. P. d’Esquerra Republicana per passar, primerament, a 
diputat no adscrit i, amb la reforma del Reglament del juny del 1983, al G. Mixt.

5. Transcorreguts els dos primers anys de la legislatura, morí el Sr. Josep M. Nolla i Panadès, del G. P. de 
Convergència i Unió. (Vegeu nota 8.)

6. Arran del Sisè Congrés del PSUC es fundà el PCC; el 10 de desembre de 1981 quatre diputats abandonaren 
el G. P. del PSUC per passar, primerament, a diputats no adscrits i, amb la reforma del Reglament del juny de 
1983, al G. Mixt. El 5 de febrer de 1982 un diputat no adscrit passà al G. P. del PSUC.

7. La crisi política d’UCD produïda al nivell de l’Estat també tingué incidència a Catalunya. Entre l’1 de set-
embre de 1982 i el 6 d’abril de 1983 dotze diputats, repartits de la manera següent, abandonaren el G. P. de 
Centristes:

 1 de setembre de 1982 8 diputats
 10 de setembre de 1982 1 diputat
 24 de gener de 1983 1 diputat
 2 de febrer de 1983  1 diputat
 6 d’abril de 1983  1 diputat

Tots aquests diputats van passar, primerament, a diputats no adscrits i, amb la reforma del Reglament del juny 
de 1983, al Grup Mixt. Dos diputats dels que abandonaren el G. P. de Centristes hi tornaren l’11 de juliol i el 5 
de setembre de 1983, respectivament.

8. El Reial decret llei 20/77, del 18 de març, sobre normes electorals, en l’article 20.8, disposa que només po-
den substituir-se els diputats que traspassin o que renunciïn la seva condició durant els dos primers anys des 
de la data de realització de les eleccions. Per aquest motiu, el Parlament, que l’abril del 1980 era format per 
135 diputats, en acabar la legislatura només ho era per 130.

9. L’I. Sr. Eduard Martín i Toval, del G. Socialista, renuncià el seu escó el 17 de novembre de 1982, per incom-
patibilitat amb la seva condició de diputat al Congrés. L’I. Sr. Joan Prats, del G. Socialista, renuncià el seu escó 
el dia 20 de setembre de 1983. (Vegeu nota 8.)

10. L’H. Sr. Eduard Punset, diputat no adscrit, renuncià el seu escó el 12 de novembre de 1982, per incompati-
bilitat amb la seva condició de diputat al Congrés. L’I. Sr. José Acosta, diputat no adscrit, renuncià el seu escó 
el 13 d’abril de 1983. (Vegeu nota 8.)
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Temps de treball en el Ple

Dies Hores

1980

1r període 10 50,36

2n període 19 77,03

1981

3r període 18 75,25

4t període 15 63,38

1982

5è període 18 98,28

6è període 12 40,58

1983

7è període 26 145,38

8è període 14 78,02

1984 9è període 8 40,35

Total 140 668,38
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Resum dels treballs del Ple

1980 1981 1982 1983 1984

Períodes I II III IV V VI VII VIII IX Total

Sessions públiques 8 7 10 9 11 9 14 5 3 76

Sessions secretes — 1 1 1 1 1 1 — 1 7

Elecció dels òrgans
de la cambra

1 1 — — — — — 1 — 3

Elecció del president  
de la Generalitat

1 — — — — — — — — 1

Moció de censura — — — — — 1 — — — 1

Altres eleccions 1 — 3 — 2 — 4 1 1 12

Elaboració  
del Reglament  
i reforma posterior

1 1 — — — — 1 — — 3

Dictàmens de les  
comissions legislatives 
en relació amb projectes 
de llei

2 2 3 7 7 4 16 5 11 57

Dictàmens de les  
comissions legislatives 
en relació amb  
proposicions de llei

1 1 3 1 3 — 3 1 4 17
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1980 1981 1982 1983 1984

Períodes I II III IV V VI VII VIII IX Total

Debats generals tinguts 1 3 1 3 1 2 2 3 — 16

Proposicions no de llei — 4 5 4 4 — — — 1 18

Dictàmens de les  
comissions d’investigació

— — 1 1 — — 1 — 1 4

Interpel·lacions — 5 18 25 33 9 62 23 17 192

Mocions 2 2 11 11 16 4 33 17 6 102

Propostes de creació  
de comissions

3 2 — — 1 1 — 1 1 9

Preguntes amb  
resposta oral

— 38 31 26 36 15 51 17 21 235

Propostes 
d’interposició de recurs 
d’inconstitucionalitat

— 1 1 — 2 — 1 — 1 6

Procediments davant  
els òrgans de l’Estat

— — — 2 — — 6 — 2 10



Apèndix II

Conferència a la Universitat 
Internacional Menéndez y Pelayo
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L’autonomia de Catalunya  
i la construcció d’una nova Espanya

Sitges, 8 de setembre de 1981

El problema creat pel fet diferencial català dins l’Estat espanyol és, indiscutiblement, un 
dels factors determinants de les lamentables vicissituds que està patint Espanya des de fa 
molts decennis. El mateix es pot dir, sobretot ara, del problema basc. Però l’existència del 
problema basc no fa més que reforçar els raonaments que exposaré i mena a idèntiques 
conclusions. En principi, doncs, em referiré exclusivament al problema català, malgrat que, 
la possible solució que n’exposaré, crec que seria també vàlida per resoldre el problema 
d’Euskadi.

En el marc d’aquesta conferència no és possible de procedir a una anàlisi detallada dels 
antecedents històrics de la situació actual. Tanmateix, sí que cal assenyalar, almenys, alguns 
fets fonamentals sense el coneixement dels quals és impossible de comprendre el present. 
La meva exposició començarà, doncs, amb un esbós històric de les arrels del problema i de 
les reivindicacions catalanes, tot demostrant les conseqüències negatives que, per a Espa-
nya, ha tingut la política de repressió i assimilisme. A continuació, després d’uns comen-
taris sobre la situació actual, tinc el propòsit d’exposar el que podria ésser una autèntica 
alternativa a la política secular que, en general, han seguit els governants d’Espanya des de 
Felip IV, alternativa que, eliminant les tensions que han existit des d’aleshores i estalviant 
l’esforç fet en va dels continus enfrontaments, podria resoldre per sempre el problema i 
alliberaria, sens dubte, les forces necessàries per a construir una nova Espanya, que pogués 
tenir novament algun paper en el concert de les nacions.

Naturalment, no em vaig a remuntar a la prehistòria ni al període anterior a la invasió 
àrab, malgrat que, ja llavors, els que habitaven al nord-est de la península eren diferents 
dels que poblaven altres zones. Serà suficient de recordar que, des dels començaments de 
la Reconquesta cristiana fins als Reis Catòlics, Catalunya fou un estat independent, que la 
formació de l’estat català va ésser d’origen franc i que, fins al segle xiii, els llaços i contactes 
de Catalunya amb el Migdia de Franca, és a dir, amb els països occitans, van ésser molt es-
trets i profunds. Encara avui dia, si s’aprofundeix en la part més pregona de les sensacions i 
sentiments que resulten de les tradicions i formes de vida, i, superat l’obstacle de la llengua, 
els catalans ens sentim més com a casa a Occitània que en gran part de l’Espanya de parla 
castellana.

Perduda la total independència a causa de la unió personal de les Corones d’Aragó i 
de Castella que va resultar del matrimoni dels Reis Catòlics, Catalunya va conservar, tan-
mateix, les seves institucions i la seva sobirania fins a l’adveniment dels Borbons o, millor 
dit, fins al final de la Guerra de Successió. L’intent del comte-duc d’Olivares de sotmetre 
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els catalans a les lleis de Castella no va tirar endavant, però la guerra contra la Generalitat 
de Catalunya —la guerra que els catalans anomenem «dels Segadors» i que és evocada 
en el nostre himne nacional—, va tenir ja conseqüències funestes per a Espanya, per a 
la gran Espanya que hauria pogut ésser: la pèrdua del Rosselló, del Conflent, del Capcir 
i de la meitat de la Cerdanya —és a dir, del que anomenem ara Catalunya del Nord i que 
constitueix actualment el departament francès dels Pirineus Orientals— i la separació 
definitiva de Portugal.

Per adonar-se de fins a quin punt, immediatament abans de la Guerra de Successió, 
Catalunya havia conservat la seva sobirania, cal només recordar que el primer Borbó d’Es-
panya, el rei Felip V, no sols va jurar davant les Corts Catalanes el 1702 les Constitucions 
catalanes i va confirmar integralment els Usatges, les Constitucions, Capítols i Actes de 
Cort, els Privilegis, Llibertats, Usos i Costums dels comuns i particulars de Catalunya sinó 
que, a més, a través de les noves constitucions, va declarar nul qualsevol ús o costum que 
s’hagués introduït des de les últimes Corts, celebrades el 1599; va donar nous i importants 
poders als diputats i oïdors de la Generalitat i va sostreure a la competència de la Reial Au-
diència i del Consell Reial tot el que es referia a l’incompliment de les constitucions i lleis 
de Catalunya, traspassant el seu poder a un Tribunal de Contrafaccions.

Les llibertats que aquestes Constitucions del 1702 garantien als catalans eren tals que, 
com va escriure en les seves memòries un ministre del rei, Melchor Macanaz, els catalans 
eren més independents del rei que el propi Parlament d’Anglaterra.

La pèrdua d’aquestes llibertats com a conseqüència del Tractat d’Utrecht, de la invasió 
francoespanyola de Catalunya i de l’incompliment per part d’Anglaterra, és a dir, de la 
reina Anna i dels seus ministres tories, del pacte amb Catalunya signat a Gènova el 1705, 
mai no ha estat acceptada com a definitiva del tot per part de tots els catalans. Així com 
Espanya, al cap de més de dos segles, continua reivindicant Gibraltar, molts de nosaltres 
continuem reivindicant la sobirania perduda.

La resistència contra Felip V es va prolongar molt de temps. Després de la caiguda de 
Barcelona, guerrillers com Carrasclet van continuar la lluita i vint anys després del 1714, 
malgrat la repressió molt violenta i les espoliacions i vexacions de tot tipus, persistia encara 
en el Principat una situació endèmica de rebel·lió armada.

En els anys següents, que van ésser per a Catalunya d’expansió econòmica i democràtica, 
es va aconseguir la pacificació, però va romandre la nostàlgia de les llibertats perdudes. El 
1789 la representació catalana a les Corts que Carles IV va reunir a Madrid, es va presentar 
col·lectivament com a la Diputació del Principat de Catalunya. El 1744 i el 1795, amb motiu 
de les desfetes sofertes per l’exèrcit espanyol a la guerra contra la República francesa, va 
actuar a Barcelona una veritable assemblea catalana constituïda per 55 diputats. Finalment, 
durant la guerra contra Napoleó va funcionar a Catalunya, sovint independentment del 
poder central, una autoritat pròpiament regional: la Junta Superior del Principat.

Les proves de la persistència d’un particularisme irreductible en el cor dels catalans, 
que explica per exemple la importància a Catalunya del republicanisme federal, es mul-
tipliquen al llarg del segle xix, però no és fins al final d’aquest quan apareix l’anomenat 
catalanisme polític. El 1889 Valentí Almirall va convocar el primer Congres Catalanista i 
sis anys més tard, amb la publicació d’una obra capital, Lo catalanisme, va assentar les bases 
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del nacionalisme d’esquerres modern. Correlativament, un capellà, més tard bisbe de Vic, 
Josep Torres i Bages, va formular el catalanisme de dretes amb la publicació, l’any 1892, de  
La tradició catalana. Cal remarcar que aquest corrent catalanista conservador es va en-
frontar, ja des dels seus orígens, amb l’integrisme, tan arrelat a la dreta espanyola.

El primer gran èxit del catalanisme polític va ésser l’esclatant victòria electoral de la  
coalició Solidaritat Catalana a les eleccions legislatives del 1907. Enfront dels lerrouxistes,  
la Solidaritat va obtenir el 67% dels sufragis i va guanyar 41 dels 44 escons que tenia Catalu-
nya en el Congrés. D’aquests 41, 21 van correspondre a republicans. Tanmateix, es va trigar 
encara alguns anys a aconseguir de fer un pas endavant en la llarga marxa vers l’autonomia. 
El 1911, les quatre diputacions provincials catalanes van fer la proposta de constituir-se en 
Mancomunitat. Canalejas va fer seu el projecte, amputant-li, tanmateix, la possibilitat que 
la Mancomunitat pogués obtenir delegacions de serveis de l’Estat, i va aconseguir que fos 
aprovat l’any següent pel Congrés. A causa de la resistència del Senat i de l’assassinat de 
Canalejas, va ésser, però, Eduardo Dato qui el va promulgar per decret el 1913.

La Mancomunitat es va constituir el 1914 i el seu primer president va ésser un home de 
dretes, però d’un nacionalisme indiscutible, Enric Prat de la Riba. La Mancomunitat, que 
va estar sempre en mans d’un partit de centre-dreta, la Lliga, va portar a terme una labor 
cultural i administrativa molt important i en molts aspectes va modernitzar Catalunya, 
però no va aconseguir de realitzar cap nou progrés vers l’autonomia. El 1917, amb l’Assem-
blea de Parlamentaris, hi va haver un moment en què la reforma constitucional i l’auto-
nomia catalana van semblar immediatament possibles. Malgrat que l’intent va fracassar, 
va menar al que pot considerar-se el moment més important del moviment nacionalista 
català del primer quart de segle, és a dir, la campanya autonòmica del 1918 i 1919. Els mu-
nicipis catalans, en una proporció que corresponia al 98% de la població de Catalunya, es 
van pronunciar per l’autonomia i el president de la Mancomunitat va presentar al cap del 
Govern un projecte d’Estatut. El Congrés dels Diputats va manifestar, novament, davant 
el projecte autonòmic català, una actitud totalment tancada i el projecte no va tirar enda-
vant. Amb tot això, va ésser palès el fracàs de l’estratègia gradualista i legalista de la Lliga 
i aquest partit, sense renunciar a les seves aspiracions autonomistes, va anar accentuant el 
seu conservadorisme, fins a tal punt que el setembre del 1923, davant el pronunciament del 
general Primo de Rivera, va adoptar en els primers moments una actitud de benevolència 
i alguns dels seus dirigents van arribar, fins i tot, a concebre l’esperança que la dictadura 
militar concediria a Catalunya l’autonomia.

Malgrat que, en l’essencial, els orígens del cop d’estat de Primo de Rivera no poden atri-
buir-se a una voluntat de repressió contra Catalunya, el caràcter visceralment anticatalà 
del nou règim es va posar en relleu immediatament. Cinc dies després d’haver constituït 
el Directori Militar, Primo de Rivera va decretar la prohibició de la bandera catalana i de 
l’ús de la llengua catalana en els organismes oficials. En refusar la Lliga, el gener del 1924, 
qualsevol col·laboració amb el nou règim, va ésser despullada de la presidència de la Man-
comunitat, que va passar a dit d’un monàrquic primoriverista, Alfons Sala. Però encara la 
persistència d’una Mancomunitat totalment descatalanitzada va semblar-li massa al dicta-
dor i el juliol de 1925 la Mancomunitat va ésser suprimida i es va tornar a la compartimen-
tació provincial.



 212 Paraules del president Heribert Barrera i Costa

Durant la lluita clandestina realitzada sota la dictadura, el centre de gravetat del nacio-
nalisme es va desplaçar una altra vegada vers l’esquerra gràcies, sobretot, a Francesc Macià i 
a Lluís Companys. Un cop caigut Primo de Rivera, les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931 van veure el triomf d’un nou partit, Esquerra Republicana de Catalunya, que afirmava 
la seva voluntat de vinculació amb una República Federal espanyola. Tres dies mes tard, 
davant la pressió de tres membres del Govern provisional republicà que es van desplaçar a 
Barcelona —Lluís Nicolau d’Olwer, Marcel·lí Domingo i Fernando de los Ríos—, Macià va 
renunciar a la República Catalana a canvi de la desaparició de les diputacions, d’un poder 
provisional que va prendre el nom històric de Generalitat de Catalunya i de la promesa del 
compliment del pacte que el 1930 van signar a Sant Sebastià els nacionalistes catalans amb 
els partits republicans espanyols i el PSOE. La Constitució republicana va ésser aprovada  
el desembre del 1931 i l’Estatut d’autonomia de Catalunya uns mesos més tard, el mes 
d’agost de 1932. Els catalans havíem aconseguit, per primera vegada des de 1714, una recu-
peració substancial de les llibertats perdudes.

El que segueix crec que ja és història massa coneguda de tots perquè calgui entrar en 
detalls. L’autonomia catalana va produir una reacció de rebuig en àmplies capes de la so-
cietat espanyola i no hi ha dubte que la voluntat d’acabar amb ella va ésser un dels motors 
essencials de l’alçament militar del juliol de 1936. El general Franco no sols va abrogar l’Es-
tatut d’autonomia sinó que va emprendre contra Catalunya una acció sistemàtica en tots 
els terrenys. L’objectiu confessat era d’aconseguir la desaparició a relativament curt termini 
del fet diferencial català, començant pel seu aspecte més fonamental i aparent, és a dir, la 
llengua. Benauradament, la desfeta militar del feixisme europeu va obligar aviat el dictador 
a utilitzar mitjans menys durs i cruents que els que havia posat en pràctica inicialment. 
Però l’objectiu va persistir fins al final i si bé el dictador no ho va aconseguir, ni molt menys, 
és evident que a la seva mort la situació a Catalunya, lingüísticament, per exemple, era molt 
diferent de la que imperava l’any 1936.

Les eleccions del 1977 van veure el triomf a Catalunya de partits que tots, d’una o d’altra 
forma, s’afirmaven partidaris de l’autonomia. La Generalitat provisional va ésser restabler-
ta aquell mateix any sota la presidència de Josep Tarradellas, darrer president a l’exili de la 
Generalitat republicana, i amb la nova Constitució es va obrir la via legal que va permetre 
l’aprovació del nou Estatut d’autonomia a finals del 1979. Les institucions catalanes es van 
posar en marxa a la primavera del 1980 i durant uns mesos un cert «estat de gràcia» va 
semblar prevaler en les relacions, sempre una mica tenses, entre Catalunya i Madrid.

El mes de novembre, Rodolfo Martín Villa va anunciar, tanmateix, ja els seus propòsits 
de buscar una «concertació» autonòmica amb el PSOE i tres mesos més tard es va produir 
l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer. No vaig a intentar d’aprofundir en els misteris dels 
fets anteriors i posteriors relacionats amb aquell intent però el que sí és cert és que el senyor 
Leopoldo Calvo Sotelo, presumptament per tal d’apaivagar a qui ell sap, va convertir les 
autonomies catalana i basca en boc emissari, va donar llum verda als projectes de Martín 
Villa i va accelerar la seva realització. I aquí estem: modificació del Codi penal dirigida  
contra els nacionalismes perifèrics, Projecte de llei sobre l’ús de les banderes, Projecte de 
llei d’harmonització, Comissió de suposats tècnics en autonomies presidida pel senyor 
García de Enterría, Projecte de llei de bases de règim local, sentència del Tribunal Cons-
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titucional que anul·la la Llei catalana de transferència dels serveis de les diputacions a la 
Generalitat, acords de concertació d’UCD amb el PSOE, Projecte de llei orgànica d’harmo-
nització, etcètera. Finalment, com a darrer episodi a destacar, les declaracions del president 
de la Generalitat, Jordi Pujol, segons les quals el president del Govern li havia assegurat, en 
l’entrevista que van tenir fa tres dies, que la concertació no havia de reduir les autonomies 
catalana i basca.

Fins aquí aquesta, sens dubte, massa llarga introducció històrica que ens ha dut fins 
el present mes immediat. Quines conclusions se’n poden treure? És evident que, en un 
problema com el que ens ocupa, la total objectivitat per part dels que són poc o molt pro-
tagonistes és impossible. Però encara així no tindria sentit d’haver realitzat aquest llarg re-
corregut pel passat llunyà o recent si no intentés de treure’n alguna conclusió. Sincerament, 
crec que dues conclusions principals s’imposen.

La primera és que hi ha hagut i, sens dubte, segueix existint, a Espanya, un persistent 
desig d’unificació total, una aspiració totalitària que pretén passar de la unitat política a la 
uniformització administrativa, cultural i lingüística.

La segona és que els esforços per tal d’aconseguir aquesta unificació total han comportat 
un cost enorme per a Espanya i han resultat sempre incompatibles amb un règim polític 
democràtic.

L’esforç d’unificació total apareix ja, en el cas de Galícia, el segle xv però, respecte a  
Catalunya, no es va manifestar amb força fins al segle xvii. Malgrat que els unificadors cen-
tralistes no han aconseguit fins ara de realitzar completament el seu objectiu, han obtingut, 
per descomptat, importants èxits que van culminar a l’època de Franco. Però aquests èxits 
han estat obtinguts al preu de lluites tals que han afeblit profundament l’Estat, a l’interior 
i a l’exterior, i han costat un preu elevadíssim. Ja vaig assenyalar el cost de la guerra con-
tra Catalunya i Portugal que va emprendre Felip IV. La Guerra de Successió va costar a 
Espanya: Gibraltar, Menorca (després recuperada) i, a fi de comptes, totes les possessions 
italianes que procedien de la Corona d’Aragó. L’obstinació centralista no ha produït mes 
tard pèrdues de territori (si prescindim dels d’ultramar) però ha costat al poble espanyol 
llargs anys de dictadura: els de la del general Primo de Rivera, que, sens dubte, no hauria 
estat possible, si s’hagués realitzat el 1917 o el 1919 la reforma constitucional que reclamaven 
els catalans; i els de la dictadura de Franco, a les motivacions anticatalanes del qual ja m’he 
referit anteriorment. A tot això, hauríem d’afegir una cosa molt difícil de quantificar però 
que, al meu entendre, representa també molt: el temps perdut, les energies consumides per 
uns i altres en les lluites polítiques entre centralistes i autonomistes. El procés espanyol de 
decadència, des dels darrers Àustries fins ara, té en això, sens dubte, una de les seves més 
autèntiques causes.

Cap Estat no pot aconseguir la seva estabilitat sense el reconeixement de les realitats 
sobre les quals es fonamenta. I cap democràcia pot estabilitzar-se si practica el menyspreu 
de les minories. Quina és la veritable realitat espanyola? Espanya o les Espanyes, és, sens 
dubte, una entitat geogràfica i històrica ben definida i des de fa segles constitueix un Estat. 
Però, es vulgui o no, Espanya no és una nació, Espanya és un estat plurinacional. La nació, 
a diferència de l’Estat, no és una entitat jurídica i l’existència d’una nació no depèn de les 
lleis. Les nacions es forgen en la història i són el fruit d’una conjunció de factors múltiples 
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i diversos que van des de la geografia fins a les formes de vida, des dels orígens ètnics fins 
a les creences religioses, des de l’especificitat cultural i lingüística fins a les realitats econò-
miques. Cap d’aquests factors és determinant per si sol ni cap d’ells és indispensable. En 
definitiva, el que determina l’existència d’una nació és el sentiment d’una diferència. Un 
poble és una nació quan té consciència del que li distingeix i separa dels seus veïns, quan té 
voluntat de conservar la seva identitat pròpia i quan és capaç de formular un projecte polí-
tic per a mantenir-la. Espanya no és sentida com una nació per tots els que hi conviuen. En 
canvi, és claríssim que existeixen, com a mínim, una consciència nacional catalana i basca, 
a més de la consciència de nació que tenen, no cal dir-ho, els espanyols de parla castellana. 
L’Espanya realment viable sense tensions ni conflictes, l’Espanya capaç de realitzar plena-
ment les seves potencialitats de tota mena, no pot ésser altra que l’Espanya que, finalment, 
assumeixi seva realitat plurinacional.

Per tal d’oposar-se a les conseqüències de la diversitat espanyola s’utilitza moltes vegades 
el concepte de racionalitat. Per raons obscures i que mai no es precisen, es pretén que no 
hi pot haver model racional d’organització politicoadministrativa d’Espanya sinó es so-
bre la base d’una uniformitat estructural. I de la dificultat de trobar l’estructura uniforme 
viable per a tots i acceptable per a tots, es passa a la simplificació mitjançant la negació 
de les diferències. No hi ha racionalitat que pugui imposar-se als fets. Però les teories, els 
informes dels improvisats experts, s’intenta que prevalguin sobre la realitat pura i simple. 
I és així com estem veient ara a Espanya una curiosa actualització del mite de Procust. 
Vostès recordaran qui era Procust o Procrust, aquell bandoler grec que, segons la llegen-
da, vivia prop d’Eleusis i que va ésser mort per Teseu. Procust tenia un llit de ferro en el 
qual obligava les seves víctimes d’estendre’s i si els seus peus no arribaven al peu del llit, 
els estirava les cames fins que hi arribessin i si el sobrepassaven, els tallava el que sobrava. 
Així ara, prescindint de les diferències tan profundes entre el que la Constitució anomena 
nacionalitats i regions —diferències entre unes i altres i diferències dintre de cada grup—, 
s’intenta d’encaixar a tots dins un mateix llit jurídic. Amb el fet agreujant per a catalans 
i bascos que el llit s’ha escollit exigu —és la fórmula del cafè per a tots— i que som, per 
tant, nosaltres les majors víctimes d’aquesta pràctica absurda. Vam ésser bastants els qui, 
ja fa alguns anys, vam denunciar el sistema uniformista de l’anomenat Estat autonòmic tot 
preveient que, en definitiva, del que es tractava era de diluir les aspiracions de Catalunya 
i d’Euskadi en un magma confús i tumultuós que, tard o d’hora, resultaria sinó inviable, 
almenys prematur. El president Tarradellas va ésser qui, amb major autoritat, va donar el 
crit d’alerta però quan era encara temps no va ésser escoltat. I si ara sembla aparentment 
que es tenen en compte alguns dels seus advertiments, de fet es desnaturalitza totalment el 
sentit profund d’aquests.

M’he referit ara mateix als esquemes d’uniformitat en nom de la racionalitat. De fet 
la racionalitat invocada ho és només de forma. El que succeeix amb les províncies crec 
que ho demostra clarament. Té algun sentit racional l’obligada conservació de la divisió 
provincial, amb totes les seves conseqüències, en totes les comunitats autònomes? L’esglaó 
administratiu provincial és evident que resulta en molts casos superflu i hem vist com a 
Catalunya la primera aspiració autonòmica ha estat sempre la supressió de la divisió ad-
ministrativa provincial. Les quatre diputacions catalanes es van agrupar en un sol ens en la 
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Mancomunitat de Prat de la Riba i van desaparèixer en la Generalitat de Macià. Ara, amb 
la interpretació que ha donat el Tribunal Constitucional a la lletra de la Constitució i de 
l’Estatut, les diputacions catalanes han d’ésser mantingudes amb plena personalitat pròpia 
al costat de la Generalitat i així se’ns impedeix de facto la implantació eficaç d’una nova 
divisió territorial més ajustada a les realitats econòmiques i als sentiments de la població.

L’autonomia reconeguda a Catalunya amb l’Estatut del 1979 és molt inferior a la que 
teníem abans de la Guerra Civil amb l’Estatut del 1932, fins i tot si de l’Estatut del 1979 es fa 
una lectura optimista. No em detindré a demostrar-ho perquè és suficient de comparar de 
bona fe els dos textos perquè l’evidència salti a la vista. Però això no és tot. Malauradament, 
l’anomenada concertació autonòmica representa una retallada molt notable de l’Estatut 
del 1979, que resta reduït a poca cosa més que una simple autonomia administrativa, i 
en particular representa un retrocés enorme respecte al que el poble català havia cregut 
obtenir. Aquesta retallada s’obté a través de dos mecanismes que són diferents però com-
plementaris. El primer és simplement la interpretació restrictiva i gasiva dels textos cons-
titucional i estatutari. Un exemple típic del punt on pot conduir-nos la interpretació res-
trictiva dels textos és la quasi anihilació de les competències autonòmiques en matèria de 
règim local que comporta el punt de vista del Govern sobre el que signifiquen les «bases del  
régimen jurídico de las administraciones públicas» (art. 149.1.18 de la Constitució), punt 
de vista que, malauradament, el Tribunal Constitucional sembla essencialment compartir. 
Un altre exemple ens l’ofereix la negació del concepte de competència exclusiva per a les 
comunitats autònomes, la qual cosa contradiu explícitament la lletra del vigent Estatut 
d’autonomia. Per tal d’evidenciar que això va contra el que hi ha de més profund en les as-
piracions catalanes, em limitaré a esmentar un text de Prat de la Riba de maig de 1917: «Que 
el límit de l’autonomia es posi a l’extensió, al nombre de funcions, però no a la intensitat, no 
a la plenitud de les funcions atorgades.»

El segon mecanisme de retallada autonòmica és l’aplicació, al meu entendre totalment 
abusiva, de l’article 150.3 de la Constitució que intenta l’harmonització a priori de les dis-
posicions normatives de les comunitats autònomes fins ara inexistents. Sobre aquest punt 
no sabem encara quin pot ésser el criteri del Tribunal Constitucional, però personalment 
em temo el pitjor i, si és així, el procediment de reforma dels estatuts que preveu la Cons-
titució, no significaria absolutament res perquè n’hi hauria prou amb una majoria absoluta 
en el Congrés dels Diputats per a modificar-los ad libitum.

La pregunta important és: tot això és compatible amb una autèntica democràcia? Al 
meu entendre, no. No pot haver-hi democràcia autèntica si no s’accepta, d’una forma o 
d’una altra, per la via legal o per la via de facto, que no es pot anar sistemàticament a la 
contra del que és la voluntat àmpliament majoritària del poble català i del poble basc, 
encara que per a això es disposi d’una confortable majoria en el Congrés i en el Senat. La 
llibertat és indivisible i no hi ha llibertat si s’oprimeixen les minories. No hi haurà llibertat 
a Espanya subjugant amb la dictadura de la majoria els catalans i els bascos. La Constitució 
diu que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol. Però, o bé es reconeix, encara 
que sols sigui de facto, que cada nació de les que componen l’Estat té la seva parcel·la de so-
birania, o bé aquest text restarà tard o d’hora lletra morta, perquè la sobirania popular serà 
substituïda per altres, en la línia del que ja ha vingut succeint en aquesta etapa d’instal·lació 
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de la democràcia en què el poder legal més d’un cop ha hagut de sotmetre’s al que s’han 
anomenat els poders fàctics. Què s’ha de fer, doncs? Quina sortida tenim per conservar les 
llibertats i mantenir la convivència? Jo crec que l’única sortida és construir una nova Es-
panya sobre les seves bases autèntiques, sobre la base del que realment la constitueix. No 
estic contra l’autonomia administrativa, ans al contrari, en sóc un fervent partidari. Però 
l’autonomia administrativa, que té el seu camp propi d’acció a l’interior de les nacions 
que componen l’Estat, és totalment insuficient si s’aplica a aquestes. Retornem primer la 
seva llibertat a aquestes nacions, és a dir, abans d’implantar autonomies administratives, 
creem primer de tot un estat federal però no una federació de «nacionalitats i regions», 
no una federació de Catalunya amb territoris, per descomptat molt respectables, com per 
exemple, Múrcia, Segòvia, Cantàbria, la Rioja o la Manxa, sinó l’única federació viable, 
la federació de nacions. Quantes nacions hi ha actualment a l’Estat espanyol? Quatre? 
Cinc, com a màxim? Sobre el que és la nació catalana, em remeto al que va jurar Felip V. 
Importa poc, d’altra banda, que n’hi hagi una de més o una de menys. Allò important és 
que les entitats que es federin siguin realment iguals, no en població ni en territori, sinó 
en naturalesa i naturalment, en drets. La sobirania, que segons els textos legals resideix ara 
en un únic poble espanyol, ha de retornar-se a les nacions que formen l’Estat, és a dir, s’ha 
de reconèixer a aquestes nacions el dret a l’autodeterminació, amb la seguretat que totes 
elles estaran conformes a retrocedir bona part d’aquesta a aquest nou ens que seria la fe-
deració o confederació hispànica. Aquesta és la conclusió lògica del reconeixement de la  
realitat plurinacional d’Espanya. De fórmules jurídiques, se’n poden imaginar moltes; 
precedents, en el món i en la nostra pròpia història, no ens en manquen. És sols d’aquesta 
manera, quan Espanya hagi guarit d’aquest càncer que l’agosta, que és el seu colonialisme 
intern, que Espanya podrà dirigir les seves energies cap a aconseguir una millor admi-
nistració, una major solidesa de la seva economia, una major projecció i brillantor de les 
seves cultures. Com ja he repetit diverses vegades, els antagonismes actuals afebleixen i 
esterilitzen i marginen molt de l’esforç comú.

Que ningú no la temi, aquesta nova Espanya. Els drets de les persones poden ésser sem-
pre respectats i tots els terminis necessaris poden habilitar-se per arribar progressivament i 
sense traumes a la nova estructura. Les diferències lingüístiques són una dificultat però no 
són cap problema insoluble i l’exemple de Suïssa ens ho demostra. Naturalment hom hau-
ria d’acostumar-se a la veritable igualtat, al fet que els catalans, per exemple, o els gallecs 
que parlen gallec, no fossin, com són ara, ciutadans de segona classe, en ésser obligats per 
la llei a conèixer una segona llengua que no és la seva mentre a altres, els és suficient de co-
nèixer-ne una de sola. La igualtat de drets lingüístics, posada en pràctica a Europa no sols a 
Suïssa sinó també a Bèlgica, exigeix que cada llengua sigui única oficial en el seu territori i 
que les obligacions respecte a les altres llengües siguin realment idèntiques per a tots.

La solució que proposo no té res de nou, molts l’han exposat abans que jo. I no té tampoc 
res de revolucionari. Crec que de totes les solucions possibles del problema d’Espanya és 
la més autènticament conservadora. L’experiència demostra que, inevitablement, un dia o 
un altre hom haurà d’escollir: o les llibertats democràtiques autèntiques, que condueixen 
a aquesta federació o confederació de nacions —com es vulgui anomenar— o altre cop 
alguna forma de dictadura, que permetrà de reprimir i ofegar una altra vegada l’expressió 
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de les diferències. I mai no se sap quina pot ésser la sortida d’una dictadura. El 1898, un 
gran poeta català, el nom del qual coneixen tots vostès, i que molts de vostès han llegit, Joan 
Maragall, gran amic d’Unamuno, va escriure una «Oda a Espanya», els darrers versos de la 
qual els voldria llegir:

  On ets Espanya? - no et veig enlloc
  No sents la meva veu atronadora?
  No entens aquesta llengua - que et parla entre perills?
  Has desaprès d’entendre a n’els teus fills?
  Adéu, Espanya!

Crec que Maragall té ja bastants títols de glòria perquè puguem esforçar-nos tots a no 
afegir-li un de més: el de visionari del futur.

Moltes gràcies.

Nota: En relació amb aquesta conferència el Grup parlamentari de Centristes de Catalunya va presentar una 
Proposició no de llei sobre les manifestacions del M. H. Sr. President del Parlament; la qual fou rebutjada, en 
votació secreta, per 30 vots a favor, 57 en contra i 41 abstencions. Vegeu el debat i la votació al Diari de Sessions 
del Parlament, núm. 76, de 28 d’octubre de 1981, pàg. 2087 i ss.
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