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El Sr. PIiESTDENT: lis reprkn la scssib. Prego a I’El.luslre 
scriyor Secretari que tingui la bolidat de llegir els notiis dels 
Grups parlarnen taris cluc s’han constitui’t i els noms dels porta- 
veus dcs ig llats. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: a A h  efectes del que disposa 
el punt primer de la norma supletoria dcl licglament per a la 
sessii, cl’investicluca, es fa avinent quc, d’acord amb I’articlc I X  
del Iicglament, els cinc Iliputats elegits per les I lisles elcctornls 
cl’EsqLicrra I<cpublicana de Catalunya, ERC, han constitu’it el 
C; r u p par lamen i ai* i d ’Esquerra Ii e pu bl i can a. El s sis 13 i pu tats 
elegits per les llistes clectorals del hr t i t  Socialista IJnif’icat de 
Catalunya, PSUC, htui const itLiit el Grup parlmentari dcl 
Partit Socialista IJnificat de Catalunya. I )’:acord iiiiib I’ai*licle 
20 dcl Iieglamerii han designat cotn a portweu l’ilhstre 
senyor lCaíael Ribb j Míissh. Els 011ze Uipulals elegits per les 
llistes clcctorals cl’Alianza Popular cn coalicibn con cl Parliclo 
Ihnbci+aia Popular y U n i h  Li bcral, AP-PDP- UL, han consti- 
tiiit cl Grup piirlarncntari P o p u l ~ r ,  D’acord amb E’article 20 del 
licglanient han designat c o m  R Portaveu I’Il4ustre senyor 
Jordi Ferniinclez i I l Í a z .  14s quaranta-un niputals elcgils per 
les llistes clcctorals del Partit dels Socidistes de Catalunya, 
15C-lJSOF,, Iian constitu’it cl Grup Socialista al I’arlainent cle 
Calalunya. ll’acord amb l’arlicle 20 del Reglament han desig- 
nal com a portaveu 1’1-Ionorable senyor Lluís Arinet i Coina. 
Els setanta-dos IXpuiats elegits per les llistes electorals de Con- 
vcrghcicz i Unib, CiIJ, 11an constitu’it d Grup prirlameniari cic 
Convergencia i Uni6. D’acord amb l’article 20 del Keglameiit 
Ixin designat corn a portaveu I’JI-luslre scnyor Antoni SuhirA i 
Claus. >> 

El Se PR ES1 DENT: Voldríem que tinguessin present els 
Grups parlamenhris cluc l’article 20 del Keglarnent 110 Iixa el 
termini CIC qui: disposen aquests Grups per nomcnnr el seti 
purlaveu. Malgrat aixo, convindria que els Grups que no li0 

hagin fet ho ficiri al més aviat possibte. 
I ara, doncs, s’ivicidi, amb les intervencions dels Il.lustres 

rcprcsentan t s dels Grups parlamentaris, el clcbiií I Aquestes 
intervencions, com és sabut, sbn CIC trcnta minuts, i l’orclre 

<l’inlcrvcnc% vindrA fixal amb relacib invcrsa al nombre de 
Diputats que els integren, és ii dir, dc mciior ii major. 

En conseyi ihia ,  doncs, dono la paraula a I’II-I~istrc porta- 
veli del Grup  parlamentari d’Esquerra Rcpuhlicaiia de 
Catalunya, que és,. 

El S1: l-IOI<TALA ( t ip  ikscti ostant): El Molt ilonorablc 
senyor iierihcrt 13arreru. 

1’1 Sr. PRFS113ENl: Doncs el Molt Honorable senyor F h i -  
bert Barrera té la paraula. 

L 3  Sr. RAR K13R A: Molt 1 Ioiiorahlc senyor I’rcsidenl 
senyorcs E senyors Diputats, el Grup parlamcntasi d’Esquerra 
Itepubllcana va escoltar ahir amb nio1 ta atcncib el disc~irs del 
Molt I--lonorable scnyor Jordi PuLjol, President dc la (hicralitat 
en funcions i candidat a la Presiclencia de la Generalitat. 

E1 discurs, en cl seu conjunt, no ens va sarprcndre. El Presi- 
ctcnt Pujol es manifesti fidel a la línia general dei scu pensa- 
ment polític i, con1 cra cl’esgcrar, al programa del SCLI parlit. 

Amb gran piirt del qtie va dir, podríem cstar-hi d’zord si 
prcscindíssiiii de li-1 r n a w  prurlcnt arnbigiiitat dc moltes de les 
seves paraules. El senyor Pujol va dcmostt-nr uila vegada més 
la SCVII voltintat de defugir compromisos i d’actuar amb les 
tnatis lliures --és el seu drel i 16 majoria wticicti i  pcr I r - h o .  
Pet+, davant I u  sit wci0 actual de Catalunya, huurícm prcfcril 
Litia aclilucl més compromesa. 

ljm scnihllt molt he la voliintst dialogant i el desig d’iissolir 
els inixinis cotisens, perh hi ha qiicstions sobre Ics quals calcl- 
ria prendrc-hi partit,  i el rigor en cls principis i la claredat en  els 
adjectius no són ncccssiriarnciil inconqxitiblcs amb la Ilexibili- 
tat en la t k t i ca ,  

En aquest debat, essencidmcnt polític, no crec qiic valgui la 
pena examinar piiiit pcr punt el programa que cns cxliosi el 
candidut a la Presjdencia, ni tampoc disposaria de temps per 
fer-ha; e111 limitaré, doncs, als aspectes més esselicials del ciis- 
curs i ,  en particular, al que per- a nosaltres és --en cl nionient 
present- el més important CIC tots, a sabcr, la derensa dc 
Czitalunya, que, corn va dic el scnyor Pujol, és avui  LI^ pais 
agrcclit cn la seva identitat. 

Nosaltres caincidim plenament m b  el candidal a la Pre- 
sidencia sobre la realitat d’aqucsia agressió. 1;;) molt pocs dics, 
llegíem al diari la reíerhcia cl’una reunió quc va celebrar-se [i 
porta hncada el dia 15, a Tolcclo, i vkiern que s’atribu’ien al 
l’resident del Govern, el senyor Felipe Gonzáler,, les paraules 
scgiients: <<El terrorismc al País lhsc és una qüirestib d’ordre 
pGblic, pero el verilable perill es el r‘ct diferencial catala. )) 

L’endemi, el mateix diari posnva en boca dc I’ex-President 



del Govern, senyor Calvo Sotelo, aquesta cínica recomanació: 
 espanya es troba poc vertebrada, i per aconseguir una major 
integració cal potenciar Ia immigraciii a Catalunya, amb el sen- 
timent espanyol que comporta. )> 

Ja no afirmo pas, senyores i senyors Diputats -i em guarda- 
ria molt bb de fer-ho- que els wnyors Gon7álex i Ca!vo 
Sotelo hagin dit realment aixb que se% atribueix, pero el sol 
fet que es pugui pretendre plausiblement que ho han dit i 
també el fet que no hi hagi hagut -que jo sipiga- cap des- 
mentiment encara demostren fins a quin punt té una h e  real 
I’agressió a la qual el President Pujol es referia. D’aquesta 
agresib, d’altra banda, en tenim moltes altres proves; la llista 
podria ser molt llarga perque, corn ens deia el mateix candidat, 
hi ha una erosió continua de I’aulonornia it través de decrets, 
ordres, reglaments i decisions administratives. Hi ha també 
una rebaixa patent de I’ktatut -almenys la1 COM nosalires 
I’enteniem-, a través de les lleis de bases i cle les sentencies 
del Tribunal Constitucional, i hi ha, en fi, una discriminaci6 
persistent de la llengua catalana, ja que els drets dels castellano- 
parlants a Catalunya continuen essent interpretats de tal 
manera que representen servituds inadmissibles per als qui 
parlem catali. 

Davant ri’aquesla situació, quines mesures proposa ei 
senyor Pujol? En el discurs que varn cscoitar ahir, poques i in- 
suficients, al nostre entendre. Ens hauria agrada[, per exemple, 
menys resignació davant del retard en els traspasos, i cns 
hauria agradat també una afirmaci6 més clara dc la voluntat de 
no acceptar scnse murs  que certs Irdspassos -com el de 
I’INEM, per exemple- ens siguin definitivament refusats. 
I-lauríern volgut, encara, una posicib definida sobre les lleis de 
hises. Els compromisos que s’han pagui assolir en les discussi- 
ons parlamentiries a Madrid, molt raramcnt han esbt salisfae- 
toris, i el candidat ni va parlar de les lleis aprovades, ni va jutjar 
bo fer esment de la llei de regulaci6 de les bases del rkgim locnl 
-actualment en trimit--, la qual, si s’aprova sense moll pro- 
fundes eymencs, scra ahsolu tarnent nefasta pcr a Catalunya. 

Creu cl senyor Pujol que, davant de l’agressih quc sofrim, el 
carni de wiuci6 es pot Irobar en una simple discussió a fons 
amb el Prtxident del Govern? N o  cal dir que nosaltres desitjarí- 
em que fos aixi, pero no podem evitar ta malfianca quan recor- 
dem, per exemple, el procediment pel qual l’actual Govern de 
I’Estat ens obligh a substituir, per Ics valoracions, la metocíolo- 
gla que havia unanimement acaptat la Comissi6 Mixta en 
hvor de I’establerta pel Consell de Politica Fiscal i Financera, 
molt més desfavorable per a Catalunya. 

La construcció de I’htal de les autonomies i,  en conseqiih- 
cia, I’autonomia catalana, es troben ara en una fase crucial. En 
aquesls moments, tol és p~ssible; res no definitivament 
fixat enara. Com un fang encara tendre, I’Estatut pot prendre 
una forma o una altra, i els errors que es facin ari després sera 
molt difjcil rectificar-los. Per aixb, el rigor, la vigilhncia i la fer- 
mew shn més indispensables que mai. Ens ha complagut mol- 
tissim escoltar novament dels llavis del senyor President de la 
Generalitat en funcions I’expressi6 de la seva conviccib quc 
Catalunya és una nació. Fa quatre anys varn votar-lo perquk, 
carn ens recordava ahir, va anunciar un programa nacionalista, 
un govern nacionalista i un President. nacionalista. Perb nn 
n’hi ha prou de dir-se nacionalista, cal actuar com a tal. I, pcr 
exemple, quan el wnyor Pujol parla de la utilitzacib a fons de 

les competkncies estatuthies, voldríem que aixo no quedés 
només en intencions i que, al Final d’aquesta nova legislatura, 
un r e p h  de 1’Estatut no portés, corn ara, la trista constatació 
que una buna part de I’Estatul encara kq lletra morta. 

EI senyor Pujol va dir que !’aplicació de I’Estatut es troba en 
fase avanpda. No sé si aixb és ben cert, per6 el que si que ks 
dar és que, corn més avanqada estigui l’aplicació, mbs exigent 
cal ser amb la Generalitat, més urgent esdevh posar en aplica- 
ció tat all0 que no ho esta encara i ,  sobretot, mks necessari és 
fer el balanq del quc aquesta nplicaci6 ha permes o no ha 
perrnks de fer, de cara a la solució dels problches de Catalunya. 

La constatacib d’aquest balaq em posta a un terna que és 
particularment important als ulls del meu partit i del qual, 
estranyament, el candidat a la Presidencia no ha dit absoluta- 
ment res. Aquest terna és la qiiesti6 de la reforma de I’Estatut. 

Per qui: caldria reformar l’Estatut, tal corn no,saltres hem 
proposat reiteradament? No pas pel simple desig d’acurnular 
competkncies, sinó perque precisament la prictica, I’experien- 
cia, ha cfcmostrat que moltes competencies que nosaltres no 
tenim i que altres tcncn ens s6n absolutament indispensables. 
No entraré ara en una llarga reiieracih del que molts de vostks 
ja  coneixen, perb permetin-me, tanmateix, uns pocs exemples 
referint-me, precisament, al discurs del candidat. El senyor 
Pujol esmentava ahir la negativa total de Madrid de parlar del 
traspas de I’iNEM. Creu et senyor Pujol que aixb seria possible 
si el nostre Estatut ens atorgués cxplicitarnent, com el d’llxtre- 
madura, la (c  distri buciÓn y gesti6n de 10s fondos para la prolcc- 
cibn del empleo >>? 

131 senyor Pujol ens park també de la negativa total a parlar 
del traspas de les obres hidriuliqucs, i de les dificultats que 
aixb posava en els proposits del seu Govern, de dur a terme 
una política de rcgadius, desencaliant ternes com el  de la regu- 
lació del Segre, c) el dels canals d’Algerri-Balaguer, de Xerta al 
riu Sknia, o de la Segarra-Garrigues; fa rnks d’un any, Esquerra 
Republicana ja rcclarnava, en una moci6 en aquest Parlament, 
que, un COP esgotats cls tccminis previstos, es presentés sobre 
aquesta qüestió un recurs davant el Tribunal Constitucional. 
Res no es va fer. Pero, bs que aquests traspassos ens podrien 
ser negats si el nostrc Estatut ens reconegués explícitament Ics 
competencies que tenen en materia d’rtigiies Aragi, o hndalu- 
sia? Allí on el nostre Estatut parla nomk d’aprofitaments hid- 
riulics, els d’aquestes dues Comunitats Autonomes parlen 
tots dos de recursos i aprofitaments hidrhulics, i I’Estntut d’A- 
rag6 dóna a la Comunitat Autonorna competencia sobre 
H proyectos, construcción y explotacihn de 10s aprovechamien- 
tos hidrhulicos, canales y regadios. H 

Un darrer exemple encara, per& aquest particularment im- 
portant: el del concert econbmic. El XI-I~QI- Pujol se n’ha decla- 
rat personalment partidari. Qualsevol analisi seriosa em 
sembla que deixa clar els seus avantatges polítics i tecnics en el 
cas particular de Cataiunya; per quk, doncs, no reclamar el con- 
cert si el tenen ja Euskadi i Navarra? 

He dit abans que trobava molt estrany que el senyor candidat 
a la Prcsidkncia no hagués dit res de la rqforma de I’Estatul. En 
efecte, aixb ens ha resultat inexplicable, recordant que, el 24 
d’abril de 1980, el senyor Pujol va dir, en aquest mateix Saló: 
~ V u t l  declarar la meva intenci6, com a candidat a la Presiden- 
cia de la Generalitat, d’iniciar el procés de reforma de I’Estatut 
dins del marc estatutari i d’acord amb el que diu la Constitució 

’ 



en el cLirs ri’aqiiestíi Icgislatura. 1, en cl cas que en qua1scvoI 
tnomenl la I’rcsiclencia dc la Generalitat est igucs en i i im 
cl’una uHra pcrsona, nosa [tres, eviclcntmen t, conti 11 uarícm 
cloiimt supori ii unfi inicinliva rl’aquesl tipus. H 

Jo 110 puc c r c m  que cl que el scnyor Pu.jol considerava 
oporih de íer Ih quatre anys, quan I’listatut intjtist cornenqava 
ti aplicar-se, no  h o  consiclcri iguatnicnt oportii arn que, com ei1 
E U  dit, la seva uplicaci6 estil ja CII Lina fhse avatqaiia i quan 
-com he explicai jo en LrqLicsts trcs cxciqdcs precisos- Ics 
seves mancances ens upiircixcn inclisculiblcs. Pmer  íh quatre 
nnys erri L I H ~  mica avial per parlar-nc, i precisnnient pet- aixh 
l’squer-t-a fiepLihliciiiia vil esperar fins al segon semestre dcl 
1 983 per plantejar la yücstió cn el terreny paclmen tari. I’erb, 
qui gosiiria dir qtre en el curs clels quatreanys prlixims aixA seri  
cncara prernaí ui-? J o  vnldria rccordar aquest punt cle vista; qcie 
la niutcixa Constitucib, en el seii article 148, posa un lcrrnirii 
cle nom& cinc anys per ;? la i*eforma dels Estatuts de Ics Comu- 
nitats huloiiomcs que hagin accedit ii I’autonomia pec la via de 
l’art iele I 43. 

1 ic dit al conicnqntncnt, senyores i senyors I-liputats, que 
per ii nosaltres Ics qüestions més ii1iportnnt.c; en el programa 
dcl candidat a la Presidencia ctcn Ics referents ;i I’autonomia, 
per0 em sembla cluc no és nccessari insistir-hi. i, ara, c n c m  
que sigui iiiolt ripiclarncnt i sense apr-ofunciic-la, Ili ha alguns 
aitres aspeclcs del programa que dcsitjariem comentar. 

En primer lloc, un tema punlual i a hores d’ara re1:iiivmeiit 
menor: el de Ics cambrcs agriries. La posicib Llet nostre purtil 
és prou ccrncgudn, tant mks que la vnni rcitcrar R iinals de la lc- 
gislatura passacla. T bk, el que hri dit en concret el senyor Pujol 
em se mhta sat isfacf ari, percluc, cvidentrncnt, significa que, 
quan finalment tingui lloc ci traspAs --no ~ b c m  quarr -, les 
actuals ~ a n i  bres desaliareixerm i scraii substitui’clcs per iliics 

noves entitats amb increment dels serveis i amb més represen- 
tativitat, coses totes ducs quc nom& poden ydtisfcr els pr-igcsos 
dc Catalunya. 

N o  em senibla prou sr-ltisfrictori, cn cimvi, el cluc ha riil el 
senyor Pujol cn relacib arnh I’cnscnyament i la cultura. Ln ur- 
gkncin dc la millora qualitativa de I’cnscny~iment pirlilic i les 
vies d’aqucsta millora em sembla que liliurien merescut ~ i i i  

més ampli riesenvolupr-lrncnt, 110 solament pcrquk un  bon sis- 
leina educatiu ks condicih necessziria de la modernitmib clcl 
país i ds la basc niatcixa dc li\ dcmocricin, sin6 tambk perquk, 
en un sistenia mixt corn l’actual, el baix nivell de I’ensenya- 
nient públic té com i-i conscqüknciu  LI^ desenvolupament artifi- 
cnl i ,  al tlw eiilcnclre, excessiu de l’ensenyarncnt privat. 

Pel q i ~ e  fa B la c~i l tura ,  deixaré dc banda rcalitzacioiis pun- 
tuals cluc cl nicu partit propugna --COIII, pcr cxemplc, la crea- 
ci0 de I’0rcluestr;i Nacional CIC Catrilimyii-, per0 en termes ge- 
ncrnls haig de fkr constar que 110 ens sembla que l’impu ts a la 
creaci6 intelkchal i artistica --sense intei.vet.lcioiiIsmes ni 
p~i~cr~i~~l i sn~cs-  hzigin mcrescut del candiclat I’atencib 
necessiria. 

hhlogdmcnt, lamentem que cti parlar de la prqieccici de la 
nostra cultura iz l’cxtcrior i ,  en gciicral, dels contactes culhnils 
foni clc Catalunya, el senyor Pu-jot no hagi fet cap csmcnt dels 
altres piisos de Ilcngua catalmi. Si no en altres i ispcctw, almc- 
nys cti ayucsl, la germanor del Pais Valencili, Chtaliinyit Nord i 
les illes, inercixia d’ésscr subratllada. 

Unes poques paraules ericara respecte il l’at ur. Ens ctmgratu- 

Icm qtie cl senyor I ’ L I + ~ o ~  coiiicirleixi arn b nosallm ii apreciar la 
nccessilat d’un su bsicli pci~iianent i que reconegui I’extrizordi- 
niria gravetat que socialmcnl té l’aturjiivenil. 

Estem cl’acorcl que, en rclacih m b  l’iitiir, tot el que pot 
fer-se cies de Iu Gc~ierulilal rcsultarh molt insul’icient, pwb, 
prccismient pel- wixh, desitjariem que la Gencralilal prengués 
conscibnciu del Ter que la sevu rcsylonsabilitat davant cls cata- 
luns I’obliga a cxcrcir, si cal, el SCLI rlrcl d’iniciativa Icgislativu 
prop clcl Govern i de Ics Coris dc I’Estiit, per tníniincs que 
siguin Ics lirobabililats qiie lingui CIC ser escoltacla. 

Pel que fa al tctna agrari, valorem positivanicnl I’atcnció 
que li  va dedicar el cnnclidat :I la I’rcsiclcncia en el scii discurs. 
ks sailut que Esquerra ~epublicanii  mantenia en CI SCLI progra- 
nx\ decloral cluc cl defjenvolupamcnt clel seclor agrari havia 
d’ksser considerat com ii prioritru-i. I’ns I‘elieiietn, doncs, que 
en aqiicst Icrreny es maiiifcsti, (nnihk, L I I I ~  coincidbncia 
SR ti sl‘íic t briil. 

Per acabar amb aquests Icmcs scctorjals, vddt‘i;-i cncara es- 
mentar la qüestió de I’endeulament cle la Generalilat; el 
senyor Pujol no c11 va parlar, i ,  cti fcr referencia ;i Iu política 
pract icacla duron t I’nn tesior legislatura, polscr hauria hagut CIC 
parlar-nc. 

Esquerra Iiepriblicana va oposar-sc sempre a aquest en- 
cleutament, que pesaril ja d’una manera molt negativa sobre els 
pressupostos d’eiiguaiiy i cl’anys successius. I’n l’aci~ial siluncib 
de crisi ecoiiotnica ens sembla molt hé el comproniis clc no 
crear notis inipostos ni establir rcchrrecs sohrc els cxistents, 
pero no nienys necessari em semblaria un compromis de no 
augmentar el deute, cxcpctc pcr :i inversions incliscutiblctiicnt 
productives, el profit de les quals reverteixi directament sobre 
la Gcnerali t at. 

he, amb aixb he arribiit a la fi d’aqiiesla rhpicla revista clel 
programa que proposa el scnyor Ptl.joE,  COI^ II canclid:lt a la Pre- 
sidencia CIC la C;cncrditct, i ein cal dir ara quin judici global 
mereix aquest programa B Esquerra Itcpublicana. 

Evidcntmcnl, de tol el que he aliat dient en? sernbh que es 
clespckn que, m;ilgral les nostres reserves, el nostre vot clilicil- 
nient podsi;i ser negatiu, Pcrb, Lvol dir nixi, que els mkrits in- 
trínsecs del prograina clcl senyor Pujol justificaricn ja, dcs 
d’ar.a, u n  vot a favor cti la votncii) d’i n vestidura? No; 110, al me- 
nys, selise uns complcincnts d’informació, sense unes precisi- 
ons ¡ sense uns aclariments que caldria que el candidat ens 
doncs cti icna novil intcrvencib. Pcrh ;iixb era veritat fil  pocs 
dies i .¡a no ks veritat ara. lklucrrd Kepuhlimna, cn I’cspccííjca 
situacii, prcscnt, ha clecitiil prescindir, a I’hora cle votar, CIC si 
aquestes explicacions ens sOn o no ens sbn clonncles. I)urant Iu 
pass;ida legislat~ira vain votar Ea iiivestidura iicl President I’irjol 
i vam nzantenir-li el iinstrc s u p o ~ - t  al llarg clels qtralre anys, 
semc l o r m a r  part del Govern, pcryue calia cluc Cittalunya ~ Q S  

governada i calia que en I’ctapa inicial de I’autonomia hi 
11 ngu és esta bi I i h t i co n i  i n L i i t  II t. Esq ucrra ltcpu I) 1 i ccm a v;-i 

deixar de bancla els m i s  interessos dc partlt, enlcnciit cluc hi 
havia LLII i iiEeiks nacion;il superior, a l  qual havíem de 
sol met r e’n s. 

No ens rem hwcr-ho fe[, malgrat que cls declors scmblen 
no haver-ho apreciat gaire; en tot C L Z S ,  la historia j u  tjorii. Ara 
etis Irobcin cn una sitiiacib siinilur i i i t  clüestirj del programa 
csdevb rclativnmetit sccundiria. El candidat no neccssih els 
nostres vots per a csscr invcstit, ciir el suíi-agi popular li  va 
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donar jii una majoria suficient, perb, en la pculiar situmi6 que 
s’ha creat aquests darrers dies, entenem que el President cle la 
Generalitat, en tant quc persona, considerem que ha d’estar 
sotmks, corn tot ciutadi, a I’imperi de la llei, necessita tenir 
dintre i fora de casa nostra el mhxim prestigi, la mhxima autori- 
tai, perquk cl prestigi de la Presidencia es confon - i  els nostres 
adversaris ho veuen prou dar- amb el prestigi de la nació 
catalana. 

En la mesura que els nostres escassos vols poden augmentar 
el prestigi de la institucib, considerem un deure patriotic no 
regatejar-los, i 6s per aixh que anuncio des d’ara que aquest 
vespre -tal com vam fer el 1980, perque sorn nacionalistes i la 
defensa de la idenliiat nacional passa per nosaltres davant de 
tot - els Diputats d’Esquerra Republicana votarem afirmativa- 
ment en la votacib d’investidura del Molt Honorable senyor 
Jordi Pujol i Soley. 

Moltes gricics. 
EI Sr. PRESIIIENT: El Molt Honorable candidat, senyor 

Jordi Pujol, té la paraula. 
EI Sr. CANDIDAT A LA PRESIDlhClA DE LA GENE- 

RALITAT (Jordi Pujol) : Molt Honorable scnyor President, 
scnyores i senyors Diputats, en resposta a la intervencib del 
Molt I-Ionorable Ui putat senyor Barrera, en rcpresenlacirj 
d’Esqucrru Republicana, voldria fer els scgiients comentaris: 
primer, jo linc, des de divcrsos punts de vista --dítics i no 
polítics-, m6s motius que ningit per malfiar-me del que en 
podríem dir la politica i les orieniacions de I’actual Govern de 
M ad r* i d , d c I ’ iic E u a i c‘r o ve r n soc i a 1 i Y la. 

A més, és cert -ja ho vaig explicar ahir, i ho podria 
clocurnentai*- que hi ha totu una st5rie d’actuacions --ahir les 
vaig anunciar en termes generals, genkrics-: que si ordres, 
que si lleis, que si simplement ignorincia -p~ii*a i simple igno- 
rincia cluc existeix un Estatut d’Autonatnia, ctcctera ..., tota 
una scrie de coses que fan un gruix moZt considerable i quc 
totes tenen un punt de coincidkncia, que 6s una actitud 
ant iautonornicu. 

I aixb, di t  així, sense crnbuls, sense cap mcna de matís, 
gairebé, perqui: 6s així. Matisos, desprks n’hi podrem intro- 
duir, i iii’agraciari de fer-ho, per6 diguem que, carn i1 actitud 
bisjai, hi ha hagut aqucsta aquesls iilti rns temps. 

També sembla cert que, en el terreny, ja, clc les idecs, les 
afirmacions que es van fcr, sembla, a Toledo -i dir <( seilibla >> 
és un eurenisme- s6n molt grcus, í tio ho s6n en el terreny 
del quc CII podrjem dir, hiicameni, cluc si hi ha una ordre mal 
í‘ela, que si hi lla una ordre quc oblida tal o tal altra compelkti- 
cia, sinh quant a actilizd de fons, 

Ara be, ditvanl aixb es poclcn agafar divcrses i diferents acti- 
tuds, i la nostnt, la que jo propugno, és la de sithcr comhiiiar; 
tan bé com sapiguem, la fermesa, el t-nllxim possible de rotun- 
ditat, el maxim possible, a mcs, cle forGa --perqu&, scnse 
forpi, no es fa res-, el maxiin possible de suport popular 
catalk, el mhxim possible cle suport d’aquest I’arlamcnt, de les 
forces socials de Gttalunya, el mhxini possiblc cle suport fora 
de Catalunya, que hi hagi forn de CataiLinya scctors d’opinió in- 
teldectuals, politics, econbrnics, socials cluc vegin les coses 
cl’una altra nianeca de com es van expressar a ‘I‘oledo, CIC c o m  
s’cxpressen, dc vegades, a través clc pctjts actes -perb 
significiilius- administratius. .. Forqa E ferrncw. tlerh, per 
posar aixb al servei d’una actitud sislemiticament negociadorn 

i per posar aixb al servei d’aquell criteri que jo he expressat 
molts cops -de fa molts anys, pero sobretot durant els meus 
quatre anys de presidkncia última-, que és que ei nostre objec- 
tiu no és pas mai buscar l’enfrontament amb I’Administracib i 
amb el Govern centrals, sinb I’acord i l’entesa. 

Per tant, aquesta ha estat la nostra línia d’accib en el passat. 
Naturalment, aixo vol dir que, de vegades, hem tingut autkn- 
tics enfrontaments, perqui! cada vegada que es vol negociar de 
debb, es pot, molt fhcilment, arribar a un moment de trenca- 
ment, d’aixecar-se, d’anar-se’n, i es torna o no es torna, pero 
pot passar aixb. Evidentment, hi ha moments tensos, i ,  d’altra 
banda, com que hi ha hagut, durant aquests Últims quatre 
anys, algun moment en ei qual la situació ens ha estat posada 
molt dificil, aquests moments han existit. Pero entenc que nos- 
altres hem d’utilitzar tota la b r$a  que puguem recollir per con- 
tinuar duent a terme una política sistemitica de negociacicj i de 
recerca de I’acord. 

Per exemple, nosaltres, algun COI> hauríem pogut posar 
alguns recursos que no liem posat. Sempre s’ha tractat dc re- 
cursos que, pel fel de no posar-los, aixb no equivalia a renunci- 
ar definitivament a un dret. Pero no els hem posat, i el Parla- 
ment ho sap, perquc jo he dit -i ara ho lorno a dir- que, 
entre un recurs d’aquests -que, de vegades és una cosa molt 
important, perb que, per dir-ho liixi, no prescriu; es pot posar 
d’aqui a un temps- i, en canvi, mantenir el clima dialogant, el 
mhxim clima dialogant possible amb el Govern central, jo pre- 
feria continuar mantenint el mhxim clima dialogant possible. 

De vegades, en canvi, hem posat recursos per unes coses 
molt remenudes, pero els hem posat perquk, realment, si no 
els posivern, alla, definitivament, nosaltres perdícm una co- 
mpetkncia II un dret que considerivem que realment teníem. 
Pcrb, si no era així, de vegades, nosaltres hem renunciat al que 
se’ns deia des d’instincics juriclicament molt importants -i 
molt fidedignes per a nosaltres-, i hi hem renunciat en funció 
d’un crileri politic, que era de dir: <<A nosaltres, el que ens 
interessa és poder continuar manienint un bon clima de nego- 
ciació )>. 

En aquest sentit, encara hem fet més, i, si ara jo els llegis 
més lrossos de la carta que ahir els vaig llegir, dirigida al Presi- 
dent del Govern, aixo ho il.lustraria --aixS, que vaig a dir 
ara-; ens hem ofert, per la1 de poder incidir positivamcnt en 
iiquesta actitud que jo, amb tota rotunditai., qualifico de no po- 
sitiva des del punl de vista autonhmic, a :issumir responsabili- 
lats globals (I’Estat, 

ks a tiir, surto de la l-me que i’Estat té molls problemes CIC 

tot ordrc, fins i tot aiitonbiiiics; amb objectivital hem clc dir 
que la construcció de I’Estal de les Autonomies 6s dificil. Pcro 
després t c  molts altres problemcs: problemes ccoiibmics, per 
exemple, ginans, greus problemes econbmics; probtenies 
d’altre tipus, de tota mena. I comprenem que en tot aquest gar- 
buix de prohlcmes hi pogucs lxvcr, de part dels representants 
miixi iris de I’Esht i del Govern ccntrnl, UIICS actituds en quk la 
incapacitat -i no hi dono cap ta pejoratiu- cte resoIdre i d’as- 
sumir tols els problemes pogués donar lloc a sortides, per 
dir-ho així, lioc positives, poc pcnsadcs i poc constructives des 
del punt de visla d’un tema quc per a ells és nou, que no en- 
caixa amb la seva mentalitat tradicional ni amb la seva, 
diguem-nc, cordial inclinacib, que  és el tcmu a u t o n h i c .  

i, per [ant, nosaltres hem m a t  més e n k ,  fins i tot; ens hem 

’ 



dcr t ,  hcrn dit: << Nosaltres estem disposats 11 col-l:ilsorar tant 
com es pugui, a n h  la tnixima comprmsii~, amh I’ass~iml3ci6 
i lcls prr>hlemcs globals d’l!,stat, dinlrc els cluals hi hil la ncccssi- 
tat de rcsoldl-e cl tema aukonbtnic, i ,  dintre el tema autonbmic, 
de i-esoldre bé cl tenia de l’autonomia de Claialu nya, que, coi13 
qLic ds u iiii i l i icih i no 6s una regi6 i Ib i i i i a  tradici6 a u  toihiiica, 
ncccssita una resol ucib cluc es1 igui C1’:icord amb aq ucs tcs c m c -  
tcristiclucs i no mili c i n  criteri va~gament clcscenIralit./,lidol; o 
t’rilsa~nent, dc vcgiidcs, iicsccnlralit;l.aclc,r. )) 

Pk,  nosul trcs, Mol 1 1 Ionorable senyor, cnlenem, .jo entetic 
qllc ;iqucsta 6s la línia que hcm de scguil., perqu& c s  la linia lllds 
coiis1rLicIiva des d’un p.mt de vista geiierrd, i fins i tot, sincera- 
ment, perqut: crec que ilqücsla scri una linia, aI1A a la llarga, 
mes eficac; cluc no pas, potser, ultres planiejamen Is de niés 
radicalitat. 

Fh 101 cas, voldria qcre quedés clar que aquesta actitud 
nostra 110 comporta c i ~ p  tncna cic di missii), no comporta cap 
mena de reniincia, no comporta cap inciia de voluntat dc lios- 
dtres niateixos de disminuir allb yuc cnteneni quc 6s cl sostre 
que ens dbna l’listatut, i allb que entericni cluc 6s el sos1i.e que, 
amb el temps, hem d’xonseguir pcr ii l’autonotnia ci-llalatia, 
que, evidentment, ha d’iiiiar, en alguns aspectes, ;i! menys, 
més enlli1 del que entcnern yuc és avui 1Tstatut. 

En aquest sentit, voldria dir també unes pacaulcs sobre el 
lema de la reiormn de I ’ I N ; ~ ~ L I L  N o  és, en absolut, quc .jo 
defugi, 110 és que jo, diguem-ne, exclogui --al contrari, i :ira 
tn’cxpl¡cur~-- la possibiliiat o la necessilat de procedir cn u n  
iiioinciit dctcrtninat a inlcntar la rclbcma dc I’Eslaiut. De Iota 
manera, volclria recorclar ~ L I C ,  ial com vaig cxplicnr ahir, per a 
mi, ci i  aqwsts moments, hi ha uns problcmcs prcvis, niés ur- 
gents, més importants - mks urgents i niés, diguem-ne, mks 
iiicisius- eti cl cluc ks  el l‘~incjonaiment actual i en Ics 1jossil)il i- 
tats CIC i’T<statut, que shn, primer: defensar-nos de la política de 
rctallada, d’crosih, dc rosec sistemitic que hi h. Ik--lio amb 
tota L I ~  &¡e de rccursos yuc Imii*iem de mirar d’evilac, a 
t ravk  d’una negociaci6 més eíicav, i fcr-ho a travks, cvi- 
dentnient, de l’chboracii> CIC les lleis de Ixises, i ,  bhviamcnl, 
fcr-ho, scmpre que calgui -i, pcr desgricia, cal molt sovint-, 
1-1 t ravh  dcls recursos a3 Trib~inal Constiiticianal. 

Mks coses que hctn dc fcr cl’uuna nialiera irnmcdiata -.ja h o  
mig dir ahir-: hctii clc rcplanlc+jar alguns aspectes, concreta- 
ment, de lli LOFCA, que s’estaii tlenioslrant enormement nc- 
gatius des dcl puní cle vista d’una autonomia de les caractcristi- 
y~ ics  de la catalana. 

Una altra cosa yuc liem de plantejar -ja ho vaig dir ahir- 6s 
la revisi0 cle les clhusuks financcrcs, no soiameiil cn I’iispcck 
concrcl que 1-11-a iicabo cl’esmentar dc la LOTCA, si n6 tat-nb6 en 
el senti1 cpe, coni vostks saben, segons I’urticlc 45 de l’F,slatut, 
nosallres, :i finiils clcl 85, hem de plantejar aquesta revisi(‘) de 
les C ~ ~ L I S L I ~ C S  fiiianccres. 4 

‘Tmbb licni d’cstar prcpar;tts -si no es quc ho higiin tic fcr 
abans- pei-qLii: quan s’ilcabiti cls sis anys dc vigkncia de I’Usta- 
[ut, fcm cls recLirsos que calguin ~>er  iot all<) qirc 110 SC’IIS hagi 
estat tri~spassat. Ara bé> :I part cle tot aixh hi ha dos aspectes als 
citials no renuncio gens ni mica: ~ i n  cluc és cluc, even~ui-llinent, 
per a dclcrminadcs coses podrim Tcr ús CIC I’nrticle 150 CIC la 
Consiitucib, cluc permet l’fissuimpció o cl trasplis c k  deicrmina- 
dcs cornpetkncics, per llei orghica de les Corts Generals, de 
certes competcncics no prcvistes en 1’Eslatul, per¿) CIC certes 

compctkiicies i i  121 Gcncralitui; CIXC que 6s un caini al cluiil, cn 
principi, 110 hem CIC renunciar i ,  bbvinmeiit, l l i  ha finnlnient ei 
lema CIC la rcformii CIC I’Fstatut. Jo crec, scnyor 13nrrcra -110 

crcc f’crmaiiieiii-, que iiosaltres hauseni cl’iniciar, jntcntnr dc 
clur u krme un proc&s dc: I-elhima cle 1’IMatut CII un moment 
dotrat. 1:i cluc ~ i w s a  6s que vo& ho ha dit i ,  niiturnlinent, UI- 

inprenc que pugui lenir Lit ia  valoraci6 ncgittivu cn el SCLI CIIS, 

cn cl SCLI discui+s, pcrb jo no  voliii agafar segons quins compro- 
misos prccisos i massa coricrets. íls ccrt, no WEI agitfkir. segons 
quins compromisos precisos i m i s s a  concrets clc data, dc 
momcnt, dc manera de Icr-ho. Crcc quc tim El que hi hu ks 
qiie si que nos;illres liem cle fer la reforma de I’Eslatui, cosa 
qiie, d’altra banda, ks alisolutarncrit normal; niiigii se’n pot es- 
candalitmr, hi hu dos articles de I’EsialLit, coricrelaincnt, cluc 
parlen de la manera CIC com s’ha de dur  a terme la reforma de 
1’l;lstatut. Per lant, una cosa quc 6s prevista ~icl nialcix F,stnhLl 
d’A~itonomia no és pcrquk ningii, ahsolutamen t 
-bbvianienl, itrli no em dirigeixo a I‘Esquerrii Kepublicatia-, 
s’escandid i tzi q LI e ci ig LI e i11 y u e dec t i viunc n t a I’ r i ba 1’9 u n 
inotucnt en q u h  hiturem CIC replantejar el tema de la reforma de 
I’Estatul. Perb, inés quan1 al moment i al lloc i quant ii  1i-t 

manera, no em sembla del ciis de dir-ho cn aquest momcui. 
Voldria dir-li quc no ens fem miissa ilhsions sohrc segons 

quins punts, perquk algunes d’ayirestes compeikncies que 
tcncn ii I~xtsc~n;~dura o quc tk I’hragó, posem pcr cas, no cls 
han servit tampoc pcrquk els fcssin aquest traspiis. VtiIl dir, cl 
traspis ct’aigiies -posem pet‘ cas-, o cl traspis ei1 qiieslions la- 
horals tampoc no  s’ha fet en qucs t s  estatuts, potser 6s que 110 

110 han rectamat, pcrh no s’lia fet. 1, en tot cas, il mi el que em 
pceocupii, senyor I3nrrcnt, cn el tema cle l’nigua, per exemple, 
no és quc cn cl nosirc Eslatut hi hagi una llossi tk i n ~ c r j m t w i i ~  
que 6s tim argúcia, Litia argircia, digucm-nc, una mica trapella 
del que 6s realmelit el text i de com es va t’cr cl text. N o  és a ixb ,  
és que la llei d’nigiics, le llei cl’aigiies que cl Miniskti intcnta 
tilrir cndavani i que csicin Iwgociant -he de dir que t inc I’cs- 
peraiic;a qiie puguem incidir cn aquesta ilei d’aigiies, iiiiii llei 
prou positiva corn d’ultrcs vcgades, i aqui sí qiie he d’introduir 
malisos al qr,ie Iie dit al comenqanicnt de tol, altrcs vcg;iclcs 
hcm aconseguit, pcrb, si aqucsta llei d’iiigiies anks endavml, 
tant l i  faria que tingucssirn I’Estatut que ienen els cxtrernenys, 
yiie tencn cls ingoiicsos, com el que tenim iiosultres, Per 
tant, el principi, la bandera, f ins i tot, dc la rcfurtna dc l’T%tit- 
tut ,  no I’hem d’;ibando tiiir, Iu reforma d’una miiiicra o C I ’ L I I I H  
altra, a m b  m@s o menys amplitud, s’haurii dc fer, peri, -hi 
iiisistcixo- en aquest moment el prohletna qirc tetiirn, pct‘ex- 
cmpie, cn aqLicsl iema no Cs la rdorma clc 1’11statut, sin6 que 
és evitar que la llei cl’uigiics es cliigui B terme d’una manera 
que, de ret, a nosaltres i als aragonesos ens deixaria sense, d -  
snlut;imcnl, cap tnciia cie possibilitat pel que fii :i la política 
hi d r hi 1 i ca. 

Fiizalnient, dos pctits, niolt petits comentaris respecte a 
dues obscrvaciotis yuc ha fet el Molt Ilonorable senyor i l ipu-  
tul: tk rab, cal insistir més en la necessitat cluc tcnim dc coNa- 
bnrar amb els piiisos de llengua i cultura catal;ines. Ahir no en 
vaig fcr csmcnl; ara, doncs, corrcgcixo t i o  pas aqtrcst oblit sin6 
cl fct que ahir, concretnmeizt, fos una CIC Ics coses dintre de les 
tnoltcs dc qui: IZO vaig prirlar. Cot-uprenc yue aquesla cs especi- 
alment important i mereixia, si inbs no, iiiia breu i ptint~zal 
rererencia. 
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Pel que FJ referencia a I’cndeutament, li he dc dir que 
sempre ha estat -i aixi hi ha la histbria d’aquests quatre anys 
per demostrar-ho i, d’altra banda, era condici0 que posava el 
mateix Parlament - criieri meu que I’cndeutament havia dc 
fer-se en funció sempre d’inversions indiscutiblement produc- 
tives -utilitzo exactament les paraules que ha emprat 
voste-, indiscutiblement productives, i que, en el futur  com 
en el pussat, mirarem de ser molt prudents en aquest temps. I 
dic en el passat perque vostk recorda perfectament corn en I’an- 
tcrior Parlament mks d’un cop nosaltres ens virem haver d’o- 
posar a tota una &ric d’esmcnes de diversos grups polítics per 
tal que ens cndcutéssim més; no menys, sinG més. Per tant, 
som conscients, participem del seu criteri que cal actuar amb 
prudencia, per& cn tot cas, tarnbk vull aíegir que sempre va 
ser i seri en h línia clc les inversions indiscutiblement 
productives. 

Per acabar, Molt IJonorablc senyor, voldriíi repetir, voldria 
subratllar el que ha estat I’inici de la meva intervcnció en  la po- 
litica dels propers quatre anys, si aquest Parlainent ern dóna la 
seva confianCa, en la seva relaci6 amb l’Aclministraci6 central 
es hasari, d’una banda, en una voluntat constant de negocia- 
cib, en iina voluntat constant de clcfensa a través dcl dihleg i de 
la negociacib clcls nostres drets, perb, bbviamcnt, aixb fet des 
d’una actitud absolutament incrcbantablc de clcl’ensa i d’afir- 
maci6 dels drets nacionals de Catalunya. 

El Sr. PRESIDENT: E1 Molt Iionorriblc senyor Heribert Rar- 
rera té la paraula. 

El Sr. BARREKA (de I’escrj esttrnt,): Senyor Prcsideni, si 
m’ho permet, des de l’csc6, perque é3 una intervenció brevíssi- 
ma. 30 110 vull pas ara reprendre iotes les qüestions de lu meva 
intervencib n les quals ha al-ludit el Moll IIonorable senyor 
President; tanmuteix hi ha un punt que em sembla que si que 
és bo de puntualitzar, i és que ks cert quc, si el nostre Estatut 
digués el que diu el d’Extremaclura o el &Aragó, potser 
tiirnpoc no ens traspassarien algunes coses, o no ens les haurien 
traspassat fins ara, pero el que sí que és cert és que, aleshores, 
si anéssim al Tribunal Constitucional haurien de donar-nos sa- 
tisfacció, mentre que amb I’Estatul actual segurarnen t que no. 
I, després, hi ha un aEtrc punt important, i aqucst em sembla 
que 15s rnks important encara, i és que -potser jo vaig equivo- 
cat, ja saben vostes que jo no tinc pas una formaci6 jurídica- 
em sembla que, si ]’Estatut ens donés cornpetkncia exclusiva 
sobre recursos i aprofitaments hidrhulics, aleshores la llei 
d’aigiies no seria valida sinó amb caracter supletori: nosaltres 
podríem fer la nostra llei d’aigiies. 

Res més, mol tes grkies. 
El Sr. PRESlDENT: Bé, doncs, ara, d’acord amb el que hem 

establert, desitjo donar la paraula a 1’II.lustre i’ortavcu del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
senyor Gutiérrez Diaz. 

EI sr. G U T I ~ R R E Z  I DÍAZ: Senyor Presicicnt, senyores Di- 
putades, senyors Diputats, en prendre la paraula, en nom del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalmya, 
en l’inici d’aquesta nova legislatura, vull significar, mBs cnilh 
de les profundes diferencies que hi puguin haver entrc les pro- 
postes politiques, econoniiques i socials expressades ahir en cl 
discurs del senyor Jordi Pujol i les del PSUC, la nostra coinci- 
dencia R valorar corn un fet histbric, transcendent i positiu per 
a la consdiclaci6 de la democracia i l’autonomia el conicnr;a- 

ment d’aquesta segona legislatura autonomica en el procks de 
recuperació nacional. 

6s aquest un patrimoni CIC tots eis ciutadans cie Cataiunya i 
és un merit també de tots els pobles d’Espanya per la seva con- 
lribució a la defensa de la dernocricia i la constitucib. Perb 
aquest patrimoni Bs, al mateix temps, un compromís per a tots 
i una responsabilitat que ningú, absolutament ningú, no pot 
defugir, pero quc tampoc ningú no pot intenlar monopolitzar 
sense incbrrer no sols en una fal.licia, sinó en el perill d’afebiir 
el projecte col-lcctiu dc la nostra comunitat nacional. 

El mes dc niaq,  un grup d’intel-lectuals catí-llans feren 
phhlic un docurnenl sobre la realitat de Catalunya clel qual 
voldria llcgir w u i  i aquí un  parigraf perqui: considero que defi- 
neix atnh molta fortuna el marc en qui: s’ha de portar cl debat 
polític i social pcr cnfortir, des de les posicions més confronta- 
des, el nostre pro& autonomic. Diu així: d l i  ha un principi 
ronatnenhl quc hauria de ser rigorosament respectat per toles 
les institucions Ixditiques i les forces socials: el principi dcl plu- 
ralisme, que significa la impossibilitat dic formular qualsevol 
lipus d’exclusió política, social o cul~ural d’algun sector cl’a- 
questa societat O d’algun prohiecte que emergeixi cn el scu si. 
Ningú no dret a impxar models Únics o definitius sobre Ca- 
ta lunya~>.  ks des d’aquesta concepci6 que el PSUC, amb cl pat- 
rimoni d’una trajectoria de partit dels treballadors, de partit 
d’wquerres, de partit nacional catalh, es pronuncia avui clavant 
les propostes que es desprenen del discurs del President en 
funcions i candidat ii la presidkncia, senyor Jordi Pujol, i ,  
alhora, exposem els eixos principals de les nostres propostes al- 
ternatives sobre les quals pensem fonamentar la nostra acció 
politica i social en aquest Parlament i en el si de la societat, 

Certament, I’extens discurs exposat ahir pel candidat davant 
la Cambra apareix corn una allau d’opinions generiques i qües- 
tions concretes de dificil sistematització i amb una construcció 
tal que dificulta trobar-hi un fi l  conductor. Alhora, la diversitat 
de temes tractats, la manca d’una jerarquització rigorosa dels 
objectius i ,  fins i tot, la pobresa de dades sobre el coneixement 
dc la nostra realitat política, econbmica i social fan molt dificil 
pronunciar-se sobre un programa de govern que assenyali un 
destí determinat per a aquesta legislatura, Més aviat, un hi 
creu reconeixer un estil que, recolzant en valoracions generals 
i en exemples anecdotics, defuig el compromís en la programa- 
ció de la tasca de govern. 

Vull intentar, no obstant aixo, extreure algunes de les opini- 
ons que semblen desprendre’s del discurs. I, tot conienqant 
per on acabava el candidat, vull manifestar, des del respecte 
personal i polític a les seves expressions de sentiment trist i 
dolgut, que cal una separació neta i inqüestionable entre les 
nostres institucions i les problemiticlues individuals. Ens co- 
rrespon a tots, corn a representants del poble, defensar fa 
segona institució de Catalunya, bs per aixb que entenem que la 
utilit7~icih politica en un sentit o en un altrc, de situacions par- 
ticulars no sols és una rnanipulaci6 inacceptable sinó que cns 
pot introduir en un procés extraordinziriarnent perillbs que al 
final pugui desbordar a tothom. Cal, clpncs, difondre des cl’a- 
quest Piirtament un missatge de voluntat tranquil-la i sercna 
et1 qu8 In dignitat i I’ktica, obviament, s’acompanyin de la total 
transparhcia al servei de Catalunya per damunt de qualsevol 
intercs partidista o personal. 

Crciern reconkixer en el discurs d’ahir una actitud que ten- 
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cici  x ii cilt’rcgar Ics insuficiencics prbpics del govcrn uu I o i i h i c  
iinicamcnt i excli,isivanienl en I u  polí ticu centralista dcl govern 
dc I’l’stat. l i  I’SU, des de I ’ a i r ~ ~ i i a i  qtre ens c l h i  una línia 
conlinuada de dcl’cnsa dcl noslrc ;iutogovcrii -cul rccorclar 
que del PSU vil sorgir la iniciativa del recurs d’inconstilticiona- 
litat d6: I u  LOAPA, o dels pressupnslos generals dc I’IJstat-, 
entén yuc cal uiia nctit Lid rigorosa clavant el t’urlament i davant  
1 ’ o pi n i b pii b 1 i ca q LIC dcl i m i t i 1 ii respon sa b i 1 i ta t i Ics i nw lici knci - 
cs iitrib~iihlcs iil govern CIC Catalunya en li1 prirnerii legklatura, 
que no podcn scr dissimul;-iclcs uriih u n a  corlitia de Eittn, a n i t 3  

gesticulucions mticentralistcs que poden tenir punls de d e -  
ikncia pero cluc n(:, liauricn dc scr ut7 entorpiment ii I’liorri dc 
valorar la nostra prbpia aclivitat. 

I leni ric dej‘ensar l’aulonomia, lierb I’liciii dc clcfcnsizr 
tambk cxcrcint plcnameiit Ics pmi biiitats d’autogovern iiids 
cnlli dc li\ mera sesti0 dc Ics compct~ricies lransf‘cricles. 

Al cop d’ull a LILI& cl candidlit ha liriiitut la seva valoraci6 dcls 
quatre anys  de govern, li hauria eslat ho afcgit una anilisi siri-. 
cera i modesia de les prbpies j nsufici&ncies, exaniinant compe- 
tcncics cluc lenen i que IIO s’lian exercit en Arecs impurtants de 
govern, com sani tai, ensenyiiinenl i agricultura. 

Volclria assenyalar tnmbé una  idea repetida a l  1 larg del dis- 
C L ~ C S  i qiic podríem vulorar inicjalincnt coin a positiva: la voILiii- 

tat de consens i paclicipacib. Cerlanient, cl nioment eti quk es 
triiba el procis autonhmic, referil tant als traspmos corn a la 
tasca legislativa, aconsella, iimb bon sentit, obrir la participació 
cn Ics Comissions Mixtes i 1;i col-lahorwib efectiva en ei 
procis legislatiu, tant més que h a m  qucclat pendents de la pri- 
mcrii legislatura lleis tan irnporlan 1s com la d’organitzacib terri- 
torial, la clc la fLrnci0 piiblica, la cle I’Adrninislraci6 local i elec- 
toral ... , iotes elles esmentades explíci tarnent pel canclirlat CII cl 
SCLI discurs. 

1x1 PSU, cluc cxprcssa la seva vrdirnlat de corresponsabilitza- 
ció i participacih, c n t b  quc cls aspccies posjtitis CIC la propostri 
han d’anar lligats a una autcntica voluntat de participacih i con- 
setis per part  dcl Ciovcrn i dcl SCLI partit. Creiem, aixb tm 
obstant, que, aqucsta voluntut cle cercar el cotisens i la corres- 
punsabilitzacih, calclria que quedcs expressiid;i amb solemnitat 
i seiise reserves, ja quc el candidat sol acompany;ir aquesta in- 
vilaci0 amb i’adver~irncnl cluc compta ainb la mi!jorin Axolulii, 
la qual cosa, si no  es clarifica, resla credibilitaí al SCLI ol‘criment. 

Dcicm dsans que volícin expressat-, amb una certa sistema- 
tització, el que podriem considerar els eixos principals CIC les 
nostres propustes. Ens estern referint a les qüestions ccoiiimii- 
ciries, 11 la qualiiat de viclii, 21 la salut i les prestacions socials, a la 
politica culcural i a la pdítica institucional. Certament, Ics rere- 
rkncies genh*iclucs i priicticamcn t mai~cacies CIC dades i cle pro- 
posles concr-etcs es mouen di1w una línia d’urrcl liberal conscr- 
vatlora q ~ i e  confia en unii reactivacib que cns tia dc vcnir de 
lini, que, dc fet, d6na licr bo el procks dc recoiivcrsiii i quc 
invoai, d’uuna manera general, la ticcessitai de subsicliar els 
parats, sense clclimitar L i i x i  progratnncib den ioc r ih  de l’eco- 
nornia en un tiiiirl: glohal lerritorial. 

Una políticu com la y ~ i e  el cniiclidal dibuixa tiu put otwir ~ i i i  

pro& de recuperacib. 13s problemes de I’ccoiioinia catalana 
sOn prchlcmes dc fons, la sduc ib  dcls quds IIO cs pot trobar 
siiih fent plantejaments tambk de fons, plurilcjiiiuents II llarg 
termini, que fins i i r u  no s’hari fcl. h i  la visi0 dels problemes íi 
fons i les seves solucions és 01-1 divergim profunclrtmenl de I’ex- 

posicib del candirlat II lli Presidkncin. Aquest desacord cl centra- 
ricim cn tres punts, que shn alhnra els cluc, al nostre entenclrc, 
huuricn de ser els eixos cciitrals clc la polílica econijmica de lli 
Gcncralitat. Aquests punts sbn :  la I-eiiicltistrialil~/.aciS,, LI lluita 
coiitni l’atur i el papcr dcl scctor públic en  I’econoiiiiii catalana. 

1,’obiecliu ccnir:d de la política cconbmica i i  Cutulunya IXI dc 
scr, a t ” ~  com ara, el clc la ~c~~di i s~r ia l i tzac ic i .  1 vull asscnyihr 
yLic la poljtica e c o n h i c a  és L I ~ B  cosa clc tots, i nqucsta política 
de rcinctuslriulitzacili ha CIC scr 1111 objectiu no s o h c n t  de la 
Gcncralilat cle CMiluiiya; ha de ser ui1 objcctiu de tota la socic- 
tat cntalanu i de totes Ics seves institucions -la Generulitat, Ics 
organitzacions empresarials, cls sindicats obrers i els 
itiuntaments-, pcro cnienent que correspon la mhxima re- 
sponsabilitat ii la inicialiv;i clcl Govern, tant en lli creaciis 
.ci’instrumcnts de participacih com en la potenciacih i I’ot-ienla- 
ci6 del conjunt de I’activitat economica, ii llartir de l’elaborucib 
dels pressuposlos dc 121 Gencriditat. 

El 1”sU cntcn que és necessAria I’elaltwracii, c l ’un programa 
de quatrc anys, al qual calrlria declicar 75.000 milions cle pesse- 
tes anuals, Aixb s’acompanyaria CIC la creaci6 del Consell d’l1- 
cononiia de Catalunya i dcl Consell de \a F~eindustrialització. 
El iiostre ob-jectiil ha de ser cl de convertir Catalunya tio <inica- 
ment en ~ i i i u  cle les iglonieracions industrials més importants 
d’hropa; hcm de coiivcrtir Catalunya -com va ser-ho en 
alircs moments de la nost~*o histbria- en u n  nucli industrial 
decisiu a I : u I * Q ~ ~ ,  en un  punt  fort de la indústria curolica. I’cr 
aconseguir-ho, cal fer un gran esforc;, Si  el fem, estem en con- 
dicions ct’anar enclavant, pero si hi renunciem, i10 íkrcm sinb 
recular i pcrdrc posicions, La polílica dc rcindustriali2zacih 110 

vol d i r ,  per& per a nos;iltrcs, qric s’liagin de hncnr sectors o 
emprcses, tol al contrari. 1 I’UIIW bancla cal reumvcrt i r  Ics em- 
preses exisients i cal obrir-se a noves prodiiccions. No creiem 
quc s’hagin cl’ahandonar scctors dels que actual nicnt hi ha :i 
Caialcinya. Tots ells respcnen a necessitats reals i actuals CIC la 
pobIaci6; tots clls tenen, doncs, futur cn Iti mesura qLrc hi hil 

una demanda, pero Iioclen IM) tenir-lo si no wiiiiceni en la botia 
direcció, si i10 es converteixen en scctors cl’avantgumia. 

S i  les inslitucions d’a~.itogovern, jun t  amb els empresaris i 
els sindicats, no  estai^ presents en la reinduslrialitzrieii, de Cata- 
lunya,  no pas per aixh la t-einilustrialitzncii) cleixnrit de tenir 
lloc, perb es frirk en  condicions molt pitjors. Seran ics empreses 
multinacionals Ics que la f ’ m n  -ja ho han fet, en part, cls chr- 
rers dcu anys. Cal, ~ D I I C S ,  dctinir utili política CIC reindustridit- 
zaci0 que impliqui reconversih i forment cle l’ocupncih, i f’cr 
efectiva la participacii) de Iti Gcncralital cn la clctcrminnci6 d’u- 
qucsta p~lii ica i en la seva aplicuciii. Una política acliva de ixin- 
cluslrialitzxii) ha d’iniplicar, tanihk, I’adopciO de niesures cluc 
k i n  etiiei*gir I’economia suhrncrgicla: tiiesures CIC cnrkler es- 
seticialmcnt cconbmic, inclustriul i fiscul, cot i~ també una polí- 
tica de fbnieiit i ajut al  coopcrnlivisme i 21 ics societats anhnirues 
laborals. 

Aqucsla línia de reindustrialitzacih que proposcin 6s ja cn 
ella mateixa un  instrument de lluita conira l’attrr, perb tio ens 
cscapa cluc 110 sc n’assegura la soluci6. Certariienl, aquest ks  
un lirobieina greu, que cal afrontar sense deinagogics ni fhlscs 
promeses, i sí amb una c l a ~ ~ a  voluntat tlc compromís. Volem 
dir nnib aixb yire el prolilema de I’atur no pot ser el prnhlemri 
d ’ ~ m i i  Cotiscllcria, sinb hi prcocupaci0 pri incra dc tot un 
govern, un  govern amb c;tpacital suficient per incorporar al (li- 
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ficil procés de superacib del problernli de I’atur els diversos sec- 
tors socials, crcant els necessaris organismes de participacih n 
tots cls nivells. 

En aquest sentit, el PSUC proposa la creació de I’lnstilut 
Calali contra I’Atut- I+rqbs, amb plcna participacib clc Ics 
centrals sindicals rcprcsentatives i ami) l’objecliu de centriilil- 
mr tots cls recursos econoniics de I’Aclministracih iiutonhmica 
i central, distribuir-10s amb criteris objcctius i assegurar l’iipor- 
t mi6 econ on1 i ca, e 1 desen vo I u p i  rnen t de t re ba I 1s soc i al ment 
iitils i el foment de mesures d’ocupacii, I assis tencials. Iln tre 
les iiicswcs dc Tolnen t de I’ocupacib, cal assenyalar l’elaboració 
de plans d’urgbncia, dc miincra immediata, a les comarques 
amb tnes dcl 25% d’atur j A Ics localihts de nies dcl JO0%; Ics 
p r i m s  il la creacib cle llocs de trcbdl fixos en les zones mes 
afectades pels plans CIC rcconversib, i la subvsnci6 als contra- 
ctes #aprenentatge d’oiici, per S ~ i l i t ~  la incorporacib de la jo- 
ventut a l’aciivitat productiva. 

Junt  amb aquestes mesures, i com un elemenl mes de la 
lluita contra I’atur, SOM parlidaris de repartir el trcball existent, 
sobre la basc de reduir progressivament la jornarfa laboral, arn- 
pliar les vacances, instaurar la jubilaei6 progressiva comenqant 
a reduir les horcs diiries de trcball a partir dels cinquanta-cinc 
anys. 

Més en119 del percentatgc del 12% que el candidal atribueix 
a í’cmpresri pública a Catalunya en el seu discurs, aquestes 
tenen ja avui una notable importancia per la repercussib que 
cxerceixen subrc un nombre gran d’ernpreses privades. Es 
tracta, A més a mes i en general, d’empreses públiques amb 
una llarga tradició a Catalunya, com la SEAT, ENASA, la Ma- 
quinista ..., respecte ii les quals la Gcneraliiat té una gran re- 
sponsabilitat quc fins ara ha defugit, tol i que 1’Estatut d’Auto- 
nomia l’obliga a ser-hi present, 

Pero junt amb una accili positiva des de la Generalitat al vol- 
tant de I’empresa pbblica existent a Catalunya, entenem que 
ca1 impulsar un nou sector piíblic, que ha de ser instrument es- 
sencial de la programació democrktica i de la reiiiclustrialitzaci- 
Ó, Aquest nou sector phhtic s’ha de basar en tres criteris. 
Primei; selectivitat en el tipus d’invcrsió; segon, cficicia i 
transparcncia en la gestió, i, tercer, que no  sigui subsidiari re- 
specte al sector privat. Com a elemcnl fonainerita1 d’aqucsi 
nou scctor públic, és imprescindible de crear un sector financer 
públic catala, com a instrument cle la recuperació cconomica, 
que irenqui el monopoli del preu del diner i ,  per tant, que no 
es converteixi en un apkndix de la gran banca espanyola, que 
avui dominii a Catalunya. 

ARtks que cls serveis financers han de ser instrurnenis de I’ac- 
tivitnt ecanbmica i no un fi en ells mateixos, I’existhncia d’una 
banca co mer cia1 pÚbl i ca com pc t i t i va, gest i onada segons criteris 
exclusivamcnt tecnics, contribuiria a forpr millores en el con- 
junL dels sectors financers. LI PSU, que considera clau aqucst 
objectiu en un projecte de pianificucib democratica per a la re- 
cuperació econbtnica i social de Catalunya, ha aportat reitera- 
des propostes concrctcs per iniciar el procés arran de fa crisi de 
Ranca Calalana i davant la privatització del Ranc Atlintic. 

Un tema cabdaf per a la recuperacib cconbmica i smiuI de Ca- 
talunya és la polilicrz agrhria, una Iiolitica a la qual, efectiva- 
ment, el scnyor Jordi Pujol ha fet rcferkncia en el seu discurs. I 
ens ha parlat de la necessitat de crear u11 clima de conlianp en 
el sector. Pero el cert és que en els darrers quatre anys el Con- 

sell Executiu no ha sabut crear aquest clima. fis, doncs, en 
certa manera, malgrat que sigui implícitament, cl rcconeixe- 
ment que en aqucsts quatrc anys nu s’ha modificat ni el mks 
mínim clement estructural al camp catalh, no s’ha incrementat 
cl nivell de rendes com a conscqücncia directa de l’iicci6 de 
govern i s’ha limitat conscientment la participacih dels sincli- 
cats a I’hora dc fixar els eixos de la politica agriria. lin q u e s t  
marc, el terna de les Cambres AgrArics adquireix una especial 
significaci6 per la histiiria rccciii quan1 al lema, pel quc van sig- 
nificar en el debat d’investidiira íira fB quatre anys i pels posici- 
onanients presns ahir pcl candidal. 

El senyor Jordi Pujol ens ha dit que ctd 110 utilitzar la yüeslib 
agrhria com una arma de h i t u  politica, perb és que el terna 6s 
pr*ofunclament i evidentmenl polílic, sense cap connoiació in- 
struinentiil, perquh és decisiu a I’hora de dibuixar el fulur del 
sector agrari, I aplicar all0 que el candidat cns va explicar ahir 
represento el manteniment dels pagcsos i les seves families en 
la niarginxib municipal, confondre representalivitat sindical 
amb prestació de scrveis, deformar la tasca dels sindicats, man- 
tenir ajuntaments paral-lek, corporativistes i, en molts C R S O S ,  
caciquils a tots els municipis de Catalunya. Significa fer cas de 
les tesis del sindicat USAC-Joves Agricuitors, enfront dels po- 
sicionaments de la Uni6 de Pagesos, en aquests temes clara- 
ment ratificats et1 el seu tercer congrés. 

El PSU esth per la dissolucib de les Cambres Agriries, per la 
creació d’un organisme de serveis globalitzaclor, exclusiva- 
ment tkcnic i professional i que arribi a tots els municipis de 
Catalunya; per atorgar als sindicats pagesos capacitat plena per 
a la prestacib de serveis, per unificar la política agraria a escala 
municipal en els ajuntaments i perque els únics interlocutors 
entre el pagks i 1’AdministraciÓ siguin precisament eis 
sindicats. 

Sbn, per tant, dos models confrontats de debat politic, 
senyor Pujol, i el fet que el Govern del PSOE no hagi dissolt 
les Cambres Agriries no pot ser esgrimit com a pretext a I’hara 
de prmdre posició clara i definida davant una qüestió politica 
transcendent que és a la base mateixa d’una política agrariria 
d’estructura i rendes, d’orientacici de conreus, que protegeixi 
l’explotació familiar i que generi mecanismes eficqos de 
finanGament. 

En cl seu discurs, el senyor Jordi Pujol, ti l’hora de referir-se 
a les prestacions socials, ens ha ofert sina reflexi6 plena de 
bona voluntat sobre una serie de colkctius que pateixen niar- 
ginaciÓ: s’ha referit als parats -jwcs i adults-, als minusva- 
lids -físics i psíquics-, als malalts, als portadors de qualscvel 
handicap biolbgic o social. Pero, davant aquests, fets cal 110 

oblidar la yÜesti0 de fons, que és que la insolidaritat, la desa- 
gregacih social i la rnarginacib sbn la cara magada, perb no pas 
per aixo menys punyent, dei capitalisme, cle la desigualtat 
social, que es tradueix en desigualtat de tota mena, inclosa la 
felicitat a I’hora de gaudir de les possibilitats que la riquesa de 
la nostra societai ofereix als ciutadans. 

Podem coincidir en el diagnbstic d’aquesta situació, pero no 
podem, de cap manera, coincidir en les propostes per redreqar- 
la. ks impossible -la historia ens dóna la raó- que la iniciativa 
privada o el filaníropisme sols arreglin aquestes greus situaci- 
ons de desigualtat social. Només la iniciativa pljblica, és a dir, 
feta en nom de tots i, per tant, autkniicament racional i derno- 
critica, ks capa$ de millorar les condicions de vida i de trebali 
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cl’aquesls col-lectim. Per aixb, el PSU ha estat el primer lxirtii 
a rcclamr un sistcnia piihiic, universal i gratLii1 en el mcment 
de l’ús CII matkria cl’assistkncia sanitiria; el Servei Nacionul dc 
la Salut. A1 contrari, cl candidat ~1 la Prcsidencia, en el seli (lis- 
C L I ~ S ,  s’ha pronmciat pcr Liri sisieiixi mixt, mig ~iiblic i mig 
privat, perb tio Iia explicat qlie cl sccior privat clcl SCLI niodel 
viu LI cxpcnscs CIC! diner p.irblic, a tr:wés dels concerts de les cli- 
niqucs i cls hospitals privals. Pel- aixii, el PSLJ ha csht tambb cl 
primer a proposar un sistcma pbhlic, universal i omniconipren- 
siu de serveis socials, que doni sortida eslmílica i scctorial ii ca- 
clascun dels prohlcnies tan greus clels disminu’its fisics i psí- 
quics, dels ctcsnonats, clels vells, dc tots els que pateixen algun 
ha nd i cii p bi o I 0s i c o soc i al . 

La iriioiativa privada en cl terreny de la salut i del bencstor 
sooid només ha IirociLiit fins ara --la historia rlc la situació he- 
rctiida h o  prova hcn rotunclaincnt- mks  clesigunl tat social, ter- 
rilarial i assislencial. 

Els desnivells de salut i de Ixncsíar social que clivellen la 
tmtrii socielal sols es corregiran, a part cl canvi de moctel de so- 
cietat, amb una  cnkrgica i planificacla acci0 públicii i des de 
I’AdministrxiO pitblica. En aquest terreny, no valen els mers 
pronostics. Cal prendre compromisos, cal dir rotuiidarnent si 
s’esti per un model sanitari i clc serveis socials que fomenti la 
igiialtai entre tots cls usuaris o si s’esth pcr d’al tres modcls quc 
mantenen -si és que no i’agreugen- la desigualtat en I’accks 
a !’ús cl’aqiiests servcis i -encara és més greu- en la seva 
qualitat. 

L‘expcriencia d’aquests quatre anys i cl discurs qiie ahir 
se’iis va presciitar deixcn bon l loc N cliihte sobre el tipus de 
modcl de prestació social que es proposa seguir cl GQVC~II de 
Convel-gbncia i Unió. En‘front d’aquest model, cl PSU proposa 
una politica que busca realnient la iguiiltal i la solidaritiil cnlre 
tots, a trwcs de construir iin servci públic de salul i de scrvcis 
socials que siguin il l’ahast de lots cls ciutadans, sense cap 
rneiiii de discri minacib. 

Un ex-Dipulut ctel PSUC, cles cl’una autoritat dif‘icilment dis- 
cutible, es prcgutniava aliir en les pagines ci’uii diari: <( i k s  pos- 
sible que durant els prbxims quatre anys  es practiqui tina politi- 
ca culiural oberta, integrador;) i participativa? ¿ks possible que 
I’actual Parlament dcstini una part iniportan1 del pressupost 
-no, com mi, d’un misernblc ‘J,4%- it Cultura? H Perque, si 
bi: és cert que cl futur  de la nostra Comunitat d q i h  essencial- 
ment de lli solució CIC la crisi econbmica, de la possibilitat dc ge- 
ncrar ricjucsa i de clistri buir-3n etilre els ciutadans pcrquk 
1ohom assoleixi un nivell de vida saikfactori, tatnhé és cert 
que depen, en gran rncsuríi, del dcscnvo1up;iment cultural cle 
Ca tal un  ya. 

Cal, per tant, ei] aqtiest terrcny, una acci6 dccidicla, imagi tia- 
tiva i participativa que s’enfronti amb el proch cle doi~iinació 
cultural de les multinacionals, que compti anib L i t i  scctor 
pirblic catuli que jugui tin paper dcstacat. Una politica culttiral 
concebuda corn una forma dc convivkncia exigeix urili projecc- 
clh activa sobre tol el territori de Catriluoya, iimh unii col-li-lbo- 
racib de tots els njunlarnenls qtie pcrmeti I’claborrició d’un 
mapa dels serveis culturals dc Catalunya, i amb LIII programa 
específic per a les zones niés infradotades, com, Iicr cxcmple, 
ics clcl cinturh industrial de 13;ircelona. I si aquesta política cul- 
tural ha d’ksser un dels eixos vcrtehraclors CIC la rccoiisirziccii, 
nacional de Catalunya, ha de fermar-se en la voluntat de ilihleg 

i CIC parlicipacib en l’claborxi6 pcr par1 dels qui en 61 protago- 
nistes: cln intel-lectuols i els iirtisks, les entitats culturals, els 
ajuntatments i els sindicats. 

Cal delimitar en tiiolts camps de I’activital cultiiral quins shn 
cls problcmcs bhics, quines són les iiecessilals ni& urgents. 
Cinstrument per’ uvant;iir en aqucst amí, per dcfiriir I’estal CIC 
la qiieslih, ks I’claboració d’un llibre blanc de la cultura, cluc 
perincli lixai. una política de prioritats. 

U n  lema essciicial cu I r i  política wlti if i i l  a Cutalutiya ha cl’ks- 
ser, sens dubte, la normalització Iingiiistica. Tots eiis hem feli- 
citat de l’aprovacih de la Llei; el PSU se sent salisfct de la seva 
partjcipxii), pcrb cal un desplegament eficaq dc la Llci i una 
dolacib cconhica s u h i c n t ,  que hem reclamat mib  insistkn- 
cia, j un t  ainh la neccsshia Linitat CIC criteris, cles dcl Consell Ex- 
ecutiu. Per aconseguir aquesta unitat de criteris entcncni que 
la solució passa per l’aclscripcih de la Direcció Geticral de Polí- 
tica Lirigiiística al Departament dc Presidhncix Mentre 
siguem tan lluny d’una situació normalitzada, la política lingü- 
jstica no és ni pot ésser l’íifei. d’un sol Dcpartarncnl. 

1 ,  més enlk encara, una política cultural, avui, a Catalunya, 
exigeix plantejar-se la situacib de la premsa pcribdica en catali; 
clelim¡tar un model CIC televisió autantmica que superi les Irrc- 
cipitacions instrumentals i yuc asseguri el funcionamcnt del 
tercer canal amb plena indcpcndencia de programació, amb 
caliacitat competitiva, aconseguint que cls seus progranics re- 
flecteixin plenament ia realitat catalana i tota la seva diversitat 
comarcal. 

Cal plantejar-se també I’cxistcncia cl’alires canals 
--municipals, suprumLinicipals o comíirciils- elahoraiit UF 
gentrncnt I’estatut jurídic que n’asseguri la regulació i ei funci- 
onament. Així mulcix, es Li1 necessari aconscguir la llei orghi -  
ca a nivell d’ílstat que faci entrar la plurinacionalitat de Tclcvi- 
si6 Espanyola, dotar de suport i estatut estable les emissorcs de 
riclio rnunicip;il, crear ens autonorns de cineiiia que signi fiquin 
una ccrta administracib de la imlttstria implicada i la generacih 
d’una infrastructura CIC preducci0. Cal fonicntar la vida teatral 
a totes les comarques de Catalunya; anar, amb ~ r ~ i i t  voluntat 
cl escen t r al i t zado rii , el aha ran t u rg en t me n t LI na I 1 ci  d c t ea. t re 
que ordeni I’acció pública. en aquest terreny i I’articuli ainh la 
privada. I cili tambk treure les arts plhstiyues CEC l’oblit en quk 
han estat sotmeses E proposar-se com a objectiu, conjunlanicnl 
amb I’Ajuntament CIC Rarcelona, la creacib del Museu d’Art 
Contemporaiii. 

Una part dccisiva cliiis del clescnvoluparnciit cultural de Ca- 
talunya és I’enscnyamcnt, una  maicria en la qual la Cieneralitat 
i6 corzipctencies plenes i ,  respcctc N les lleis orgliniques, co- 
iiipctencics lcgislativcs avui no dcscnvolupaclcs. I lem de rc- 
cordar que el Parlament 170 ha conegut el text clcl Govern 
sobrc la llei d’eiisenyiiimcnt anunciada en el discurs d’invesli- 
durn  del 80, i ara el candidat no ens ha ariunciat tampoc cap ini- 
ciiztiva legishtiva de cara a I’ensenyatzient i la recerca. 

Cerhiment, el candidat ens ha parlat de millores qualitrilives, 
pcrb no poclem ohlidar ics niancances prioritiries que exis- 
tcixen eticara. Pcrb ni les promeses de millorcs cyualilalives ni 
la necessiiria superació de les deficiencics poden silenciar el 
tipus de política educative que cs proposa. E n  aquest sentil, el 
PSU cs deílncix una vcgacla més a favor de la xarxii pública ca- 
ldana, clemocrhlica, laica i de qwditat, amb la incorlmacih de 
les escoles del CIIPEPC a aqucsts xarxa, per la qual cosa cal la 
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immediata regdació normaliva de la Llci del l’arlainent. Al 
mateix temps, cal canviar l’administració del sistema educatiu, 
racionalitzant la ConselIeria i creant cls districtes escolars com 
a unitats administratives i de govern cducutiu en tols els seus 
aspectes. 

Cal narrndiizar institucimalment Catalunya, i aixh vol dir, 
al noxlre entendre, aprofundir I’aulogovcrn en Iu niesurcl que 
ho permet Lina lectura autonomista de la Constitucih i de 1’1%- 
talui. Estem cl’acord que l’aprofundirncnl de la nostra au tono- 
mia ha de ser solidari respecte 8 les altres Cornunilats Autbno- 
mes i, al hora, diferenciat a parti i* de la nostra identitat nacional 
. Pcrb a nosaltrcs, el ple dcscnvolupament dcl nostre autogo- 
vern, enlencni que ha cl’anar lligat ii l’experikncia crítica de ]’a- 
profitament de la nostra capacitat cstatuthria i dc la uli t ilzacib 
dc les enscnyances, fins i tot les clilicuItats o les renúncies, sor- 
gides cn el treball de la Comissi6 Mixta de Traspassos. 

tis (ICS ci’aquesta expericncia cluc cns proposem impulsar la 
millora de I’autonornia. UIILI millora que entcncm lligada 21 la 
revisi6 i finalització dels Irasspassos, tant pel que fa n la seva ves- 
sant política-administn~tiva corn per la valoraCE6 de costos di- 
rectes, indirectcs o de ~ O V C S  inversions. Així mateix, entenem 
quc cal i nipulsar un desenvolupament pro-aulonomista de 
iotes aquclles q h t i o n s  qirc en  ta Constitucib es rcrneten a 
lleis CIC bases, pcrb també pensem que cal cníbcar la millora de 
I’Eslatut per la via de I’xtide 150 de la Constitució. 

No hem sabut vcure, en el discurs del senyor Jordi h j o l ,  
cup referenciu ni a la millora ni a la reformu de I’Estatut. Certa- 
ment, en la seva inlervenció, responent la de I’IIonoríible 
scnyor I lcribcrt Barrera, 1121 fct una referencia a aquests clos as- 
pectes, pero entenem que ha cstat m a  refcrkncia de passada, 
que, cn tot cas, ha fet bones Ics critiques que inicialment l i  feia 
el scnyor I-ieri bcrt llarrera quan posava en evidkncia l’habilitat 
del senyor Jordi Pujol per defugir compromisos. Even- 
tualment, podriem cstar &acord R avnnqar IXI’ la vida del 150. 

ilc, nosaltres creiem que seria bo que hi hagués una dcfhicih 
dcl catididat sobre aquesta rnatkl-ia. El PSU va presentar ei1 

I’antcrior legisliitura una proposicib de llei orginica de tmnsfe- 
rknciri de competcneies concguda com (< la rnillorii de ¡’Estatut 
H. Aquesta opcib, cronolbgic~-fncnt provisional, ciis permetria 
d’avnnqur sense necessitat de convociir cls ciutadans A rcfcrkn- 
duin i ampíiaria l’cficicia del nostre autogovern. 

Tampoc no s’ha delinit el senyor Jordi Pu.jol sobre la novti di- 
visió territorial i administrativa de Catalunya. Ha expressat, 
aixb si, la seva disposició a una discussió oberta, ha assenyalat 
la complexitat del terna, la tridici6 comrircalista de Cataluny- 
a. .. , pero no s’ha clcfinil sobrc Ics línies generals d’uuna proposta 
i, molt concretament, sobre l’opció de Cataliinya província 
única, malgrat rcmarcar-ne les bondats. 

Tot i estar cl’iicorcl amb el fet que el proccs de recomarcalitza- 
cib exigiri un nou treball que, itrrencanl dcls ajuntaments, 
arribi a constituir Ics unitats representatives, entenem que la 
provhcia irnica és lu proposta que pot obrir d’uiia iuancra més 
racional el procbs dc la nova divisiri iert‘ilorial i administraliva, 
tant perque deixa un marc complctatiicn~ ohcrt per i i  la creació 
cle municipalics, subcornarques i coiiiarqucs -i també, en cl 
seu cas, la crcaci6 de divisions supracsmarcals -, com pesqui: 
obre la via de la sirnplilicacil) de I’Adiiiinistraci6 i a la suprcssi6 
progressiva de les diputacions, dclcgacions mi tiisterials, Co- 
rporacih Metropolitana i governs civils. 

En tencin que una proposta d’aquesta mena exigeix aconse- 
guir interess;ir en el compromís Ics roms polítiques, no sols de 
Catalunya, sinó també a nivcll dc les Corts Ciencrals de I’Estat; 
pero creiem alhora que una actitud decidida de I’actual majoria 
que no tingués el carhcter d’mbigüitat comptacnt que ens ha 
semblat que cs desprenia de Ics paraules del candidat seria un 
important elcmcnt per fer avanqar cl projcctc, tant més que hi 
ha ducs forces polítiques al Parlament decididnmen t compro- 
meses arn b la proposta. 

En el discurs del senyor Jordi Pu.jo1 s’anuncia la possibilitat 
de comptar, ctcsprcs de l’aprovació de la llei de refarnia dc la 
íuncib pública, íimh la nostra prhpia llei, aquí, proposant per a 
1111 període posterior la corresponent llci de crcacii, CIC cossos o 
escales cl ’adrni nist ració. 

La reforma de I’RdministraciÓ catalana ha estat una preocu- 
pacib conslant del PSU, entenent cluc aqiiesta havia d’ohcir a 
dos principis: la racionalitat i la tirofessionalitzacicj. Creiem, 
també, que Ia reforma s’ha CIC fcr unib la parlicipacib dels SCUS 

Ireballadors. 
Aquests criteris sbn els que informaran la nostra posicib 

davant aquests projectes de llei, que, en cl cas de la llei de la 
fumi6 piiblica de Catalunya, necessitaria --o almenys seria bo 
wxmseguir-la- la derogació del Titol Sete de la LPA, les 
rcstes de la JDAPA, per tal de gardnlir l’cxcrcici ple d’aquesta 
competencia a la Generalitat. 

i, pel quc fa a la llei de l’escola a Iu funció pública, creiem 
que caldria elaborar-la vinculant-la a la iiniversiiat i a la societat 
catalana. 

Com dciem en iniciar aquesta jntcrvenció, el discurs del can- 
didat és mancat d’una sistemati tmcib i d’una programacih prc- 
cisa, que ens dificulta, fins i tot, la discussióm No obstant aixb, 
hem intentat de prendre posició davnnt una proposta global, 
que entenem feta des de pressupostos econbmics, socials, cu- 
turals i institucionals, amb els quals tenim profundes 
di ferhies. 

La nostra actitud, cal que sigui ciitcsa, ~ O I I C S ,  des de I’oposi- 
ció a un projecte no coincidenl que ens portar8 al clebal i a la 
confrontació d’idees al Parlament i en la societat, des de I R  
nostra voluntat de servir un projecte nacional per a Catalunya, 
cluc entenem lligat a la classe treballadora i a les capes populm. 
Un prqiccte, el nostre, quc cntenem també coherent amb la 
trrijectbtia del PSU i que apunta inequívocament cap a la conse- 
cució dels objectius fonamentals de progrés i de transforniació 
yuc cntcneni que necessila la nostra societat. 

Senyor Prcsident, senyores Bipu tades, senyors IXpu tats, 
moltes grhcies. 

EL Sr. i v  ES I i3ENT: EI Molt I-lonorable senyor canditla t te 
la paraula. 

EL Sr. CANDIDAT A LA PRESIilkNClA DE LA GENE- 
RA LITAT: Molt Honorable senyor President, senyores i seny- 
ors Dipulats, en primer lloc vull agrair al Diputat scnyor 
Antoni Gutidrrez Díaz lii invitació que fa -i quc ell pcl seu 
compte ja aplica- perque es faci, perque s’adrcci un  missatge 
de tranyuil+litnt i de serenitat. Vull dir-li quc el candidat, .¡o 
mateix, tinc més interhs que ningú que realment existeixi 
uques1 missatge de tranquii~litat i clc serenitat, i em sembla que 
ningh 110 porlrh dir  cluc, des del dia -per posar una daia- 29 
d’abril a In n i t  i‘iiis avui i en tots cls moments i cn totcs les inci- 
dbticies que hi pugui haver hagut durant aquest mes, la meva 



actitud ha cstat coincidcnl - - i  ho cclebrw- amb la clcl scnyor 
Gutiérrcz Ilíaz, en el sentit de dr=matiar aquesta tranquil-litut, 
aquesta scrcni tat i aq tiesta confinnc;a cn Ics iristit ucions, i cls 
qui representcni Ics institucions sabrem, a més de clenianar 
tranc~uil~litat, deli.nsar atiil:, encrgia i umb cficiciii cls drets de 
Ics persoiics i ,  cn gencrd, clcl país. Trariyuilditat, sereniliit, 
cl LIC, t u  Z LI ral me 11 t , és perfecta mc 11 1 co 117 pati t~ 1 c ti tm b aq iiesia 
cncrgiu i m h  :tq~icsia volmtat d’siirinació nostrsr. com 1-1 pohle 
i com íi socictal. 

Il’acord t a m b k  arn11 el senyor Guliérrez Díaz amb Iu referkn- 
cia inicial del scu discurs que ha fe1 al pluralisme, certament 
ningú no t@ dret a imposar un model h i c  cn aqucst país, en 
cap país, tnenys en uquesl que és un país ... do ahir 110 cleia -i 
vostks tcncn el iiieu discurs-, insistia concretainen t com les 
diverscs i~editats C~LIC hi ha B Clalaluiiya són canlmdicthries 
-deia-, i les manifestacions de In realital catalana sóii conlrii- 
dictories, cotn correspon a la mateixii realitat, i corn jo fkiia una 
viiloracih positiva d’aquesta realitat i d’acluest fel que inclou 
aqucstcs mani Vestacions con trarlictbries. 
Finalmcnl, volili dir-li, abans de fer alguns niolt petits co- 

mcntaris concrets, volia nimilestar-li una vcgadu més, senyor 
Gutiérrcz Diaz, la voluntat rncva tcnir cn compte Ics forces po- 
lítiques d’aquest Parlaincnt i Ics forces S O C ~ R I S  del pis ,  i, natu- 
ralment, cle tenir en compte, com a elerncnt dc rcflcxirj, dc dis- 
cussió i possihlc clcrnent dc cara ii arribar de vegncles a determi- 
nats acords, toles Ics scvcs manii’eslacions, 

Pcr entrar en el cluc poclrícm dir-nc I’anidisi d’algtiria de Ics 
coses cc)ncrc~cs, no pas Iotes, cluc vostk ha dit, l i  vutl d i r  qtic 
no se’ns pot acusw ni se’ns podi4 acusar cn cl futur,  ni 2ir;i 

mateix, CIC gcsliculacib --algunes vegadcs, com se m’hhii dit, 
gesticulcn. .. Escolti, gesticulen en qiicstions econhmiqucs, 
desprks vil m u l t a r  cluc ens dcvicn 71 .O00 milions de pcssctes. 
Gcsticulcn perquk diem que volen rebaixar I’Estatut; desprks, 
el ‘ h i  buna1 Constitucional fa Lina scntkncin contra la JAIAPA. 
Nosaltres no hem tingut una actitud victirnist+ i ~ entre altrcs 
coses, 110 I’licin lingut i no ILI tindré - l i  asseguro ~ L I C  no la 
tindré- perquk cl victimismc serveix per no ~rcbdIiu+, scrvcix 
per no buscilr eii un tnatei x Ics prbpics responsahil itnls, I’cxer- 
cici tlc Ics prhpies responsabiljtitts, i aixb ds a Ics Anlipocies del 
que entenc quc ha CIC ser tina aciilucl consirwtiva, ~ ina  actitud 
iiispirizda en allb que en cliein <(construir pais)). No es I‘a pais 
sense I’assurnpció plcnu de les responsitbili tuts qiic es iencn i ,  
com clcia ahir mateix, de vegades fins i tot umh l’assumpcii~ de 
responsabililals qiic tio es tcncti del tot, pero que ~ z n ,  malgrat 
tot, mir;l d’;issLimir tant corn pot, perque, si tm ho fa, no pot in- 
cidir posiljvmcnt cn la construucih de la societal i dcl pais. 

No hi ha, no hi i i ~ u r i ,  estigui tranquil, senyor C,;Liti&rrez 
IXIY,, ni cxclusi6 de forccs socials i polítiques cn la discussi6 i 
en l’intcnt, dintre clcl quc es pugui, de rcsolucib tlcls nostres 
poblemes econbmics i snciuls, i, bbviamcnt, coinptem amb la 
col-lahoraciÓ CIC vostcs, i ,  evidcntmenl, IIO hi haurii aixo cluc 
voste ha lernut cluc hi pogués hnvcr: i i i i t i  actitud passiva. ISe 
fel, no hi ha cstat, i ,  per ulilitzar noniés alg:un dels ccitnentaris 
cluc vostk ha  ret, li diré que, per exeinplc -vvoslk llit pariut de 
les zones d’urgent I.eiiirlustrialit~/,acib- el canvi cluc s‘ha intro- 
du’it en cl que era el text inicial de 1:) llei en el tema concret de 
les zoi-tes cl’urgcnt reinclustritllitzacih -ja ho vaig dir d i i r -  h a  
estat conseqiiknciii Iirecisament clc I’acci6 que jo vaig (iemnnai. 
que es fcs en el nivell que es podia fer, que eix, d’una hancla, la 

negociació aiiih cl Minisire Solcliaga i, cle l’dtra, concreta- 
incnt, en cl f3ísrlamctit, del I’rqjectc dc llei inicial. I ,  si, avui ,  
cii la llei finrilmenl torna c?. aparcixcr l u  Gcncralitnt com ut1 dcls 
hrgins que iticiclcix clccisiv;irnenl en la definicii), f ins i lot, dc 
la politica EIC rcconversib, ks tambk pcr totli m i 1  s h i e  CIC ncgo-. 
ciacions; en la linia clcl cluc abms dcia quc sempre prd’crim nc- 
gociar que no 1x1s fcr recurs, cticara que aqucsta vegxla vani 
haver de conibinar rccurs amb ncgociacib, s’ha pogut reintro- 
duir - hu repeteixo- la Gcncralitat, prccisamen t perque no 
hi ha Iingut gens ni niica un;! tictitiid passiva. 

l’clclria incidir-hi i Iwrlar-li d’altres coses com, per cxcmplc, 
refcrcncics que voste ha fel sobre t’atur, sobrc la quid cosa, 
aquí, més cluc en cap altre lloc -pcl-qu& jo vaig dir ahir que 
aquest era un tema cl’espccial gravetat i fins i t t r t  draniatisnic- 
.l‘arcm, faig ja -perh Iio frireni en cl ftit~ir- una crida a la con- 
certació, scnsc coticrccioiis previes, certament, perquk volem 
qiie ncluesta sigui ii~iii concertació cn la quid, d’cntracía, hi 
pugui venir tothom q ~ i c  calgui per atacar tots els problcincs i, 
c1’una manera molt especial, aquest drama cspecialrncnt puny- 
ent de I’alurjuvenil. 

Jo ara podria entrar a d i r - l i ,  per exemple, que totes les mesu- 
res que hem anat prenen1 en el camp sanitari han tingut com a 
objectiu l~recisament evitar Ics dcsiguaitals socials, i aixk és 
Pkil  de demoslrar. Si cn algun lloc liem fet un especid csforq 
des clci punt cle vista de creació d’infrastructura sanitiriii ha 
estat cii llocs corn, pec cxcmplc, la Ribera d513bre, o be com, 
per cxcmplc, la VA1 d’Ariin, o corn, per exemple, cl cinturi) de 
Btircelona, conienqant pcr 13adalona i ncabant per Vilaclecans; 
precisament aqui s’ha f‘ct un csf’orq especialmenl important, 
cl’acord, a més, d’inlira banda, ainh Ics inclicucinns del mapa sa- 
nitari i dcl rnapa cle scrvcis socials. 

Pcrb entenc qiie, ara, entrar en cl detail, diguem-ne, prccís, 
concret, minucibs dc Ics coscs que voste ha dit no té tantu iin-. 
portimcia c o m  reiterar-li, senyor Antoni Guticrrez 13íaz i Parlit 
Socialista Unificat de Catalunya -cim scinhla, ho repetcixo, 
que aixb era I’i tnporlant -, la nostra voluntat de comptar a i l i  b 
toles les forces d’aqLlesta Carnlm tant coin sigui possihle i, evi- 
dcntmetit, tatnbc amb la de vostcs, 

Mol tes gricies per les seves aportacions. 
13 Sr, J ” 3 1  DINI’: Scnyor Gutiérrcz Diaz, vol tornar :i 

L‘Il-lustre senyor C;utiéri*ez Llíax 16 la paraula, 
El Sr. CiUTJki<J<EZ 1 i3i AZ: Scnyor i-’resident, scnyores l l i -  

 LI tades, senyors 1) ¡ putals, senyor T’residcn t en fiiiicions, 
senyor amdidat a la Presidkncia, moltes grhcics per Ics seves 
parr-iulcs, i dgiincs matisacions yite em suggereixen i i y  Liestcs, 
obligaclamenl breus. 

En primer lloc, la coinciclthcili en aquesta voluntat CIC criclar 
ii la serenitat, crec cluc calclt-is qire vinguks també rcfcren(iada 
uinb u i l a  clara acció cap a l’opinib phblica. e s  a dir quc aixo 110 
quedi iinicamctit i cxclusivatnent com un gest retbric, siiib que 
aquesta voluntat cs projecti dc c t ~ t  i1 I’opinib pirhlicn, de 
manera que, indirectament o clirectarnent, ~ i u  es puguin csti- 
mvlar iniciatives que puguin significar I’inici cl’nyuesta coli- 
íkcmtitcih cn ei si de la sooictut, i\ la qual ei11 referia on la tiicvii 
inlervencib, amb la tcmcnr;a que ens poguks arribar a dcsbor- 
dar. a lots. 

I<cspcctc també a Ics institucions, n totcs fes institucions i :i 
la seva indcpcndcncia, pcr sobre de qualsevol iiiterks personal 

i n te r v m  i t‘? 
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o polític. Jo voldria dir-li, senyor President, que la nostra acti- 
tud  de defcnsa de I’autonomia davant de les actitucls centralis- 
Ics dels Governs de I’Estat és inqiiestionable. Pcrb en la mevti 
intervenció el que jo intentava 6s que aquesta proposta d’ober- 
tura que vosth expressava no entrés en contradicció amb la cre- 
ació d’un estat d’opinih que cs pogués resumir molt senziIIa- 
ment dient que iot el que va m;ilarnent a Catalunya és perquk 
ens ho prenen dcs de fora, sense recuperar les nostres propics 
rcsponsabititats després de quatre anys de govern. Quatre anys 
de govern, senyor Jordi Pujol, en el qual cal dir que la defensa 
de I’autonomia en iilguns moments ha comportat també, per a 
aquest Govern, claudicacions davani del Govern de l’Estat, 
com la disininucib de les valoracions, qize pressuposen també 
una disminució de les possibilita~s clcls pressupostos per a I’any 
84, o que en un moment determinat va portar el Grup cte Con- 
vcrgbncia i Unió a abstenir-se de la nostra proposta de recurs 
d’inconstitucionalital a t’apartat segon dels Pressupostos Ge- 
nerals de 1’Estat. 

Senyor President, bbvinmenl vostk no em podia conlestar 
tot, sobretot després d’havcr s~ibc~illat  els elements prorunds 
de diferenciu que hi ha, perb jo voldria insistir en aquesta intcr- 
venci6 sobrc la impoctiincia de crear instruments per incidir en 
la situació econbmicc? i social de Catalunya, i en aquesta via 
crec que la nostra millora, la proposta de millora de I’Estatut, 
reclamant precisament compelencies rcf‘crides a la incidencia 
en la siluxi6 cconbrnica de Catalunya per la Ciencralitat és u n  
element important, i també, de passada, voldria dir quc, cl’ii- 

cord amb la proposla de Comissions Obreres, ciilcnc que seria 
important moclificar el runcionamenl, l’eslatut i ,  fins i 101, la 
composicib dcl Consell de Treball per fer-10 nutenticament 
eficac. 

i, a ]’últim, vull recordar, ja que voste ha parlat de I’assisten- 
cia sanjtiria, que cn aquest Parlament sols s’ha liresenlai una  
llei en  iinii irea en q u e  Ics nostres compctcncies sbn iniliortants 
i les possibilitats també. 1 vull dir-li que, senyor President, 
l’t lospilal CIC Viladecans encara no és ohert, i al Raix Llobregai 
hi ha la proporcirj d’un lli t  per mil habilants, proporcib que 
avui és clarament per sota de molts piisos terccrtnundistes. 

Mol tes gricies, scnyor President; nio1 tes grlrcies, senyores 
Diputades; moltes grkies, senyors Diputats. 

I 1  SI.. PRESTDENT: El Moll HonorobEc vol lariiar a interve- 
nir? El Molt I-Ionorable senyor Jordi I’ui,jol tC: la paraula. 

El Sr. CANDIDA?’ A LA W W ” k N C 1 A  DE LA GENE- 
RALITAT: Bé, nomks ~ i n a  molt breu intervencib per reblar el 
clau en una cosa sobre la qual ha tornitt a insistir -que 6s ini- 
portant i mereix aquesta insistkncia- ei portavcu del Partit So- 
ci¿ilisla Unificat de Catalunya, i és en el scntit -jo ahir vaig 
dir-ho i 110 vaig dir en termes, em f’a l’efectc, molt rotunds- 
que per damunt de tot hem d’evitar ta confrontacih en el si cie 
la societat, Aquesta era la meva preocupació, no pas d’avui, 
sin6 de I‘a molt cle temps, i, concrehrnerit, iihir els explicava 
com crzi la preocupació que cm doiiiinava, que em preocupava, 
sobretot, el dia 29 d’abril a la nit i cl dia 30 mateix. i h r m  la 
campanya electoral va ser la meva pr*eocupaciÓ, I’endemi de la 
vjctoria va ser la [neva preocupacit, i avui és la M C V ~  preocupa- 
ci6. El que a mi em plauria, i em fia l’ef’ccte que a iots vostks, ks 
que el poble catali1 en tot moment fos capq de fer utla iifirtna- 
cib rotuncla, enkrgica, clara i indiscutible d’allb que és el seu 
dret, d’allb que s6n les seves institucions, d’allh que és el seu 

sentiment íntim col~lcctiu, i que fos capaq -jo estic segur que 
és c ~ p a ~  cle fer-ho, perque molts cops ho ha fet, i h o  hi- de 
fcr-ho arn11 serenitat i amb civisme, perque res no 6s tan im- 
pressionant com que hi hagi uila afirmació molt rotunda, pero 
feta amb serenitat i amb civisrnc. I a i x o  15s el que nosaltres 
sempre hem de denialiar al noslre poblc: quc se sipiga defensar 
d’una manera absolutament exemplar i que aixb l i  doni un su- 
plcmcnt de rah 

Estic segur que aquesta és també la seva preocupació. Amb 
nixb també, senyor Gutiérrez Diaz, poclrcrn comptar, vostk i 
jo, amb la mútua col-laboracib. 

El Sr. PIIESIDENT: El senyor Gu tikrrez Díaz 1e la paraula. 
El Sr. GUTkKREZ I D h Z :  Molt breument, senyor candi- 

dat i senyor Prcsicleni en funcions, per aflsmar que nosaltres 
latnhé compartim aquesta volunlal que el Iioble de Calalunya 
defensi constanimeni el dret ii la seva identitat nacional, ex- 
pressacla cn les seves institucions, senyor President, en les 
S C V ~ S  institucions, al marge de cmjuntures personals o instru- 
mentalitzacions politiqucs. 

EI Sr. PRESTDENT: Ara dcsitjaria donar la paraula a 
l’ll~lustce porkiveu del Grup parlamentari Popular, senyor.. . 

~i Sr. FBIINÁNDEZ. I D ~ Z :  Etiuarci ~ u e n o .  
El Sr. PRESIDENT: Senyor Ed~iarcl Rueno. 
El SI.. RUENO: Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, abans cl’cntrar en I’anhlisi dcl discurs cl’investidura pro- 
nuricial ahir pel candidat Jordi Pujol, voldria ressaltar un fet 
s ignifkah pel Grup que jo represento clins cf’aquesta Cambra, 
i és qLie per primera vegada ocupa aquesta lrihuna un tnembre 
de la Coalició Popular, gricics als vots d’una part del poble de 
Catalunya. Poden vostes cstar ben segurs que, d’aquest reco- 
neixement, sc’n far& hs des cl’uqucsta Cambra amh un Únic 013- 

jcutiu; servir més i millor Catalunya, 
Uns dies enrera, Catalunya visqué de nou una jornxia hislh- 

rica, en iniciar-se una segona legislatura d’aclucst Parlanient I 
Aquesta consolidacih de la democrhcia i de l’aulononia exprcs- 
sa la volunlat del nostre pol-he de regir cl seu destí mitjanpnt . 

el tliileg i la concbrdia, en solidiirilat amb la resta clels pobles 
d’F,spimya. Nosallrcs, com a lcgí tims representants d’acluest 
poble, no podcm trair el cicsig de convivencia, que amb la seva 
actitud cívica han fet palesa Ics dones i els homes d’aqucsta 
terra; aquesta coníianqa cn I’aulogovern, que ha estat exemple 
per a d’altrcs poblcs d’Espanya, ha d’ksscr la fita que dirigeix el 
treball i les deliberacions d’aquesta Cambra al llarg de la legisla- 
trrra quc aril comencem. Tanmateix, aquest poblc nostre vol 
aril que tots els qui sorn wiii aquí connectem amb la seva reali- 
tat cliiria, i defraudar-los signillcnria un gran daltabaix, no sola- 
iiicnl per a nosal tres, representants de les forces polítiques, 
sinb, més encara, per a aquesta institucih, 

Només m b  l’establirncnt d’un diileg permanent entre la 
niajoria i les minories parlamenthies, i el respecte als drets que 
cadascii té pot assolir-se la tasca de consolidació aulonbmica 
qiie tals desitgem per B Cataiunya. Passades ja les eleccions, 
ningii no pot crigir-se en figura hnica C R ~  ;z regidor d’un 
poble, tol aplicant la majoria sortida de,les urnes, i aquesia és 
I’actitud que volcm demanar al scnyor candidat a la Presidencia 
de la Generalitat. 

Sabem que eis vots dei nostre Grup parlamentari no són ne- 
cessaris per assegurar-vos una majoria que faci possible l’elec- 
ció de nou President; volcm deixar ben clar que des del nostre 
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li~int de visia cap foqa política, per important que sigui la seva 
represcnti~cii, parhientiria, pnt emprendre cn solitari la con- 
struccib dc Catalunya, i ,  en aquest sentit, ens és grat de coiiici- 
dir amb el candidat, quan ahir recordava les seves paraules 
I’any 1980: {( S O l l l  molt conscients que nosaltres sols -deia -, 
encarii que tinguéssim 68, 70 o 7 5  üipuiats, no podríem con- 
struir Cataltrnya. )) Nosaltres volem quc avui, 30 dc maig cle 
I 984, aquestes pai.auEes assolcjxin la SCM més gran vigcncia, i 
l i  dicm quc des del conipromis programiltic que leiiirn amb els 
nostres eleclors, estem disposats a col~laborar des cl’nquests 
escons pel progres de Cataliinya. A canvi, corn ja he dit abans, 
exigircm el rcspectc que ens mereixem com a minoria parla- 
rnentiiriii, i el reconcixcnicnt cxprks del dret que assistcix cl 
tiostrc Cirtip parlamentari ci’@sscr prcsciit en les diverses insti- 
tucions q~ ie  dimanen de la Gcncralitat, en proporcib amb ¿i l i ~  

nost t‘it represenkcib pi~rlamcnliiriu, i com la ierccra fot-qi politi- 
ca catal;tnu, situacii), per clcsgricia, que en e! primer moment i 
en I u  priiiierii oportuni tat, no s’lia prochiit. 

En aqucst sentit, cns va ugradar escoltar clcl candidat aqueuia 
triplc uf‘crta clc cliiilcg cn cls plans social, culttiral i polític, que 
ens va dirigir a lotes les forces reprcsenlitdes cn questa 
Cambra, corn t a m E  lieni escoltat m h  satisfiiccici In scva vo- 
Itmtol rcspcctc cil fet que clcterminadcs Ilcis, que han de tenir 
espceial vocaciri CIC pervivencia en el temps, pel ciamunt CIC 
conjtinturcs elcctocds, siguin pnctadcs, ririib cl miixi tn nivell 
d’ncord possible, cntre totes les l’orees polítiques. 

I’crb també hcm CIC nianifestar yuc, juntanicnt snib aquests 
aspectes que shn, sot21 cl nostre punl cle vista, clarament posi- 
tius, cicl discurs dcl candidat, hi ha d’altrcs que nu compartim. 

Aquesl és el cas de la rcferknciu fela ahir, cn parlítr del lcnia 
de la provincia iliica. Vostc va fer, senyor- PujoE, u n  judici d’in- 
tcncions que és, en la nostra opini0, inacceptable, en eshbiir la 
prcsumpcib cpic normés cs troba sinceritat en la cfcfcnsa de la 
idcntitat CIC Catalunya eníre uqucils qiie siguin pariidasis d’a- 
questa fórmula dc divisió tcrritorial de la nostra tcrrn. Crcietii 
que amb maniqueisines d’aqiiest tipus, de classificar les lbrces 
catalanes en sinceres i mancades de si nccrilat, no s’aveiip en 
la linia de convivcncia, d’i titegraeici i cl’alisencia de crispucii, i 
odi a la qual vosti: ahir es rcf‘cria corn ii neccssiht i piitrirnoni ir- 
renunciable CIC Iit Catalunya cl’avui i clc la cluc volem cotrslruir 
per al J‘utur. Nosaltres, senyor candidíit, volein &ser niolt clars 
respecte a aixo; dcs dc l’aCirmaci0 irreiiunciablc de la imitat de 
la naci6 espanyola al servei de Catalunya, ens comprometem 
reafitxar tot el que sigui necessari en defensi de la p u ,  del 
diiilcg i CIC la convivkncia en aquesta lerra nosira, percluc som 
conscients que n’cstcm especialment necessj tais, cl’aquests 
valors, cti aquests moments. No volclria -i  l i  ho demnno amb 
tota cordialitiit, senyor P ~ j a l -  que tornbssim ii sentir paraules 
corn aqucstcs al llarg clc la legislatura que comencem. Tots els 
qui som aquí, estimem Catalunya; tots volem que sigui rica i 
plena; tots, cadasuí i\ la scvii manera, i ningú no pot afirmar 
que la SCVR manera cl’entcndre Catalunya sigui millor ni mks 
sincera que la dels altres. 

Hem escoltat iimb atcnció el discurs programitic que el can- 
didal a la Prcsidbncia de la Gcncralitat, senyor Jordi Pujol, ens 
exposii ahir. Una primcra rekxió sobre aquest és quc hi 
trobem escasses tiovefiits, i cap sorpresa. i-la estat ~ i n  discurs 
ple de bones intencions, pcrb al qual l i  manca un calendari yuc 
complernenti les sevcs propostes legislat ivcs, manctit CIC lli 

més Ininima refertkcia iils principis que hauran d’inspirar les 
lleis quc es proposi C Q ~  li prioritirics; rcsumiiit, es tracta 
d’una exposicib voluntarisla en la qual, malgrat to t ,  podcm 
dcstacur no poques coinciclkncies, alguns wpectcs positius, 
que cies, de la nost hpt ica d’oposici6 responsable, riicrci xen 
d’bsser tari destacats com 110 siguin els aspectcs més criticables, 
o vers els quals lcni m discrepincies. 

Volem cridar l’atcnci6 cl’aquesta Cambra sobrc el ret que 
projectes que es presentaren I’any 1980 com a fonanientals per 
a la construcció dc Catalunya, com la llei de regim lociil, la cl’or- 
dcnaci0 territorial o de la hnció pirblica, tornin 21 presen tar-se 
avui tarnbk com il prioritaris, o d’urgcnt claboracib. Compartim 
el critcri de prioritat, peri), certament, la situació en quk avui 
elis trobem no diu res de bo respectc a la passada obra cle go- 
vern. N o  cns iigraclaria tornitr II escoltar en el futur, i en ~ i i i i i  

ocasi0 semblant ii ta qiie aviri ens aplcga aquí, les maleixes pa- 
raules respecte ii les niatcixcs lleis, Vdem creure qiic cl candi- 
dat no  tcnir-i ni t& intenci6 dc crear I‘alscs cxpcctiitivcs i que es 
troba en condicions de podcr assegurar ii aqucstii Cambra que 
Ics scvcs propostcs cle govcrn seran portades a la prktica en el 
lerm ini cl’aquestn legislat iiril. 

ki*mcti’m, encarn, LIII~? clai*rera considei.;ici6 de caire gcne- 
ral; vostk, scnyor candidat, es trobi I’any 1980 amb una Cnh- 
lunya preoculxda per I’atur, i amb una autonomia per consoli- 
dar, Avui, l’any 1984, voslk s’enfronta amb un país degat per 
I’atur i preocupat per la inseguretat ciutaclana. Ilcsprés de 
quatre anys de govern, senyor Pujol, vos~e 110 ha acoiiscguit 
q uc cap d’aq uests pro bl c mes d esapa rcgu i ia de la c i t acla 11 i :i. 

Podi*íem esci~dar-iios en el fet yiie la Gencrditat, com ii lal, 
té manca de compelbncics en punts essencials pcr poclcr re- 
soldre aqtiests problemes, perh latnbb és CCI-1 - i cito parnulcs 
seves- qire en 1111 cert sentit tol e6 que succecix ii Chlalunya 6s 
coiiipcte~Icia de la Cknerali tat. En realitat és aquesta, i ca1 
fer-hi cara amb els iiistmments que ens donen la Constitucib i 
I’Estalul d’Aiilmoiniu, i dcs dc la tnks ferma voluntat I-lolÍtica 
de rcsolclrc aquests problemes. 

I-lauríem volgut, it la fi, trobar en les pmu1cs clcl candidat 
un maior grau cle concrecih 1x1 que f i l  U I  contingut de les seves 
propostes de govcrn, tiri compromis més gran pcl yiie I‘a al ca- 
lendnri lcgislati u,  i UIZH dcterminacih de les prioritats de despc- 
scs a ilcsenvolupar en el proper quadricnili, més concrct. 

Avui, encara som ii tcriips de fer uqucsta concreeib, i per 
aixo, no solanient en  interks clcls nostrcs elcctors, sinó també 
de tot el poble rlc Catalunya, demanem al candiclat iinii respos- 
ta a aquesta qi’icstió. 

Acabi-lt el capitol dc consideracions generals, ens toca anali t- 
zar alguns aspectcs punluals de la intervencih del candidat; 
scrm certament tots, pero -per rab cle tcmps- si aquells que 
nosaltres creiem que necessiten iina exposició més detinguda 
davant cl’aquesta Cambra. Vagi per cndavant que es fa dificil 
d’acceptar la deciaracib del candidat a la Presidhncia resl-lecte a 
ln impossibilitat de presentar aquest any un autenlic pressupost 
de la Generalitat, i la seva intenci6 --expressament forinulada 
ahir- rlc substituir-lo per una liquidaci6 del pressupost. VES- 
h t u l  d’Autonomia, en els seus articles 30.1 ¡ 49 cstiihleix quc 
correspon al Parlament de Catalunya l’examen , l’csmcm, 1’21- 
provacih i el control dei pressupost. ks responsabilitat del 
Govern, i molt  espccialment del President de la Generalilat, 
I’arbitrament dels niilians Iicrque, en qualsevol que sigui tl’a- 
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questes situacions, pugui ei Parlament exercir la seva alta 
funció; soni conscients dc les dificultats tecniques que inci- 
deixen en I’claboracib del pressupost, donades Ics circumslhn- 
cies que ens exposa el candidat en el seu cliscws, perb afirmem 
quc exisleixen igualment solucions tkcniques a aquells proble- 
mes, f a  instrunicntalització clc Ecs qunls pcrmclria a aqucsta 
Cambra aplicat. la seva altu responsabilitat pel que fa d control 
pressupostari anual. 

Una segona yücstib sobre la qual ens hem de prontinciar Ih 
refcrhcia r? la llei de la funció pitblica, que ks I’Única de les pro- 
postes que v i ~  acompanyada cl’un calendari concret. Tol et que 
guanyem cn concrecib en rnathria de calendari es perd pel que 
fa al contingut. No n’hj ha prou a dir que la llei hauria d’establir 
les condicions per a lii creació dels COSSOS, escales o cossos fa- 
cultatius i cl’alta especialitzacib. No n’lii I-ra prou a afirmar que 
establiria criteris per a Ia proinocjh professional del funcionari- 
iit phblic mitjanqanl 1’Escola d’Adminismci6 Pública de Ca ta- 
lunya. Aquesta es una mutkria de singular transcendencia, vers 
la qual poden cxistir legitirnarnent idees divcrgenls, tal corn 
s’ha fet paEs en aquestes propostes davant cl Congrés dels Ui- 
putats, a Madrid, sobre aqucsta inatbria específica. 

ks obligat, doii~s, que el canctidat ens ofereixi ii la considera- 
ció cl’nqucsta Cambra Ics línies bkiqucs clel prqjeck, o quc al- 
tncnys fixi la seva posició en aqucsta qiiestih 

Pel que f i  a la seguretat ciutadana, estem d’acord en l’esperii 
que voslk entén quc ha cle presidir ef Yuncionament cle la Junta 
de Segurctat; iin corrccte funcionament cl’aquest ihgan ha de 
pcrnietre el millorament cic l’cstat de la seguretat ciutadana il 
Catalunya, la qual 6s avui -com és bcn conegut- molt deleri- 
orxla, ii nivell urbB i rural. 

Nosallres, scnyor Pujol, som molt sensibles it Lot cl que sig- 
nifica, dircctamen t o indircctainent, incrcinent de la despesa 
piiblicn, i per aixb ens prcocupa la seva refeikncia que, per al fi- 
nanc;nment de l’increrneni d’efectius iieccssriris perquc l i )  Poli- 
cia Autonomica pugui assumir totes Ics t’~iiicions cstatulirics, 
Iiirii lotcs Ics gcstions neccsshries davant el Ciovern central, 
perquk, u la ti, els diners surien del niatcix lloc: clels contri- 
buents, ja paguin direclament aquí o ii t r w h  de Madrid. 

En tot cas, nosallrcs opinem que cl cluc és m6s importani és 
posar I’accent CII la seguretal ciutadana, i tw en el curicter pat- 
rimoninl dels instruments necessaris per garaiilir-la. Per aixb, 
ens prcocupa també que voslk considera com a policia de Cata- 
lunya només I’autotibmica i Ics policies locals; pcr a nosaltres, 
6s policia de Catalunya la que aquÍ, i des cl’aquí, ens garanteix 
la nostra llibertat i la nostra seguretat. Dit ines clar, també es 
policia de Catdunya els cossos i forces de scgurelilt dc I’Estat 
que operen a Catalunya. Coincidim en alli, de substancial amB 
el plantcjnrnent que feia ahir el candidat en rclaci6 amb la 
nostra economia. 

bs cert que Catalunya ha patit i encara pateix amb especial 
duresa I’irnpacte de la crisi i les s e v a  conseqiikncies en ternes 
de [’alur i marginació social. I també és cert que la recuperxi6 
de ia nostra economia no és tasca que afecti exclusivament el 
Govern, i yuc soiameril cies d’una hmpiia inobilituicib de tota 
la societat civil construirem les bases per a la recupcracib eco- 
nbrniciit. Nosa1 lrcs fórem contundentment CI ars en aquests as- 
pcctcs al llarg de la nostra cariipanya electoral, i proposavern 
~ i n  gran pactc arnb totes Ics forces polítiques per a la recccca de 
solucions que perinctcssin unit sortida progrnmada a t’actual 

crisi econbrnica que pateix la nostra societat; tols sabem quc la 
Generalitat té poques campetencies dins i’irnbit de la política 
econbmica, pcrb creiem que hi ha canals, des de l’fiutogovern, 
que permetin crear un cfímux adequat per al clcsenvolupamenl 
de la iniciativa privada, que ens portés a una gradual recupera- 
cib econbmica. 

El nostre objectiu bisic, des d’aquest punt de vista, passi per 
I’edificaciO d’una Adminislrncib phblica auslera i cficq que 
permetés de destinar partides pressuposthies creixenis a la 
tasca del foment de l’cconomia i que faci cara, amb cncrgia i 
arnb imaginacih, al repte de tornar a activar el  potencia1 de I’es- 
pe14 innovador i d’cmpresa, que és cl que ha forjat, en el 
passat, la riquesa dc Catalunya. 

No podem, per& deixar de comentar la refercncia que el 
candidat va fer en cl seu discurs a la qiieslió clels IIOUS impostos 
o reciirrccs. %es seves paraules semblen donar r?. entendre ien 
compromís rei tenidarnen t expressat en la campanya electoral 
rcspecte a la no creixi6 de nous impostos sohre la senda o el 
patrimoni de les persones o empreses, L‘Bmfasi posa1 pei can- 
didat CII aquesta qiiesti6 ens ha fet pensar que el compromís 
que avui assumeix davant aquesta Cambra no és identic al con- 
tingut en el seu programa de govern que temps enrere presenth 
la coalició que ell encapqai;i, i k  aquest es diu clarament que 
s’evitarii I’increment de la pressih fiscal; ahir, al contrari, se’ns 
deia que no s’incrementaran els impostos sobre el patrimoni o 
sobre la renda cle Ics persones o de Ics empreses, pero cs deixa- 
va oberta --almenys implícitament - la possibilitat cl’eslablir 
mus impostos o recirrecs sabre Ics transmissions patrimonials 
o In circulació dels béns Q cle riquesa. 

El Grup parlamentari que jo represento voldria conkixcr 
nmb tnés exactitud quin és el criteri del candiclat sobre aquesta 
qücsti6, sens dubte central en les preoczrpacioiis dels nostres 
conciutaclans. Poc podem afegir ii aqucsta qiieslih, com no 
sigui expressar la nostra ad hcsi 6 als propOs¡ ts rnaniíesials pcl 
candidat respecte a la neccssi lat CIC considerar I’cradicació de 
I’alur i la cot’rccció de les scvcs conseqiihicies socials com ob- 
jectius prioriliiris per a I’accib de govern. 

Continuem sense saber, pero, desprds d’cscoltar el candidat, 
com s’orientnran les accions de la Ckncralitat en aquest tema, 
quines són les accioris concretes que pensa desenvolupar, quin 
v o h m  de recursos ccononiics pensi1 dedicar a aquestes i com 
pensa finarqar-les. 

Continuar la inkrcia dels darrers yuatrc anys no és compati- 
ble amb I’nmbiciós objectiu que ahir ens va exposar. En aquest 
context, la referencia a I’INEM e s  permanent per la Generalilat 
corn a transferimcia indispensable per poder desenvolupar una 
política eficaq en la lluita contra I’atur, i observem en ella una 
certa conlradicció, ja que vostk digué ahir, amb raó, que cnp 
govern no pot mcglac ell sol aquest problema, Per aixb, no ho 
ha arreglat el Govern de I’Estat, que ja té I’iNEM, i tampoc ho 
xrcglarcm des d’aquí. Pcr aquesta ra6, la via clels convcnis que 
Aiir va >ipunlar --deixant de banda, de moment, la reivindica- 
ció de la seva transferkncia- ens sembla una manera cficac 
d’(opcrar en aquest tema. 

En íntima relació amb el terna de que ara tractem, entenem 
que la Generalitat hauria de realitzar, en cl proper quadrienni, 
un important esforG inversor, la qual cosa implica necessiria- 
incnt austeritat i rigor en el creixerncnt d’alires partides de des- 
peses, concentrm t les seves actuacions en projectes suscepti- 

1 
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bles cle crwr nous llocs de treball i arnplianl Ics dotacions pres- 
suposihies slestinacles directment o indirectament a tifavori I’ 
el seclor cle la construcció, el qual registra ei perccntatge m é s  
alt d’at~irals entre eniplcats dircctes i indirectes. 

No podem prescindir, dins el c;y)ítol clc qiiestions econi>mi- 
ques, d’una ref‘erbncia a I’agricullura, qiicstió aquesta cluc ha 
mercscut, sota la nostríi opinió, esc11ssa declicaci0 CIC la Genera- 
lilat. 1;s ceri que s’hczn portat a terme aiguncs mesures encomi- 
ables, perb tarnbd crcicm que ha inaricat una política global. 
N o  s’ha cionat iina prioritat de tractament ;i Ics explotacions fa- 
miliar, IXI- tal d’afavorir la continuilat en el futur  dels nostres 
pagesos i rmaders. 

Cul cluc Ics bones intencions CN concretin en fets posililis i re- 
alitals, mit.i;iti~ant una politica de finanCament adienl i m b  un 
tipus d’in terbs q ~ i e  els homes clcl camp puguin assumir. Una 
polit ica racional de niil!at*a dc I’habitalge rtiral, scns duhle, 
coi1 tribuirr‘i il equilibrar cl desai‘r-lsameiit de bcncstiir social dels 
camperols i ramadcrti, enlcnenl, c1’aftr.a biinda, qiic la Gcncrali- 
lat ha rl’entrar il considerar amb proí’Lindiia1 ltt problemit tim 
que planteja, amb hi seva apliciicih al mhii Iural, I’impost sobre 
associxiotis, arbitrant les mesiircs cluc calgui per evitar que 
aquest cs convcrteixi en un mccanisme que Fwi inviable Ir-l con- 
t i nLiilaI de I ’ex 1110 t ació fami I i a r ag r i  ri il. 

iXnlr’e cls tetncs que el senyor cnnciidat aniiiicilj ahir, en ei 
seu discurs, coin a susceptiblcs d’un tractamcní profiincl e11 la 
sessi6 d’nvui, a requeriment cl’algun dcls tisups, entenem qttc 
és especialmcnt important cl turisme; no solament per I’clevat 
jwcentalge que prqw)rciona el producte i r i  lerior ii Catalurrya o 
per 111 igualnicrit clcvarir-1 cnntribucib a la crcació de llocs dc tt‘c- 
ball, sinó, especialnient, pcr representar alguns problenies que 
110 han merescut ~ I ’ O U  alcnci0, fins xa ,  de la Gciicralital CIC Ca- 
talunyu. No n’hi ha prou, efectivament, de íer dcclat+acions de 
bona voluntat solm la protecció de la indústria turística i de fer 
csinent de la ciwtcih de I’uturs municipis turístics. 

Per acabar I - ~ L Z C S ~  tema, VO~CIII  fer uiia mcnci6 explícita al 
scctor del ciimpi ng que 11 Chtaluriya csh assoiinl un protagonis- 
tiie cspecial; ~misein cluc dcs de la C;eneralitat caldria clonar-li 
una espccial atencii) lies a 12-1 scvii prornocib i expansib. 

Coincideixo atnh alguns dcls aspcctcs programlitics cxposiits 
pel candirlal umb rcferkncia a lli projcccih cultural de Catalu- 
nya, perb lanibk hi ha algunes llacunes que cns igradaria resse- 
nyar. Ens trobem amb una cornuniht plural culturaltncnt. A 
Catalunyíi ha vingut un nombre molt importiint de persones 
d’altres llocs d’Espaiiya cluc, a més d’un dcsig comi1 rl’integrar- 
se a la nostra socictat, volen rnanienir tamhi: els valors de la 
cultura dels SCUN pares. Per nosaltres, la potenciiicih d’a- 
questes iiian ifcstacions cnriqueix encara més l’aspecte plural i 
cosmopolita de Catalunya, i no solament no afwta cl plc descn-. 
volupment rb la nostra cultura catalana, sinó que hi permet la 
progressiva i tiiegraciii d’aques-i es persones. 

ris per aixb que des de la Generalilat caldria establir uns con- 
ductes que permetessin el descnvolupument ple clc la seva cap- 
acitat cultural. Estem d’acorcl amb una polenciacib de l’ctlicih 
de llibres en catal;i, pcryue creiem que s6n un rnitji cl’inlegra- 
ci6 important, pero no 6s rncnys cert -i aixB ho va rcconkixer 
el cmdidat- que Ihrcelona 6s la capitiil mundial de l’edicii, de 
llihrcu cn castella; no n’hi ha prou, tloncs, a conlinuar la políti- 
ca cul tural dcls darrers quatre mys, ja que aixb comportaria 
quc els iijuls dc la Generalitat no es dirigeixin rz les cclitorids ca- 

talmes, sinó li Ics editorials en llengua ca~nh ia  -certament 
necessiladcs d’ajut, corn t;imhé ho estan la rcsta de Ics nostres 
cditorinls i, en gcncral, la incliistria cidturat, pcr rab de circurn- 
stiincics de tots conegucles. 

Pel que fa als mi tjitns dc comunicacih, el discurs ilcl candidut 
no ka fct rererkncia al greu problcma quc significa la crisi que 
estan lravcssant cmpreses editores d’aqucsls mitjans i ,  si b& és 
veritat que altres secim jratcixcn unii crisi tan aguda o més, 
kzrnbk és cert cluc acluesl és un sectar que ajuda perma- 
nentment a la culturitzacih d h n  Ixiis, i, per aixb, no ens 
podem permetre que, corn a conseqüknciri de la crisi cconomi- 
ca, els afectats siguin dircctamcnt els cititndans. 

listeni cl’ilcor11, senyor candiclat, amb els objectius bhsics 
que en iiiatkria c1’wsistbtic-i.a sanithria ha proposat en el seu pro- 
gratna. ‘rot i així, dublem qirc els esliirps que pcnsa i‘cr en 
uqucsta inatkria siguin prou rendibles per a hi poblucib si, pa- 
r.al.lelatncnt, no s’efcctua unii reestrvcturacicj dcls centres 110s- 
pitaliiris i d’assislkncia que, al seu dia, varen ésser transfcrils. 

D’altra Ixiricla, malgrat cluc hauria d’ésser un punt primordial 
clcl seu programa sanitari pcr a C>italunya, no ha tractal anil:, 
profiltiiiitat del terna clc la millora de I’assistimcia rural. Parlem 
de reequili brar Catalunya i diem cluc coimarclucs que tenen  LI^ 

ínclcx de qudital de vida per sota dc la mitjana haurien de co- 
mplac anil-, ajuts cxccpcionals, i ,  cii canvi, quan cs tracta del 
cap i 10 I essencial per x o  ii segu i r- ho, ho pa ssc n i  d’esq u i 1 I I &. 

Nosaltres volcm dir-li quc cal trobiir mesures concrclcs pct’ 
millorar I’assisikncia dins 1’8mbit rural, la qual cosa, juntarnen t 
amb altres accions, pertnclrii aqucst augment dc la qualital de 
la vida de ICS nosíres comarclucs. 

Pel que i3 II la llci d’ordcnacib territorial, estem d’acord amb 
dos clels punts sohl-c cls quals es rnanifesth ahir  el ccancliciat. hi 
primer lloc, cluc és iiiiii  llei prinrjtiria, clonni el crcixciit dcse- 
quilibri que hi h a  entre les comarques de Calalunya, i ,  scgm, 
que h a  rl’ésser h i  t d’un ucr~-d entre totcs Ics forces politiques. 
Pel que i‘a til contingut de I’eesmenlada llei, el C h i p  parlamcnto- 
ri Popular vol expressar Litis criteris bisics. Kespcctcm la divi- 
si6 commal estalicrh pel Decret del 23 C I C  descmbrc de 1936, 
si bé caldria adequar certs límits ii la rcalitnt sbcio-cconbmica 
cte les xones; tnan tenir I’actual divisi0 provincid, la qual cosa 
ens permetria cl’aprofilar l’cxiierihcia administrativa dels dar- 
rers cent cinquanta anys, ja que augmentar el nonibrc de pro- 
víncies eiis portaria a un a~igiiient paralkl de la dcspcsa piihlica 
que no eiis podem permetre. 

A més, cal que iot rzixb vingui abonat per uiia skrie de mesu- 
res polítiques encaminades a I;cr que, dins la nova llci electonil, 
es contempli la prcsknciu en el Parlament de Catalunya dc Ics 
comarques més deprimicles. Mcsurcs thcnico-.iurícliques mi t- 
jaiiGanl  LI^ pla dircctor territorial cle Catalunya, el qtial cal ciri^ 
que s’elabori al llarg d’aquesta legislatura i cluc s’hauria d’ori- 
cntnr cap ii la corrcccib dels desequilibris reals que rwui exis- 
teixen, clar rerament, amb mesures sbcio-econbrniques que 
pernictin un crcixt:mcnt, una crcixcnt participa&‘> dc les co- 
marques més deprimides en els pressupostos d’inversi6 de la 
Generalihi, cncarninades fonamentalment al creixemcnt eco- 
nomic de la zona i a millorar la cludilat dc la vida dels seus hahi- 
tants. En canvi, hem observat una certa conlradiccib en Ics 
sevw paraules respecte :E Ics rclncions entrc la Generalitat i les 
conlarques. D’unli biiticla, sc’ns diu que foren necesshics in- 
slAncies interrn&dics de coI.ltibor~~i0, amb  clara rcfcrknciu ii 
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Ics vegueries. D’altra banda, se’ns afirmii la necessitat de no co- 
mplicar la xarxa d’administracions phbIiques amb cornpetknci- 
es sobre el nostre territori. Pensem que crear noves administra- 
cions ph bliques sense unes compe th ie s  clarament definides 
no és manera de simplificar. 

Acabaré fent consthncia cl’un altre fel: volem destacar de 
manera especial el fct que des de centres de I’Estat es defensi 
amb discursos parlamentaris i amb la practica quotidiana de I’e- 
xercici de poder una concepció del dret corn a emanació directa 
de la forqa. 

Sorprkn la utilització, sense rescrvcs, per alts dirigents de 
I’Estat de prictiques quecomporten una perversió del dret. As- 
sistim dihriamen.t n un procés sorprenent, en que cadascuna de 
Ics lleis sotmeses a la consideracib del Pzirlarnent espanyol 
compta cn el seu articulat o en les disposicions addicioiials o 
transitbries amb un  bon nombre de pnranys, concessions a 
favor de I’execu tiu, disminucions continues dels nivells d e c -  
tius d’autonornia recaneguts per la Constitucib i els respectius 
estatuis i itmciiaces 21 llibertats essencials per a nosaltres, 

Perb aqucsla pcrversib del dret va molt més enlli de les prac- 
tiques denunciades, i arri bii al camp de la mateixa Constitucib. 
I, aixi, cs proposa ara cle suprimir et recurs previ d’inconstituci- 
onalitat, com que, per a nosaltres, no és més que utla reforma 
encoberta cle la Constitució i una alteracib substancial del siste- 
ma d’eequilibris dissenyat pels nostres textos constitucionals. 

En aquesta línia, nu podem oblidar un darrer aspecte que 
considereni especialment remarcable per rcfcrir-se a iin dels 
poders bisics de i’kstat: concrelament, d poder judicial. No 
posem en clubte la inclepcnúencia de la nostra Adininis tració 
de justicia ni I’aita qualitat moral i tecnica dels seus servidors. 
Constatcm, per& una voluntat cl’iiislrumcntalitzaci~ en I’clec- 
ci i ,  clcl tctnps, lloc i encausats; unli discriminació injustificrzda 
en cl rigor amb que són plantejats tcmes cie naturalesa idkntica, 
així com una actitud cle cinisme evident en alles insliincies de 
I’Estat, incompatibles amb la recta cornprensi0 det dret i dc 1a 
jusiícii-i. 

No pensin els senyors Diputats que he equivocai ei fbrurn, i 
que, aquest discurs, seria millor pronunciar-lo davant altres in- 
stAncies de f a  vida parlamenthria. No anem conlosos, Aquest 
Parlament i els Diputais que el componem no compliríem la 
seva f‘mció si no recollíssim les preocupacions dels ciutadans, 
si no connectéssim amb el sentir del poble, clarrcr jutge dc 
qualsevol sistema ctcmacratic. 

I, iiixb, tnmbk ho sap el poble, aixi corn també sap quc, pel 
damunt de promeses falses, de frustrades pretensions de mora- 
litzar la vida pública, de modernitzar el pais o de fer funcionilr 
Espanya, el canvi & avui la polititzaci6 de I’AdministraciÓ pÚ- 
bf ica, I’cstatitmciÓ d’importants arees de la nostra societat, 
I’encobriment d’intencions fosques i la sistcmhtica i aviciada 
practica de IxrversiÓ del dret que abans denuncihem. 

No es des d’ayuem actitud que poden realitzar-se la llibertat 
i la justícia ni és aquest, en definitiva, el cani  que convé a Cala- 
lunyr?. I ens és forqós dir-ho aqui, en aquest [brum que aplega 
els representants elegits pel poble de Catalunya. 1, sobretot, 
convé dir-ho aquests dies, quan la sensibilitat popular, en raó 
de circumstancies de tots conegudes, esta més desperta quc 
mai i es fa mes flcil dc comprendre el sentit de ln nostra 
denúncia. 

Senyores i senyors Iliputats, nosaltres creiem que Catalunya 

te necessitat cle tornar a trobar la il.lusiÓ pel treball, per I’obra 
ben feta, per la creació i la innovncib, la iI.lusi6 per la recerca 
d’iniciatives que permetin el progrés del nostre poble. I, per 
aconseguir aquesta il.lusi6, 6s avui més necessari que mai que 
es doni el més alt nivell possible de recolzament a Ics instituci- 
QTIS que tenen la. responsabilitat principal de dirigir cls propers 
quatre anys la nostra tasca colkctiva. Per aixo, nosaltres hem 
escoltat amb molta atenc% el discurs d’ahir del senyor candi- 
dat, així corn les seves intervencions al llarg de la scssib d’avui, 

Duran1 la meva exposició hauran pogut notar que mantenim 
posicions diferents respecte a les solucions que han d’escollir- 
se per donar una resposta d’eficacia per als problemes que Cata- 
lunya té avui plantejats, perb, en qualsevol cas, no tenim in- 
convenient a afirmar que, sense arnagar les nostres discrepin- 
cies amb el programa presentat n 121 consideracib d’ayucsta 
Cambra, sense oblidar els nostrcs dubtes rcspccte a la viabilitat 
de les seves propostes o a la capacitat per porlar-les il termc, 
estem disposats a donar el nostre vot favorable i11 candidat en 
la votacib d’investidura. En qualsevol cas, senyor Pujol, no 
vegi en aquest vot una abdicaci6 del nostre paper COM a oposi- 
ció parlamcniiria, ni tampoc una acceptació incondicional de 
la seva política. Voste, senyor candidat, ha de saber que aquest 
vot no serk, en conscqükncia, ni en cap cas, un xec en blanc ni 
un wenq cl’iin acord permanent, Ren al contrari, amb aquest 
vot volem manifestar cl nostre respecte per la majoria d’aquest 
poble de Catalunya que ha volgut que vaste continu’i essent el 
President cic la Generalitat al llarg dels propers quatre anys, 
des de la fidelitat amb els noslres electors i amb el nostre pro- 
grama. Per aixb, ens veurem obligats a retirar-vos el nostre re- 
colzanient tantes vegades com aquest darrer i irrenunciable co- 
mpromís amb els nostres electors així ho exigeixi, cosa que, 
pcl bé de Calalunya, nosaltres desitjariem quc no hagués cle 
succeir en aqucsta legislatura. Perque aix6, en definitiva, signi- 
ficaria que Catalunya torna a ser de nou i pcr a tots terra 
d ’ espcranqa . 

Res més. Mol tes grlicies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Molt I lonorablc senyor candidat, tk la 

parautu. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRl3SJDftNGIA DE LA GENE- 

KALITAT: Molt Honorable senyor President, senyores i seny- 
ors Diputats, el Diputat senyor Rueno ha fct referimcia, ha dit 
quc en I’exposició meva de programa d’ahir hi havia poques 
novetats i poques sorpreses. També ho ha dit algun altre 
orador que I’ha precedit. Bé, aixb 6s Iogic; de fet, nosaltres 
teníem un programa electoral, no hauria estat logic quc I’expo- 
sicib dcl programa d’ahir hagués presentat ja tanles diferkncies 
respecte al programa electoral i ,  d’altra banda, teníem una tra- 
jectbria de quatre anys de govern que, després dels resuitats 
electorals dcl 29 d’abril, no tenim especial incitació -per 
dir-ho així- per modificar-io radicalment. Per tant, ks Iogic 
que hi hagi poques novetats i poques sorpreses en molts 
aspectes. 

Ara bé, dit aixb, avanqant hmbk  que li expresso la meva cu- 
inplaenqa per tota una &ric #ofertes de colhboracih, de dis- 
cussió conjunta dels temes i dels problemes, voldria simple- 
nient fer uns molt breus comentaris sobrc alguns dels punts 
que ha expressat el senyor Eduard Rueno. 

En primer lloc, respecte al que ha dit del rkgim local, de la 
llei del rhgim Inca1 i de la llei de funci6 pública, vosti: sap que 



llei del rbgirn l o a i l  i de la llci de í‘unció pública, vosti: sap que 
í i  11s ara no 1iem disposat, no disposeni encara - pcrb lot 
scinhla indiait. y~re raalmeni cn disposarcm molt aviat -, 110 

hem disposiit de la Icgislacib marc dintre cle la q i i a l  ens porlicm 
moure amb un ininini dc segwetiit. Vostb, si li: el lext clcl meu 
clisciirs ct’ahii; veurli qLic, quan crn i-cfcrcixo als ptmjecíes legis- 
lalius cluc tcriini respccte u la iiincj6 piihlica, clic H pcr f i  H 

-concre1amcnt hi ha uclucsta expt‘cssiir perquk ds que ~*caE- 
mcnl durunt els anys :interiors aixb 110 1x1 estal possible. 

I’cl cluc í:i refcl-kncia al pressupost del 84, voldria fcr una prc- 
cisih: les coses sijn coti1 sbn. 1 les coscs s6n com sÓ1-1 vol d i r  qiie 
~iosdtrcs no poclem fer -de k i ,  UIIU I I I ~  va passar aixh amt:, 
cl pressupost dcl 83, pcrh ho vircii i  fcr perque hi vcnícm 
obligats, pcrcluk, si 110, iw haui*íerii t ingul rn;-Iiicra de irebnIIal-, 
i de fcl cl  I’wlamenl ho va vc~ i r c  així mateix ... t’erii, de fei, 
nosaltres hetri CIC Ixcxcurar tan poc com es piig~ii lcr pressupos- 
tos en els quals la partida rl’ingressos n o  estigui clara. I tim- 
altres no la tindrem clura plenament, xliicsta partida, Iins q~ ic  
cstigui aprovat o almenys CII una fise avunqada de discussib, la 
llei yiic ahir  els vaig dir, In llci dels percentatges clc les parlieipa- 
cions de les Comunitats íwtonhmiqucs en les inversions clc 
I ’ 17s t iit+ 

I’cr ceri qiie jo avui he cl’introduir Linu pctita modificxib cn 
cl que els deia ahir:  uyucsta llei, que s’hiiviu dc presentac í I  pri-  
mers d’abril, i cluc cfcctivumenl nosultres vsl~t-em scr irrformats 
que cl 4 d’abril havia eslut apr.ovad;i pel Coiisei1 CIC Mitiislrcs, 
cn canvi, vaig d i r  que 110 s’hwia presentat, i la llci es va presen- 
lar el 28 de maig, ks a dir, concretamcti1, abans-d’ahir; cosa 
que cclcbrein, i que, d’ultra handa, nosal tres haviem estat in- 
sistint ú1tiiii;imetii --no voleni dir CILIC hugi cslat motivai per I u  
nostru pressih, per0 sí yuc és cert que hi havícm ental insisiin~ 
iiltiniameiit perquc finiilmeiil aqucstu llci es prescnt~s. PI1 que 
~iass i i  6s quc aques~a llcj s’ha pmseniat, i s’cspecilicn, a tnés, 
que ks  provisional cn una p i l r i  d’aspcctcs perquk n o  estan detcr- 
tninaclcs uncs dcterminadcs quantita Is solm Ics qua Is s‘lxin 
d’iiplictir els percenliblgcs. .. O sigui que, iiiii h precisih, en 
aq i  rcst matci x tnomii t no sit betil, aquella part  icipacih que cn 
pt’i ncipi tenini assignncla, quant ,  elkectivnmcnt, cn ct i ner con- 
c I‘C 1, 1 )o t represc n tu I’. 

Vostks sihen cluc la Llei que va i iprowir el Parlatncnt dc Ca- 
lulunya diu qiic i~osallres no poclem ~~t’esen h r  cE prcssupost 
li ns  LI^ mes desprks chprovacla aquesta llei dr: perccnía tges lier 
les Corts Generals -que vol dir tambk pcl Sennl. Crec, real- 
mcnl, quc haurem cle prescnlar en aquest Parlament, tiaurem 
d’cstudiar cn aquest I ” h I E n t  la manern de fer-ho d’una d t r a  
mariera pcrq~ik és que, si no, sí quc, efectivament, cle cap 
1iiarier;i dintrc dcl 84, molt probablenient no Ixdriem Ter el 
preSsL1 post. 

Pcrb aquesta iio és la nostra intcnció. El que vaig ii dir és 
quc, tul cotn eslan Ecs coscs - - i  Ics coscs sbn com shn, i ara les 
he cxplicadcs amb una mica niés de detall -, tal com estan les 
coses, pt‘kcticamenl el prcssupout que huurcm de fer cn el 
moment cluc, fins i tot avanqant-nus a atlb quc cstrictament i 
legal ment haurícm de fer per aquesta llei del noslrc Parlamcn t, 
prhcticamenl yuun prcscntarern el prcssuposl cns timbarem 
que seri més una. .. , no 6s que sigui ~ i n  pressupost.. . , pero serh 
el pressupost que h a u r i  d’assumir ínia la despesa feta ja, en la 
forma i amb les proporcions fetes dtiranl I’any 84. 1;s una reali- 
tat, que és aquesta, i -com diu un Fl~luslrc 13ipulat d’aqucst 

Piirlatnent molt sovint- 110 hi hn tnbs ccrii cluc I n  que creima. 
Ayucsla es In rcal ilal que li i ha. 

Sohrc Iu scgtirelat ciutadana, et1 pri tim 1 IOC volclria prccisiir 
cluc, quan jo ahir crn vaig referir a la policia de Catalunya, em 
refcria ii la policia, q ~ i e  segons I’arliclc 13, prcvist en l’articte 
13 CIC I’Estalut, cs ii dir aquella policia que d’una im:incr~-\ o 
cl’una allra depkii direclaiiici~t o indireclament, com a coorcli- 
naeib o com el que sigui, de la Generalilat, ~mo que evi- 
dentmcnt nosalires sabem perii3ct;lmenl i oomptctu i no terri i11 
ei1 absolut - - i  volclria que aixb quedks clar- cap mcna de 
desig de tenir el rnks petit recel respecte ii tot cl cmjunt  de la 
policia de I’Esiat, de Ics diverses policics o forces cl’orclrc 
piihlic qtre uctucn i1 Catalunya. Tant 6s aixÍ que CII alguns nio- 
incrits nosaltres havicm planlc.jat - i continua csseril ok+ctiu 
noslre en el ruoiiicnt qtic aixo pugui scr oportú CIC lornar-ne a 
p ~ l i i r - ,  tant es aixi cluc nosaltres, tant  amb el Minislrc Ros611 
com després iimb el Ministre 13nrriotiucvo, havíem planlejat la 
possibilital que Iit millor manera de resoldrc el temu de Iu qiies- 
ti6 cl’ordrc públic a Catalutiya scriii, seguint el model i~leinany 
-o sigui, tatnpoc no eiis inventem I-cs-, que iotes les forces 
CIC scgurelai de I’Estal passessin ii dependre dc la Cornuilital 
aulonimiica. O s ia  que hi compkiii tant cluc em iigixliirh real- 
nicn 1, doncs, ~iodcr-Ics incorporkir a la G encsal ilal, nalural- 
tncnt, cn la ~ O ~ I J X I  cluc la seguretat general CIC I’l<stat requerís. 
131 aquest punt dc la seguretat ciu taclatia, sigui de les f‘orccs 

d7(irdi+c públic, de la policia uutonbmicu, ctceter;!, si que he de 
fkt- utla precisi0 que ahir potscr no vil quedar prnrr clara, tot i 
~ L I C  hi crii en el text del nieu discurs i 110 vaig dir ,  i c s  quc ~ i n  
problema qiic haurem dc planiejar és el tema dct finnn~umen t 
cl’aquesta policiu. Vostks sabeu que aixl, ha cstat ben rcs[)lt en 
cl cas basc i nosattt’cs hem cle íkr un ptan~e.juiiieiit cluc no CIIS 

deixi c n w c  respecte a aqucsta solució qiie s ’ h  donat en  el cas 
basc. 

U n  punt. U 13 altre punt  CJLIC: voldria pi-wisar-li, scnyor 
13~1cr-10, no peiisem posar itnliostos, t-ecr‘lrt-ecs, sobre Ics trans- 
missions palrimonials, no. No penscm ~iosat ‘  rechrrccs sohre la 
cii.culaci6 dc b h s  o dc riqiieses, no; rotundamei-lt. I pcl quc ha 
dit vostc respectc I I  I’iinport de swmsions, rccordi, tingui 1x-e- 
sent que iiosultr’cs -h C;encrulitut, vull dir- sorn gestors cl’a- 
quest impost pcrh rio lioclem iiilervenir cn la SCVM niodificiicib. 

I li liu hagut una scric dc punts inds, perb, corn i ibnns tai-nhc 
ha passat atub el scnyor Gutiérrez l)íw,, c m  pcrrnetrii cluc no 
els ctmtcsti tols, Només molt breLirnen1 sipiga qiic en cl sector 
de la conslrucció cns n’hem preocupat, com demoslrii el fei 
cluc cl rectirs que ahir la Gcticralitat va guanyar en ct Trib~inul 
Constitticional, cra 1111 rccurs que prccismenl eslavii posat 
contra LIIIC? rncwrit dc la Gener;ll ¡tat que  prclcnia, precisamcnt 
-i  atbrtuiiadflmcnt, rcpeteixo, I’hern guanyat - igilitzar la 
vcnda dc pisos i ,  per lant, i\judar el sector dc la construccih. 

Quant al sector del crimping, j u s t m e n t  crec que hi hem k t  
una tasca molt important i que -és ~ i n a  petita precisih, m’ho 
pcrmetrh- jo IW vaig reconeixcr --recokixcr- que 13arcelo- 
iiii era la capital niundial de l’eclicii, en caslella, sinó que vaig 
dir qiie Rarcelona cra la capila1 muiicfial i que cl’aixi) denor- 
guiiia. fis una petita diferbiiciii tic matís, peri~ de tota iiiancm 
i rnportanl. 

I ,  linaiment, com a iiitim tema -sé quc vostk n’íia parlat de 
molls més-, vostb ha fet referhicia a l’organitzacib territorial 
. Comprengui -i aixb val pcr a l’organitmció territorial, perb 
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val tamhk pet’ a altres qüestions que han plantejiat abans altrcs 
porlaveus-, comprengui yuc si sortim de la base que volem 
buscar el mixim de consens possible, aixb ho hem de fer, hbvi- 
ament, des del punt de partida, del punt d’arrencacla quc és el 
nostre program, que és prou conegut, pcrb també ho heni de 
fer amb uns plantejaments, dintre d’aquest marc, pero, amb 
uns plantejaments al menys apriorístics possible; perque si ara 
nosaltres coniencein a explicar fil per randa allQ que entenem 
que ha de ser l’organitzacib tcrritorial, la possibilitat de consens 
quedarli ja d’cn trada compromesa. 

Per tant, no insistiré mks en aixb i tiimbd -com abans he ret 
amb els altres candiclats- el que vrill reiterar, concretanient 
en aquest ciis amb Coalició Popular, el que vull reiterar 6s que, 
efecti vimeni, iots plcgats siguem capaGos durant ;iques ts pro- 
pers quatre anys cl’actuar d’iacorcl amb Lit i  critcri de rniixirna co- 
l~laboi*acib possible, i és en aquesta linia que larnbé compto 
que porlrem dur  a terme uiia acció CIC clirilcg molt obert i molt 
constant sempre ambel C ; I * U ~  que vostc rcprcscnta. 

EI SI-. IW ES I DENT: L’ Jl~lustre senyor represen lsin t del 
Grup parlamentari Popular vol fer ús del seu dret de replica? 
Senyor Ediiml h e n o ,  té la paraula. 

El Sr. INJENO: Moll breument, donada I’hora. Quan nos- 
allres deicm, scnyor candiclai, que hi havia poqucs novetats en 
el seu programa ens refericrn bisicameni ii l’experikncia cluc, 
donat cls quatre anys de govern quc té, Iiaguks pogui aportar; 
6s a dir, té dades, té daclcs Iiistbriques suficieiits per podcr con- 
templar amb quins mitjans compta la Gcncralitat per donar 
suport H tots els des@ de bones voluntíits, cluc nosalires co- 
mpartim, i que desitjarjem que cs portessin a lerme. 

Rcspcctc al pressuposi, 116, jo entenc --CCIM vosle va d i r  
d i i r -  quc la partida que ens fatla obtenir d’ingressos per part 
de I’AdministracjÓ central és molt petita, és moll petita, i no 
pot fer variar en  gran forma, amti gran fms, cn deíinitiva, ei 
pressupost d’aquest any. Crec, d’allra banda, que hi ha hagut 
nioinenis en qiik s’ha fet cl pressupost itm b errors --acccptais, 
al final- de xifres moll més itnportnnttj - - i  no vull  parlar, con- 
creiament, de les valoracions CIC les transl’erbncics -, cle x i f k  
ím cscandalosarnent importants, i malgrat itixi), cs va Icr el 
pressuposí de l’any corrcsponent. 

Rcspcck a la scguretat ciutadima, tots cI’;~cc~rd cliic s’ha dc 
tenir més seguretat ciutadana, pcrh tots d’xord que 110 cili 

pagar-h, sinó coordinar. els tnit.jans que hi lis, qiic és una COSLI 

molt diferent; no es tracta d’afegir diners, sini, coordinar cls 
scrvcis que tenim, que aixb sí que es una altra cosa. 

I ,  darrerament, en un lema que no he cornentat abans, sí 
que li  agrairia que ens fes ~ i n a  petita niencib, perquk no se n’ha 
parlat, cl’un terna cabdal, de l’ítny 80 -perque no se n’ha parlat 
ara-, q ~ i c  6s el projecte de l’eix transversal de Caldunya, rei- 
teradament esmentat en aquesta Cambra, 

Moltes gricies. 
El Sr. PKESIIXNT: L’I-Ionorable cundidal no vol parias. 

Bé, ara, naturalment, per l’hora que és, haurem de suspendre 
aquesta sessib, peri, abans voldria anunciar que, d’~cord  amb 
I’aarticlc 74 del Reglament del Parlanien t, la votació d’investi- 
dura tindrh lloc a dos quiirts de vuit dcl vcsprc. 1, ara, anuncio 
que Ic? represa serA a les cinc de la tarda. 

Se suspen la sessib. 
Sbn dos qtrtrrts i wrii minuis de chim &i migdia.) 

El Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessió. Prego a I’Il~lustrc 
Portaveu del Grup Socialista al I’arlament de Catalunya que, 
en continuació del debat d’aquest matí, tingui la bondat d’ocu- 
par la tribuna dels oradors, 

El Sr. ORIOLS: Molt I-ionorable senyor President, senyores 
i senyors tliputais, vull que les meves primeres paraules en 
aquest Parlamelit siguin de salutació cordial ii la Presidencia, a 
la Mesa i a lots els Grups purlamentaris. 

h j o  a aquesta lribuna amb iin doble sentiment, un senti- 
ment C I C  satisfacció per participar en u n  segon debat d’invcsti- 
dura, i pel fel que aixb en si mateix significa de consoliclacib 
del nostrc autogovern, de consolidació del procks democrhtic 
en el conjunt de 1’Est;it. 1 larnbé de preocupacib -ben 
1bgicarnen1- per unes circurnslincies politiques particular- 
incnt grcus, a les quals s’ha al-lLidit, potser un xic eufemística- 
ment, en el debat dkquest mati, i a les que em voldré referir 
també en la. meva inlerveneib. 

Aq~iesl debat que esteni celebrant ks un debat que te m u l -  
tals predeterminats. Han estat L I ~ C S  eleccions les qui han deci- 
dit qui ha de governar i com lifi de governar-se la nostra nacih 
en els prbxims temps. Una inajoria dels vots de Catalunya ha 
nptiit per la coalici6 que avui és inaiorit8ria en aquesta Cambra. 
Als Socialisles cle Catalunya, en tant que democraies, ens co- 
rrespon ja IIO felicitar i desiijar encert als guanyadors d’aqucstcs 
cleccions -ho vani fer, corn era la nostra obligació dernocriti- 
ca en el seu imommt-, sinó simplenienl constatar que en 
aquest Parlamcn~ ccisteix unti majoria a la qual correspon la 
seva runci6 de govern, i tambk, d’acorci amb les mateixes 
rcgles de la clemoct*~iciri, ens pertoca a nosa1 tres d’exercir LIII 
altre paper, igualnien t indispensable: el paper d’oposició, de 
critica, de control, cle seguiment, el paper d’aliernativa de 
govern yuc es incxcusablc per a asscguriir el pluralisme i la de- 
mocricin de hitogovern calal8, per a vertebrar Catalunya, per 
a assegurar la colivivencia dctnocrktica i el joc productiu per a 
Catalunya del debat entre govern i majoria, d ’ h a  banda, i opn- 
sicib o oposicions, de l’altrn. 

i-Ie parlat de vertebrar Catalunya, i i-lquesta necessitat, 
aquest gran oljcctiu ha de ser - - i  més que mai en les presents 
circumsiincics- I’objectiu comi1 de Catalunya, de tots eis 
seus sectors, de totes les seves forces socials, culturals i políti- 
ques. Estem en  una autonomia naixent, que no ha desplegat, 
ni de bon tros, totes les seves potencialitats, i la tasca de desen- 
volupar, enfortir i aprofundir el nostre autogovern ha de ser 
lasca de tots. Per riixo, oposici6 sí, i’oposicih imprescindiblc en 
tota dernocracia, l’oposicid, responsable i també energica i con- 
tundent quan faci fiilta, l’oposició que a través de la seva critica 
vol construir i aspira tambB Iegitimarncpt a ser majoria i B go- 
vernar. Oposicib, ~ Q I K S ,  pero també treball cornfi, 

En una clernocrhcia estable, pleliament consiru’ida, plena- 
ment consolidada, Ia freda aritrnktica dels vots en un Parla- 
ment no arriba a ser-ho mai tot. 6s molt, és quasi tot, en el fun- 
cionatnenl d’aquestes democrhcies consolidades, pero no ho 
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Voldríem, en darrer lloc, u n  progrtlma de progrés, un progra- 
ma d’esqucrra, pragmitic, raonablc, pcrh que tingués clara- 
ment fixades unes lirioritats que no sbn, corn és Iogic, ics prio- 
ritats de I’actual majoria i del seu Govern antcrior o del futur 
Govern. Prioritats de reequilibri social i tcrrilorial, per lkr 
front a una situacib escandalosa, des del punt de vista de la 
cpalital de vida ¿i Catalunya, Pl-iorhl en cl combat contra les 
desigualtats, prioritat ei1 121 Iluilíi contra M u r ,  malgrat totes les 
dificii l t~~t~. Esforq per una Administracib neutral, rigorosu, pro- 
íessionalitzada, perquk en  el camp dc desca bdellnrncnt, cfe des- 
envolupament de I’Administracjb autonomica tcriim nosaltres 
al ctwvant, els catalans, l’alternativa entre ser cxcmplars o ses 
purament i simplement escandalosos, 

Esforq també en unes prioritats concretes en el camp del que 
s6n Ics nostres competencies en aquest terreny: educacib, sani- 
tat, politiciz industrial i agriria, cultura. Perb jo no voldria, de 
cap de Ics maneres, quc vostes intcrpretessin que vinc aqui  a 
exposar ei inetl programa; vinc i1 confrontar aquestcs prioritals 
enumerades molt esquemaiicameni amb el que s6n les p o s i -  
o m  qtie han estat defensades pel eandidlzt. 

I i¡ ha, en la seva intervenció, mots que nosaltres utilitzem, 
sens dubte: modernització, innovació, cultura, benestar 
social, i existeix, Iicr tant, el problema, prcsenl sempre cn tot 
debat parlamentari, del que hi hi! més enlli de les parautes. ICe- 
cordo, en aquest sentit, un dihleg ci’un llibre de Lewis Carroll, 
d’Aliciu en el puis ú~ les tnPruwlles, que deia: ~ k s  que les pa- 
rauIes tenen sempre el niatcix scntit )) i li respon a I Iumpty 
Jhmpty, em sembla, la reina CIC la histbria: ((Miri voste qui és 
que mana i vcurh quin és el sentit que es dóna ii les paraules. )) 

Iluncs bé, j o  crec cluc ytian parlem de rnorlernitzaci6, quan 
parlem rle benestar social, en prticular, no cstcrn parlant del 
illateix. Nosaltres creiem que, efectivament, a Catalunya cal 
fer un enorme esforq de rnoclernització, perb no des d’una 
perspectiva liberal conservadora, com s’ha dit  aqui aqiiesl mati 
-jo comparteixo aq~iest qualificatiu -, si110 clcs d’una pcrspec- 
iiva d’esquerra, des d’una perspeciiva progressista, per gestio- 
nar una crisi cap a objectius de mbs llibertat, de més igualtat, 
dc més solidaritat entre els ciutadans i ciutadanes (te Catatunyii. 

La concepció de benestar social que es despren de la intcr- 
venció del candidat, des del meu punt de vista, cs la concepció 
cie considerar que la crisi és un procés ineluctable que fa i íxii 
víctinics, i cluc, deshores, el que cal 6s u n  govern humanitnri 
quc iu?judi, si no rccordo malament, en termes textuals del can- 
didat: ({ics pcrsones que la crisi vagi margiriant>>, en ~ i n a  
perspectiva, per tant, de futur. 

Nosaltres no tenim aquesta concepció, nosal tres creicm que 
una politica social del Govern de la Gencrditat, sigui quin 
sigui, no hauria de tenir ui1 enfocment assistencial, hauria dc 
basar-se e11 criteris de solidaritat i cl’igualtni, hauria, per. tant, 
de parlar i de fer iinii política amb perspectiva d’igualtat que 
protegeixi, Iogicament, cls mbs febles, pcrB lambk que cs pro- 
posi com a objectiu escurvar les distimies entre els privilegiats 
i els explotats, que redueixi i elimini els privilegis, no des 
d’una bptiai cl’un getieric igiialitarisme in.jzzst d’altra banda, 
sinó des cl’u~ia política al servei dels qui treballen, dcls qui es 
fatiguen amb el seu treball, dels qui es cornpmnctcn en un trc- 
ball i una ambició colkctiva. Tol al contrari d’un enfocament 
CIC bcneliekncia i de paternalisme. No ajuts, si116 drcts. I drets 
expressats cn lleis progressistes, lleis de serveis socinls, d’esco- 

les ~ ~ ‘ C S S O I ,  CIC salut, per exemplc. No ajut, sinb política eficq 
en cl camp dc la protcccilj dels drets dels ciiiiiidtins a tenir el 
mateix tipus d’educació, pel yuc fíj refcrencia a la seva qualitat, 
i al niateix lipus de sanitat, pel que fa referencia a la seva 
qualitat. 

Ens preocupa, en aquest sentit, que en la inlcrvcncih del 
candidat no  s’hligin definit objectius cn iicplcsta direccih, que 
no s’hhagi pres consciencia d’una situació profundament injusta 
en el camp dc l’ensenyamen t i de la sani tat, i yuc no s’hagin as- 
sumit compromisos cn aquest terreny. 

El drct a l’cducacjó de tots els infants, i mks, precisamcnt, el 
dret a una bona ecIucaci6 ha de ser, sens dubte, u n  ohjetiu prio- 
ritmi d’un govern dc la Gcneralitat, i hem pogut veure com se 
silenciaven temes específics i punyents, perfectament relacio- 
nats amb aqucsta qüestib, tals com l’aplicacib generosa i imme- 
diata del teina del CEPEPC, amb tota la seva chrrega de reco- 
neixement pel que han fet nquestes cscoles per Catalunya, 
com no s’abordava frontalment el lema cabdal de la formació 
professional i com sembla que s’assenyalava que s’havia tocat 
sostre pel que fa a la construcció cl’escala primiria, i se silenciés 
1’existkncir-l encara a Catalunya de més de dues mil aules habili- 
tades, ks a dir, d’uns 60.000 nens escolaritzats sense escola i 
amb tants edificis escolars sense condicions. 

M’ha sobtat, en la intcrvcncib d’ahir clcl senyor candidat, la 
manca també de qualsevol tipus de referencia a un lema que 
per a nosal tres hs fonamental, i crec que ho ha de ser també per 
a qualsevot Govern de II? Generalitat: el terna dels mitjans de 
cornunicaci6 en catali a Catalunya. Cap referencia a la necessi- 
tat d’una política nacional i d’cntesa en cF camp dcls mitjalis cle 
comunicació en calalh fixant el seu ple desenvolupament com 
un ob,jeciiu prioritari. 

Així com en el cas dels mitjans de comunicació de la Genera- 
litat el quc cal és exigir-ne una utilitraci6 no partidista, més in- 
stitucional, més oberta, tant de TV3 corn de Catal unya-Ritdio, 
en cl cas de la premsa en catali ln primera cosa que cal fer és 
prcndrc cn consideració I ’enorme gravetat del problema, el fet 
quc durant cls darrers quatre anys s’ha retrocedit en aquest ter- 
reny, i coHocar-ho com a objecliu prioritari per enfocar i re- 
soldre, per una via no partidista, que garanteixi en tot moment 
cl’una manera escrupolosa no solament el respecte, sinó també 
el foment del pluralisme i de la llibertat de la premsa en catali, 
uiw tasca en la qual nosaltres voldríem participar dc bon grat. 

M ’ h  semblat també, senyor candidat, i m’ha sobtat, que cn 
h seva intervencib no ha donat a conkixer la coniposicii, del 
seu Govern. Ile dit dmns que aqtiesta crii la cinquena sessió de 
debats d’investidura que jo Ixxmciava; en tots ells s’ha donat 
a coneixer la composició ct’un govern. Kecorslo, ci i  particular, 
yuc en  el debat d’invcstidura de E’actctal I3resicIent clel Govern 
central va ser el mateix Portaveu de la Minoria Catalaila qui va 
assenyalar en cl Congrés dels Diputats la neccssitat de complir 
amb aquest ciew-e democsitic, i i’evcntual incorrecció parla- 
mentirja que significava deixar q u c  for; a t r w h  dels diaris que 
els Diputats s’iissabentessin de 1i1 composició dei govern. Em 
scnibla, si més no, sorprenent que s’hagi canviat tari driistica- 
nient dc criteri en aquest tetnps. 

Podria, perh no l i  nc temps, cstendrc’m en considerucions 
critiques en IclnciO amb el que han eslai els enfocamcnls i els 
f’orats, els silcncis, de prcsciitaci6 clcl candidat. No tinc lernps. 
Voldria ahordar aquesta segona perspectiva, que CM sembla 
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CIIM niajoria parlameril~~r’ia i quc hi haviu la responsabilitiit i 1’0- 
t:, I  i guc i ci de fer val er c I s vo 1 s d ’aq u cs t iz Iri:i. jo r i a par I il m e  i11 B ria I 

I<&,  jo CI’CC que cn aqucstcs qiicstions, qücslions cabdals pcr 211 

fu t LI I d c Cat il I 11 nyii, c ii foca mc n ts proba b 1 emeii t i i. r cvcr si t> I es 
per al rutus de Catal~inya, la majoria parlamentiiria 6s nio1 t i 111- 

portant, pcrb no 6s suiicient, j q ~ i c  aqucstes q’ilestions, forc;osa- 
mcnt, haliran de decidir-se finalnicrit sohrc la basc CIC I’acord. I 
voldria asscnyalar I’cnoimc gnwelat cluc CII tcnies com la divi- 
sib terriloriul CIC Catalunya II 1;i iiiateixa llei electoral de Catalu- 
nyu, se’iis iiiipos6s (i’~ii-111 niaticix mechiica t;i frecla witn-kticii 
d’unu tnajoria en aquesl I+arl:itncnt. 

I-lc dit, a I’inici del meu p ídmen i ,  cluc cstrivcm cti i i i i ~ i  si- 
t Ltacib partjcularmcti t greu ii Catdunya. Se ii’ha ~iurlut eufcniís- 
liciment, polser d’uiiii Iniitierii ~ i i i  xic inclirccta, aq~iesl mati. 

. J o  sbc pzirticlari de parlar de Ics coscs clurxinenl. 1 Ie volgut 
situar ta iiicva intcrvciici0 cti un 10 d’anilisi scri: i reflexiu, cvi- 
tant q~ialsevol clcment que pog~iks contribuir a gcnerar mol ius 
d’enfi-oiitatnent. ‘C‘mbé haig CIC dir. qiic cl clima i I’ambienl 
que cs respira avui ii C:ntalcinya tio cns f m i i  apai-tar cicl qiic es- 
timem, que és la nostra responsahilitut, és ii dir, cxposnr de 
mancru hcn clara les noslrcs posicions, cts nostres criteris i 
tainlxi, evei~tudnicnt, les nostres critiques. N o  ens sctilini ni 
poc ui gens ajlectuts pcr qualsevol intcnl de condicionar Ics nos- 
lrcs veus. I Icni sentit crits aqLiests darrers dies, exnlii*iipies 
-no els vull r*ccorclnt---; 110 CIIS f ~ a n  baixar el t o  de vcu i ,  
mcnys ciicmi, elis fiirali callar. 1, en aqucst sentit, volrlria dir 
cl iie I ’an un c i lici O co ncgu r la d’u tia q uerel1 II s’ liti  íor mul 8 t li na 1 - 
inerit per a nosd tres ~ ’ L I I I I ~  miriera incspcrada, quant al temps, 
i, sobretot, cosa més greu, quant i\ I’arnplitud, l’abast, i ,  pcr 
tant, les conseqiihicies d’aqwstii qucrclla. Qirc necessitcm, 
per tant, d’una iiiaiiera explícita, formular quina 6s la nostra 
posicib, quc cs la posici6, en primer lloc, cte respectc to td  licr 
tots els querellats, i de conviccib cn I’honorabili tat clcl Prcsi- 
clcnt cii funcions E avui candidnt; conviccib qiic vc dc Iluiiy. 
Pcr.6 tarnbk, :i la vcgada, conviccih en la inclcpendencia i c11 cl 
scntit CIC la responsahi lital del ministcri fiscal i clcl podcr judici- 
al, en el passat, en el present i en el futur. Gonviccii, q ~ i c  toles 
les persones, com s’ha dit aquí ques t  matí, ienen els mateixos 
drets i els inriteixos cletires soto l’imperi de la llei. Ilesig que 
lotes Ics persones implicades surtin absoliilarnciil lliurcs de 
iota rcsponsahilital, per clls i t m b k  pel prcstigi de la Gcnei.ali- 
tat. Rchuig ú’iiclitucls plcbiscilhries i cl’explotacib d’actjtuds 
passionals. N o  pol utilitmr-sc Catalunyn i la sevil inslitucih 
d’aulogovcrn corn a escut, ni tan sots en circutnstincies tan 
sLi tnmaiiieni greus com les actuals. 1, finalment, exigcncia 
--diré que és i i t ia  cxigknciii sentida pcr tots cls ciutaclans dc 
Catat ~ i n y a -  que cs concgui cxactament iotii 11-1 verilnt respcctc 
a Ics causes, d clescabdell~itncn~ i a li1 realitat concreta, prnfun- 
da, d’aquesla tremeiidri situacih larneiitable en li1 qual ctis 
tro be 111. 

1 ;I I re m o p (1 si c i 0, h u sc a tc m I a co 1.1 iz bo rac i 6. 13 e 1n a n c m ci c 1 II 
mii-joria quc tingui CII compte, CIC rnancra pcrmancnt, aquesta 
dchlc oricntaci0 CIC la nostra ~iolítica, cluc no tinguin cn cap 
tnorncnt I u  lemptacih, cluc jo sé que se sent, dc pensar que 
pcrqiic s’hnn g~innyai UIICS eleccions es disposa CIC tol. No. Al 
aindiclat l i  pI:uicn els simi Is I’utbolistics, jo l i  voldria dir cluc en 
Ics cintmres clcccions Clonvcrgencia i Unib i cls socialistcs wtii 
c~ucchr exiictamei~t 4 11 3 en el partit, no 8 a O; 4 i) 3. Que 110s- 
;i1 t IU rep rwcn  tc tn qir e lco m cl ti ili 11 i tati vii tncn 1 mol t i ni portii nt 
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ii Catalunya. Que nosaltres practiquem una polílica catalanista, 
nacionalista, que té poc punt de conhcte arnb la política cle 
Convcrgencia, la coalicib de Convergencia i Unib, perh que 
nosakrcs tirurcm endavant riquesta política en In confianGa quc 
feni un servei f’onamcntat per li la vcrtcbracih i Ic? consolidaci0 
clcl poble dc Catalunya i la seva persanaliliit nacional. 

El candidat va citar en cl curs de la seva intcsvencib d’ahis 
uiles rcflcxions fctes ctcsprés de les eleccions municipals del 
79, si no ho recordo makiment, a favor dc la convivencia políti- 
ca. Em permetran que caigui jo tamhk e11 la petita immoclkstia 
de citar-me, de citar un text escrit fa bastant de temps tambk: 
<<Cal, en la nova etapa de Catalunya, i corn a cmseqüench de 
I’atmosf‘era que determinats comportaments exclocnts han ge- 
nerat en cl món polític i en la mateixa societat catalana, desen- 
volupar un extraordiniiri esforq de generositat i cl’obcrtura per 
tal dc desrer premjudicis, arrogincies i rencors i per retrobar una 
inclispcnsable base d’cntesa i de cliideg entre els diversos sec- 
tors polítics, socials i culturals que canalitxen les energies plu- 
rals dels ciutaclans de Catalunya. )) 

La lluita per desterrar les exclusions i els anatcrncs, la lluita 
contra la intoleriincia, la lluita contra la tendencia a separar els 
caidans en bons i dolents, la lluita contra la tendhcia a donar 
pateri ts de catalani tat R I S  uns i negar-la als altres, ens trobari a 
nosaltres com a aliats. Tot el que sigui contrari a aixo ens troba- 
ra com íi adversaris, ¡ durs adversaris. X’erquh creiem que 
aquesta política d’autoidentificacib amb un fet nacional 6s do- 
lenta. Parlo ben sincerament. Fa molts anys, molts anys, jo 
vaig pintar a tes parets de Catalunya ((Llihcrtiit per Jordi Pujol 
)). PerB ja aleshorcs, quan jo veia pintades ci’altres que deien 
{(Pujol, Ca ta lunya~ ,  jo sentin I’csgarrifmp de pensar quc hi 
havia alguna cosa que no estava bé en aquesl plantejament, 
que Catalunya ha estat sempre i ha de ser una cosa plural i di- 
versa, que no cs pot identificar amb una fraccib i ,  menys 
encara, amb LIII tiame, i que cal, per tant, que hi hagi, des de 
totes les posicions polítiques, el reconeixement clar i explícit 
que iols, en el noslre Tur intern, sorn igualment fidels a una  
C ~ L I S ~  i a unii phtria, que no podeni seguir a Catalunya per una 
via en la qual I’nutoafirmwib d’uncs persones o d’uns grups cs 
f’ananientn en posicions de dcsqualiíicacib dels altres. 

Voldria treure de la meva intervencicj tot tipus de crispació, 
cn absolut. Voldria quc tots féssim un esforq, en aqucst 
moment, per superar positivament aquesta situació diticil en 
qub cns trobcm tots i hi esteni obligats, servint per canins dit‘c- 
rents, amb critcris clifercn ts, amb polítiques diferents, com e s  
IQgic i legítim en tota democrkií~, i necessari, pcrb sense quc 
ningii desqualifiqui, sense que ningii cxclogui els altres, 
poclrein retrobar-nos lots i rccoiieixer-nos tots fills d’una ma- 
tcixa pitrikk. 

Aixh ks un esíory de iots, vostre i nostre. Nosaltres tracta- 
rem de complir-lo. 

Molles grhcies. 
l3 Sr. PRES1 DENT: l i 1  Molt I-Ionorablc senyor Pujol, candi- 

dat, és invitat a respondre. 
El Sr. CANDIDAT A LA PIiEStDkNCiA DE LA GENE- 

RALITAT: Molt Honorable senyor President, senyores i seny- 
ors Diputats, celcbro les paraules del senyor Obiclls quan, a I’¡- 
nici clcl seu discurs, ha dit: <{ nosaltres som, nnsaltrcs scrcm 
una oposició>> --textualment em sembla que ha dit- (<que 
vol construir i una  oposició quc vol fer treball cn comú. )> 

Aixb, hn celebro moll, com kirnh@ la rcferbncia que cll ha 
fet que les majories parlamentirics elles solcs no són sufici- 
ents, pcrque ell sap perfectament que cn l’cnuncial cl’aquests 
plantejamenis -i espero que cn la prktica, també- 
coincidim, 

La freda mqioria no ho 6s tot. .la 310 vaig dit. fa quatre anys, i 
vaig dir: rc43 [Iiputats sols, pcro ni que fossin 68, o 70, o 75,  o 
72 )> -que són els que tenim ei1 aquesta legislatura-, aixo sol 
no és suficicnt per construir u n  país.)) De fet, un país no es 
construeix n o m k  a través de la politica, tampoc; indubtable- 
ment, la política i la represcntacjó politica vcnen a ser com iina 
mena de rcsuitat final de moltes COSCS, perb, de fet, la realitat 
cl’un pais i tot el cmjunt de forces diverses i dc realilats que 
I’integren són una cosa que depassa molt la politica. 1 un país cs 
fa, doncs, amb totes aquestes coses. 

Per tant, és ben cert que una nxijorja parlamentaria i10 6s su- 
ficient, primer, perquk hi ha realitats que escapen a ]’estricta 
accib política --i sbn importants-, i, després, perque, efecti- 
vament, en certes coses convé tenir unes coincidencies, trobar 
unes coincidencies més amplies que les que puguin derivar 
d’una majoria parlamentiria, encara cluc sigui una majoria 
absoluta. 

Per tant, celebro molt que coincidim, i el rncu discurs scri 
fet tot el1 en termes, doncs, arrencant d’aquesta coinciciencia i 
en els termes més d’aproximació que pugui, 

Segon punt,  el senyor Obiols diu que el rnew discurs no en- 
caixa en cap dels dos tipus dc discursos amb els quals cll tb clas- 
sificats els discursos d’investidura; bé, pero és que n’hi ha 
d’altres tipus, no, de discursos? I un altre tipus de discurs s6n 
els que faig jo (rides)..  , EI meu és diferent, Ei meu és ei meu, i 
sobre aquest, evidentment, d’altra banda, 6s sobre e1 qual 
vostks han de decidir el seu vot. I ,  bbviament, comprenc molt 
bé que hi hagi unes diferencies entre el programa socialista i ei 
programa nostre, pero és quc, naturalment, en cl programa 
que jo he cl’exposar i que, de fet, és dmniil per aquesta majoria, 
cs el nostre. 

Nosaltres -ho vaig dir ahir, i hi insistirem-, farem el 
miixi rn esfory; perqui: en I ’aplicació d’aquesl programa puguem 
actuar molt cl’una mancra autenticarnent dialogant, és c? dir, no 
solament formalment dialogant, sinó molt authticament clic?- 
logant amb totes les forces polítiques aquí presents, i en la soci- 
etat. No s’estranyi que, de iota mrmera, algun cop higitn de dir 
que el quc no farem a través del dihlcg és arribar a ~ i i i  irnpussc~, 
en cl qual no hi hagi decisi6, pcrquk, nosaltres, cl que vull dir 
simplement és que nosaltres tenim I’obligacih de governar cl‘n- 
cord arnb la voluntat del poble, i, per tant, de cap manera no 
podriem arribar al cap d’aquesta legislatura havent dit que no 
hem fet alguna cosa en concrel peryuk no ens heni posat d’a- 
cord amb aquests o m h  els altres; potser tambk en alguii C B S ,  
perque la prudhncia politica ens pot obligar en algun cas fins i 
tot a no aplicar la majoria, per& en principi, nosaltres hi venim 
obligats, I-li venim obligats, ii més, per cxighcia dcmocriitica. 
Exactamelit per aixb, per exig6ncii-i democritica. 

Per tant, no interpreti gcns ni mica, amb tots els mixims es- 
forgis possibles per 110 caure-hi --ni semblar que s’hi cau-, 
en cap niena dc prepotcncia, pero interpreti que, per cohcren- 
cia i fins i tot per donar una tranquil4itat en el senli1 que real- 
ment hi haurA un Govern, en darrer terme, seliilire que calgui, 
licni de dir aixb; pcrb dit aixb -ho torno a subratllar-, volun- 
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Ia i  d’ohcrlurw r 4 ,  i10 cl’obcrturn forrnnl, 
lJri Icrucr plint al qtral s’ha i-cferit cl scnyor Ohiols, i que 

taiiihk hc dc cotitcstar: tm hc clonat a ccmkixel- .-i no donar6 ii 
conkixer- Iri coiiiposicib clel C;overn. iW), q ~ i c  q~iecli cI:ir ~ L I C  

110 6s u11 deurc dcmocriilic donar a concixer In coi iiposicib del 
Cioverti; no ks LITI dcurc dcmocriitic, cotn vostc tia dit. Ils mks, 
( I ’ L I I I ~  iiiiiticra molt cim, cn liz i ,lej qiie regula Ics t i i i ic iot~s del 
I’rcsicimt, del i’:irlatiicnl i clr:l Cotwcl I kxcciili li, doncs cn 
cluciln itbsoliitriincnt cxc lh  ricyucst dcurc, i jo nids avint cnlcnr: 
cluc, csscn1 cI pri i i ~ w  cmrliclat qiic actuLi ~’IIC~IYI amb 121 nostra 
Icgislxib cn tiiiii prescnlacib ccmi aclucsla, en un dctxit ~l’iiives- 
tic lui-:i, mds aviat i inc el deure de 1’10 prcsctiw-lo, ~ C ~ ’ C ~ L I &  no  
v i i l l  cotrrliuiotirir Iuttirs cuudidats pcl fet dc dir ( {s Í ,  I ~ L  llei no hi 
ohlign, pcrh I’liiibit que es vi1 cstahlir tiiiii veg&, doncs i’a cluc 
cs i k i .  )) 1’1 I’twidcnt cs presenla ell sol, i dl dchc ix  la seva 
políticu; nat LIIXI mcnl compla aiii b tin equ Ep, perA no I M  dc 
vcnii. a d’egir un, diguem-tic, noli concIicion;iIncn1 211 progruma 
C ~ L  I c p I a n 1 e, i il. 

1 )’ultra batida, també els he dc dir, com voslks srheti pcrf‘cc- 
tment, cluc clilicilmcnt podria presentar CIII Gcivcrii quan 
encarn és piiblic i rioiori que hi ha iilguna inchgnih penclcnt I’C- 

spccte a la cluc ha ctc scr la composici0 política d’iicluest 
GOYCCII, i, d’allra banda -si tn’ho liermeten- no se n’assa- 
bcnlaran pels diaris, els diaris diran moltes coses --i ks Ibgic- 
i han cle mirar de Irobar fils conductors d’inlbriiiacib, pcrh, de 
fct, hi ha algunes d’aquesles CQYCS que jo, en aquests mornents, 
pcl cluc cls acnbo dc dir, tampoc no sl! c i m  seri cx;ictmcnt ci 
Consell Flxeculiu. Peer tant, si hi ha algun diari que ho cliu, 
(Ioiics, de fct, no CII podcn íer vnst&s encara gaire cas, perqub 
-ho rcpcteixo- jo mateix i i o  en tinc tina visib completa, totd 
i dcfi n i t iva, i he d’cspernr encari! algunes respostcs. 

Pero, en tot ca?, deixant de banda aixb --vull dir que no se 
n’assabentaran pcls diaris-, deixant de banda aixb, el que els 
vull dir es que entenc que jo he de salvar aquest drct  que lenen 
cls c;indidats de i10 haver-se de comprometre en aquesi sentit, 
no fml presentaciij la primera vegacla que hi ha el debat d’in- 
vestidura del f i i t~ i r  Govern. 

E1 senyor Obiols 1x1 tractat d’un teina summament iinpor- 
tant, que ks el de Ics nostrcs rchcioiis, rclacions de la C+cnernli- 
tat, del Parlamcnt i del Consell Excciitiu -i, bbviameiit, dcl 
Presidenb- amb I’Aciminislracib centri-il. 1 l i  hc de recordar 
qric, quant R aquest pacte -diu ell cluc Catalunya ha de fer ~ i n  

pacte amb I’Esht-, jo j nlroduiria -nu vull ~lotiur-hi 
importiiiiciii- un petit nxitis; Chtaltinya i la Cieneralitat sotn 
Ilstat, tambk,  perb, ht5, cl pactc cluc heni dc tenir atnb I’Adimi- 
nistraci6 ce~l ra l  i iLmb el Govern cenlral j ainb l l i  continiiitat 
cl’quests Cfoverns ccntrds, aq~rest picte, jo I’hc ddcnsat sem- 
pre. Vostcs rn’han scntjl dir mol tcs vegades, aquí i liira cl’aqui, 
in’hm sentit dir: ({ I’oljectiu primer d’un Govcrn de lii Gcnera- 
lital, sigui quin sigui, ks  ciitctidrc’s amb cl Govern CIC Maclrid 
sigui quin sigui el Govern dc Madrid; sigui quin siguj el Pres- 
dent, sigui quina sigui la composicib del C;overn de Madrid >), I 
encara em scmbla cluc avui,  oi‘!, itqucst tenia ha sortit en algun 
rnonicnt, i ,  si 1 ~ 2  6s cert qiic cle vcgaclcs iiqucsta negociaci0 pot 
conduir a moments tensos, a moments dilicils, ii la crisi, no  c s  
q11c es b~isq~ii la crisi, sin6 quc, de ret, la Inatcixa discussih per 
tal CIC podcr arribar finalment II un iicorcl, rcqucrcix clc vegxles 
uqties~es situacions difícils. Serb, en tol cas, absolutamcn t (I’LI- 
cord, nosal trcs busquem aquest acord, l’hcm buscat, i em 

semhla ii mi quc I’hcrn pacticlit. 
Jo l i  posaré u11 excmplc, scnyor Cbiois, cl’aix0, L i t i a  il-1ustl.a- 

ci0 ri’aqucsta nostra volutitat; 110 he explicat alires cops, perh 
1 1 0  esti CIC I H ~ S  C ~ U C  U ~ Y I  hn rccorcli. h s t  CII el Illonlent e11 C ~ L I ~  cs 
vil p t r b l i ~ i i ~  lli scntcnciii sot)re la LOAPA, qirc hcwiu cstat u n  
lctnii quc, eviclentrnent, havia, no pirs tallat clcl tot ni fet dcl tot 
itiipnssihlc, perb sí introclu*it dificultiits cn Ics nostres r.claciotis 
a m b  I’Adrninislt-aciG cente’;il, jo, l i ns  i iot, tement cluc hi 
pogués liavcr --cluc hi va scr, cl’iil t I’II baiiclu-- alguiia reacci0 
d’algi~ii rcprcscnlíini dc I’Adini nistnici0 centrul que 110 fcs 
fhcil, prccisnmcnl, cl diiilcg -que l i  vi) ser- , ~n inmt  
d’iivimqi~r-nic j n  a aquesta possibilitat, vaig i mmediíitamciit 
d i r :  << A L ~ L ~ c s ~ ; ~  sentenciu ii riosallrcs cns dbna peu per‘ clcmanar, 
per oferir a l’Adti~iiiislrat:i6 cenlr:iI, al Govcr~i, al scLi I’resi- 
dcnt, Iu nosli*;i mks h p l i i i ,  tncs plena i més total col.Iabr)raciO, 
m b  volunlai de trobar cl nihxini possible d’acorcl. )) ks evidenl 
que aquesta sentcncia qw, dc I’c t, eiis iifworia -:if’woria, per 
cxctnpl c, ci>ncrc:tmcnl, lri Cienerali trit i cls qui dcícnsiivcm 
u n  colicepte d’nutonomin quc cntenieni q ~ i e  estnva nid m k s  
per I u  ILOAI’A-, iicluesí;i victbria no  cns ha de s w i r  pcr‘ (lis- 
lenclre’ns, n{) ens ha de servir pcr endurit*-nos, eiis ha CIC servir 
prccisamcnt pcr, aixo sí, rim t3 moltn tnbs fnqa nio td ,  política i 
. i ~ i i * í d i ~ ~ ,  t’cr un apropament cluc Sac¡ ni& ficil I u  discussi6 i cls 
acorcls. 

I aquesta ha estat seiiil3t’e la nostra IiosiciO. I jn els Iic de d i r  
que quan la nit del dia 29 d’abril vaig parlur ;imb cl Prcsidcnt 
del Govern, jo li  vaig dir lexliidment cl segiicnt; aquesta victh- 
ria cluc ara, ja, en aquell moment, ja sabicm que era nbsoluta, 
al l’rcsiclcnt del Govern espanyol, en tant que Presiclciit del 
Chvcrii cl’l~spiitiya, nn li ha dc causar -jo, d’aixo, cn dóno 
fcritianqa-, no li ha de rcpresentar cap motiu d’inquietud, 
pcrquk ayuesía és una victoria que es posari precisament per al 
reforqamcnl 13oIític i moral que significa --polític i moral-, 
precisament per aixi) eiis permet dc fer una aproximacib, ens 
pcrmct de íix, fins i tot, una assumpcih dels problemes gcne- 
rals que el I’resiclcnt del Govern espanyol 16, amb h i n i  --amb 
h i n i ,  sense cap tncna. .. , bbviament seria ridicul, dc patcrnulis- 
me nostrc- d’aiudar. Aquesta es la realitat. 

Aixii 6s cl cluc vaig dir CII la meva carta, que sento molt IIQ 

tenir ara aquí per llegir-li’n iin parigraf, en cl qual, cxplícita- 
rricnt es cliu: riosaltres voldricin, doncs, fer aclucst tipus d’apor- 
t x j 0 ,  i aixb cs cl yuc VR fer tambc que jo UIIS dies després tru- 
qués al President del Govcrn i l i  digues ({em scmhla quc aniria 
molt bé, cn aquest moment, que, amb motiu de la Fira de llar- 
celona, vingucssis i, CII rcrililat, ilclüi pogukssim fcr u n  acic cluc 
manif‘cstks tina voluntai d’cntcsa per part de 1’Aclministració 
central i de I’Administmi6 autonhmica CIC la nova legislalurii. 

Per tant, 11em cstat scmprc absolutslrnenl CU aquesta línia, i 
hem esgolat fins ii I’illlima gota. Aquest m a t i ,  jo he dit, contes- 
tant ta intervenció dcl Molt Honorahlc Dipulat scnyor 13arrern, 
jo dcia cluc nosaltres hem preferit a vcg;ides no fet. ús d’un 
rccurs que pcr nial Is conductes - i, aq ui,  e11 nquest Parlarnen 1 
hi ha moltes personcs ~ L I C  ho satxii- semblava cluc podiem 
fer, i, fins i tot, per indicaci6 del Consell Coiistiltiu, IIO ~i’hem 
f‘ct Ús, perque heni preferit mantcnir obcrta la porta clel diilcg. 
Eiis ha semblat que era més importnnt ct qiie en podrícrn dir la 
possi bilital cl’tina negociiicih, d’un cmtx tc ,  d’un bon clima, 
que no pas anar a buscar una viclbria puntual en un Icma con- 

>> 
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crct, que semblava que podíem aconseguir. 
Per tant, senyor Obiols, per p;ir~ nostra 1x1 estat sempre aixi. 

I la estat semprc aixi, i ,  bbviarncnl, aixb, h o  conlinuarh esscnt. 
No vol dir que, evicicntmetit hi pot haver sitiiacions c n  les 
quals nosaltrcs ens hcm de plantar. Ens vam haver de plantar 
en el terna cle la LOAPA, i, de fet, virem tcnir sab. i totes les 
critiques que se’ns varen fer de victimismc, o de crispaclors, es 
van cfemosirar mancades de fonamcnl, pcrquk es va veure clar 
que la LOAPA era una ix i ica l  escapqiicla de I’Estatut d’Auta- 
nomia en general, i ,  d’una manera molt concrela i purticular, 
cle I’Estatut cl’htonomia C R E R I ~ ,  i en algun moment virem 
haver, cvidentment, de manifestar el nostre desacord, que, fi- 
nalrncnt, es va superar -més bé, mds malament, sobre aixb hi 
ha opinions- lierb, de fet, en darrer terme, entenem que es va 
superar correctament, sobre les valoracions. PerA es que, efec- 
tivament, a les valoracions I’AdministraciÓ centrul cns devia 
de feia mesos i mesos, i en algiins aspecies de reia anys, pel cap 
baix, 7 1.000 milions de pessetes. I ,  naturalrncnt, aixo obliga a 
vegades a situacions fortes, fermes, a situacions na pas d’endu- 
rimcnt, sinó simplement de posar Ics cartes sobre In taula, 
cncara que aixb pugui comportar una situació una mica dificil. 

Per tant, cl’acord. I qualsevol aiut que se’ns pugui Ter, en el 
sentit que tols plegats, Govern i oposició, Aclministració auto- 
nbmica i país en general, tinguin mes obertes les porles del 
diiilcg i de la col.laboraciÓ amb I’Administracib central, serk 
molt bcn rebucla, sera molt ben rebuda. 

T;inalment, I’últim punt que ha tocat el Diputat senyor 
Obiols rcquereix tarnbk u11 comentari per part meva. Vostk no 
m’lia sentit a rlir mai -ben al contrari- que no tingui canfian- 
va plena en I’AdministraciÓ de justícia espanyola. No m’ho ha 
sciitit a dir mai, no m’ho ha scntil ;i rlir ara i ,  evidentment, no 
ho dic ara, de cap manera. 

I ndependkncia plena i ,  per tant, confiunp iYal t ra bmdc?, 
no és cap secret i ,  a més, forma part, 6s així: hi ha una depen- 
clencia jeriirquica entre el Fiscal general i el Ministre de Justici- 
a. Aixb, ho he di t  -tampoc no ho descobreixo, aixb es exacta- 
meni aixi-, i de IR niateixa nimerii que vostk ha expressat tola 
una seric de conviccions que té, jo pcnso, tinc la conviccib fo- 
namentiida, que no em h cap angúnia de dir aquí i on sigui i a 
q i i j  sigui que l’abast i el moment i aixb qw,  durant  molts 
mesos, sc n’ha dit la modulacib del terna de Ranca Catalana té 
una motivació politica cluc arrenca en el Govern socialista, i 
que ha wcicrat a travks del Fiscal general, 

Jo tinc !i\ conviccib fonamcntada - i  evidentment, m i  molt 
més kmnicntiida-, cluc la cosii ha anal d’aquesta manera. Per 
tant, la indcpendkncirt i Ir-1 confianr;a que ens mereix l’hcirni- 
nistracih de justícia ... 136, i la conlianp que ens mereix ei 
Fiscal general, en ianl que és una persona que dephi jerir- 
quicament i que aciua, si cal -i en aquest a s  creierii quc hi ha 
x i ~ i a i - ,  a les ordres del Govern. Aixb té uixi ccrla rotunditat, 
pcrb molt suaument i molt, si ho volen, serenament, pcrb 
aquesta és la meva conviccib fonarnen tada. 

Com ;i cosa molt menor, ja que Iwlcrn ci’aixo, vull Fer-los 
notar una COM: se’ns demanr-1 que hem de tenir confianca en 
les institucions, i n’liem dc tenir. 1 les institucions han de fel. el 
possihle perqui: el pais pugui tcnir confianGa en nosaltres. Jo 
vull dir que ha passat un fet, per excniple, és un fet anecclotie, 
scmbla anecdbtic: s’han reunit cinc fiscals molt importants, 
que sbn el Fiscal general, dcpenrleni jerhquicamenl del Mi- 

nistrc de Justicia, el ‘rincnt fiscal, un altre fiscal que no s& qui 
ks, peri, que deu de ser molt important, i cls dos fiscals que han 
fet la querella i que són moll importants --almenys en aquest 
moment, a partir del moment cn quk fiin una querella tan cnor- 
memeni Iransccndent com és iina querella, entre d’iiltres, 
contra el President de la Gencralitat. Cinc senyors es reu- 
neixen per a un assumpte de la mixima irnporlhncia i de la 
mix  i ma con fi dencia I i ta t. 

I ,  aleshores, a l  cap de tres hores, uqucsta informació, a 
través --i que no es molesti ning(i- dcls conductes que tradi- 
cionalment el PSOE i el Govcrn socialisia utilitza quan vol 
enviar un torpcde contra algú, resulta que aixo arriha a la prem- 
sa. Aleshores, senyores i senyors Diputats, aixo IIQWIBS ho 
sabien cinc persones, que són aquests cinc. Bé, i aleshores, 6s 
clar, nientre no es demostri el contrari, com que el que jerir- 
quicament 6s més imporlant és el Fiscal general, hem dc dema- 
nar al Fiscal gencral que ens expliqui q u e  ha passat. Qui és que, 
amb gravíssim incompliment de les seves obligacions des d’un 
tan alt nivell, ha fet nixb? Pcrquk, o si no, haurem de pensar 
que ha estat ell, ja que és el jerirquicament més important, o 
que ho ha comunicat al seu superior jerhrquic, que es ei Mi- 
nistre de Justicia, i que d’aquí ha anat a l’opinib pública d’una 
manera absolutament irregular, malsana i que va contrit all6 
que 6s el respccte i les normes que han cl’existir, no solament 
en  un Estat democrAtic, sin6, sobretot, per part d’un Govern 
dcmocritic. 

Ara bé, dit aixb, jo estic absolutament d’acord amb vostk re- 
specte a la conf‘ianqa en I’hdministració de justícia i, evi- 
clcntincnt, corn voste ha dit, actuar cle tal manera que aquest 
fet, que s’ha proclu’it d’uiia manera la qual els acabo tl’explicar, 
i que només he explicat aixo perquk cs del domini públic, ha 
anat així, pero que altres coses d’aquest estil em permeten d’a- 
firmar, d’aquella manera tan fonamentada, que aixb no ha anat 
com corrcctament havia d’anar, i que hi ha hagut aquesta moti- 
vació politica, perb, di t  aixo, és cert, senyor Obiols, d’acord 
amb vostc -jo hi estic-, que nosaltres hem de mirar tant corn 
pugucm cle portar les coses d’aquella manera que interessa al 
supcrior interks de Catalunya. I que, per tant, i vostks m’ho 
han setitit a dir des del primer moment, fins i tot des del 
moment de la meva més gran sorpresa, perque, cle fet, també 
resulta snrprencnt que vostb, cni fa l’efecte, i jo mateix, ens as- 
sabentéssim d’aixh pcl diari, pcrb fins i tot des d’aquest primer 
moment, nosaltres ja hem dit: ({les insti tucions i les relacions 
institucionals cntre la Ikneralitat i el Govern central quccicn 
al marge -qucclcn al marge- cl’aquest fet i de les opinions po- 
lítiques i personals que algii pugui tcnir de ini i que jo pugui 
lenir d’algii >>. 

Per hn t ,  Ics insiitucions s6n les itisiiiucions i I’Estatut, i ,  de 
fet, en darrer tcrme, I’interes general de Catalunya scra dcf‘en- 
sat a través cie les institucions amb la serenitat mixima que 
puguem, i jo eqiero que iindrd lata aquella que, des cle la re- 
sponsabilitat que em dóna ef meu cgrree, tinc t’obligacib de 
ienir. 

Per acabar, senyor Obiols, contra la intolerincia, contra el 
scctaristne, contrli yua~sevo~ mena d’aprlopiacib, contta els qui 
vulguin introdLiir tensions internes dintre 61 nosl re poble. 
Senyor Obiols, el meu conceptc de Cntalunya i In rnevii filosofia 
politica, que no es Isasen sobre el que et1 podríem dir Ea prima- 
cia d’una ideologia ni, per excrnplc, en la iclea, per exemple, de 
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la lluita de classes, sinb en un concepte global, en el que jo hc 
ctil, de vegides, un nacionalismc quc és o que inlcnlaser globa- 
litzaclor, capac; d’assumir la tolalitat del nostre poble, no m’ha 
pcrmks mi -ni des dc I’ariy 46, q u i m  vaig cotncnGar a 
mourc’tn cn itqiicst terreny, ja, dc fet, cn aquesta línia 
p d í t i u -  de petiscar que de Iu divisi6 intertxi de Cataliiiiyíi i de 
I’cnf‘rontarnenl intern rjc Cataluny;i cn podia sortir ahsolu ta- 
mciit res cle bo. I aixh ho tinc cscrit, i crecjo, sincerutncnt, que 
practicat dcs dc h molts i molts anys. 

Ni cn cl terreny polític, ni en  el lcrrcny lingüístic o d’eiifron- 
tnrnenl, diguem-ric, de possi blcs enfron tnmcnts cominitaris, 
ni et1 cl tcrreny cle purlar la crisliacici a través dels alrics pesso- 
rials o dels inscills al tcrrcny polític en 1111ii siluxi0 cl’irrcvcrsi- 
hil itat, voslc i i o  em poclt’i dir cluc nosdtrcs, que jo, persorial- 
nrcnl - pcrdoni .I avui l’aig tina presen t x ib  pcrsonai -, 
lia~;uem entrat en el terrcny dc li\ crispaci6. 

F,H lot cas, jo h i g  inevii 1;i SCVR oi‘crta, i jo l i  prcgv qiie voste 
(hci scvii la tiiev1-i. Si alguna vcgucla hi ha hiigut algun error per 
ptirt cle qui  sigui, en el i‘ut~ir nosaltrcs hcni d’aco~~seguir q ~ i e  
alli) que ja deia ahir, i que i13g:ii I x i  dit que era cxagcrat, i que, 
perdoni, no ho ern, qiie s’hi iii1rodtr’icn dosis, i de vegades no 
petites, cl’oodi, fins i Iol, i, bbviamctit, d’intolcriincia, de volun- 
trit de destruir, d’ittac a la persona en la política catalana, que 
ai x b sigui definit i va meni hiudcj ui, 

IJna altra  COS^ ks que nosal tres, Catalunya, I’accib d’aíiriixi- 
ci6, I’accii, de rebuig cle la voluntat -que hi és, CIC vegades, i 
d’iina rnutierki important, actuat ment- de t-econcluccib dc ]’Es- 
t4tut i de disminució C I C  la nostra autonomia, i rlc vcgadcs 
cl’atac contra libres nostres molt Íntimes, contra aixb, tots, tots 
hi liem de fer una rcucci6 que, com dcia jo en un altrc 
moment, s’1x-l d’inspirar per I’encrgia en l’afirmnció, la contun- 
dcncia en I’afirmaci6, el rebuig de tot a116 que signifiqui u11 

atac contra Catalunya o, introduint la polltica, més uila volun- 
tat de ilepredacib i de dcstruccib que no pas de consirucci6, 
;firmaci6, en aquest sentit. Perb, tot aixb, feel sempre e11 la 
línia del respecle entre nosaltres, del respecte a les realitats cx- 
tcriors, del conjunt d’kpanya,  per comeiqar, i amb un alt grau 
dc civismc. 

Jo cspero quc aquesta podrh ser -i rccolliiil unes frases 
rncves d’ahir, i w u i  també quelcom de semblmt ha dit el 
senyor Obiols; de vegades, quan les coses estan especialmcn t 
malament, és quan potser ens adonem que s’ha cstat jugant 
amb foc i que cal anar R uila nova situació, i a unes noves-, so- 
bretot, actituds-, jo confiu que aixh de que avui estem p i ~ -  

lant, que, realment, va molt cn el fons de la nostra renlitat com 
a poble i cle la mancra dc fer política que hem de tciiir --per 
tant, és con1 unn llavor de la qual  corncncein ii parlar-, podrii 
durant aquests propers anys, realment, expandir-se i informar 
d’una manera plena la política i vida social, In vida colkciiva 
de Catalunya, de tal manera que, realiment, tot aili) cluc suma, 
tot d18 que aiunla, pesi nics que no IMS tot alli) que, de malt1 
manera, de vegades, pot scmblar. 

El Sr. PRES1 DENT: L’lhstrc senyor Portaveu del C h p  
socialista vol íer ús det circ! cie rkpiica? ( r J U u d  LWustre 
senyor Ohiols Lk la paraula. 

El SI: 013IOLS: Gricies. Molt Honorable scnyor I’resiclcnt, 
senyores i senyors Diputats, bé, jo crec en la utilitat dels debats 
d’investiclura. Sé que hi 1x1 geni cluc: considera que 6s un Tor- 
mulisme, sobreiot en circumstincies quantitntives en el p1i1 

parlamentari con1 en la que ens trohcm. Crec en  la utilitat, i, 
pcr tant, hc tractat cl’abordar la mcvii intervencib amb un 
senlil bcn sincer, ben concret, plantejant orientacions políli- 
clucs i plante.jatit algunes qüestions concreies, perque he sentit 
sempre intervencions CIC I’nposicici plantc.jant cl reguitzell de 
les coses que critiquen o el reguitzell de les coses que se silenci- 
en, en la ii-itervcncih en les Corts, en les quals, rorc;osanleni, 
per qiieslilj dc iemps, u11 canclidnt 110 pot parlar, no‘! (( I vostk 
no hn IX” d’aixi), i vostk 110 ha parlat d’allh, i IW ha parlal dc 
I’altra cos a... )) No, hc tractat de fer la formulació precisa d’un 
pensatnent, d’Lines intencions pdíiiques, i hc tractat dc plante- 
jar poques coses i mott coiicrctcs, ii dgutics de les clu:ds se 
m’lia doiiat rcsposta -ccosii quc i igmixo-; ii ~l’al~rcs, no. 
Pcizso que l’opot’tunitut Ili era, i encara hi ks, que pugucin 

,parlar rlc Ics poques coscs que jo he volgut planlejas al senycir 
can cl i da t. 

Ilnuiiicro ducs qücstions, de les poquíssi ilies qzie he pinntc- 
jai: la situacih tlc la prcmsa en calalii i ei problema de la coordi- 
naci6 i de I’cnlcsa entre nivells ct’Administraui0 ii Calalunya. 
Es necesSarj, :i mi cni sernbl~i, (Ics d’aquest punt  ctc vista, h n l  
CII un com en I’altrc, que hi hagi L ~ I I  canvi d’actilucl, cle taraniiii, 
de iiiodiiliici6 -pcr utilitzar una Icrnzinologia del candidat - 
en I’actunció CIC ki Prcsidkncia C I C  la Gcneralitai en relaci0 anil> 
les altres forces polítiques i amb les altrcs irislitucjons catnla- 
ncs, crec jo. 

I ,  bc, jo estic d’acorct que cl país no csconslrucix amb la polí- 
tica, salametil, sens clubtc, sinó amb mol tes altres coses: aclivi- 
tat econtimica, sociiil, cul tural, associativa. ,. Les mil i una inici- 
ativcs d’una societat rica, p l L i c a l ,  diversa, d’tinn societat civil 
quallada i potent com la cle Catalunya. 

El que passa és que, des LICI nostrc punt de vista, I’alianpi irn- 
prcscindible en l’au togovcrn catali, entre la GeneraEitat i 
aquesta socielal civil, sols poc11-9 realitzar-se d’unr-i tnitnera 
plcna quan la Gerieralitu! i Ir? seva Presidkiicia tinguin verita- 
blement un carictcr plural, unitari, dcmocrAtic, obert il Iols els 
sectors, no a uns i als altres no. I ,  iiixb, per niolius Ixn  con- 
crcts; prirncr, per impossibilitat; després, perque molts sectnrs 
queden, objcctivíiment i siibjcctivainent, també, aparlats d’a- 
questa coi-laboracih i d’aquesta tziianGa, en la mesura que s’i- 
denti fica d’uiia manera molt rígida, molt clogmiiicii, la Geneni- 
lital amb una formulació política o amb una determinada icleo- 
logia. Des clcl nostre concepte tructarem, a travks del procedi- 
ment democratic, Iogicarnent, d’acribar a una siluaci6, u Cata- 
lunya, en que aixb pugui r t  la I ’  ztmr-se. 

E1 senyor Pujol, el candidat, ha interpretat malament Ics 
meves paraules. Jo p~?rIt?va de dos iipus de discurs: un discurs 
programhtic, un  discurs d’intencib, i et discurs d’ahii. va ser clri- 
rament un discurs d’intcncib. No ho he censurat: cn circurn- 
stincies dc majoria comoda aixb es pot fer -potser es podia fer 
més encara, no? Pcrb fixi’s vosie cn ei contrast <<frapant H 

cntre ei que va scr cI ciisc~irs d’iriveslidura cie l’any 80, que 
prhciicmeni tots els Grups no integrats ei7 la majjoria viivi clis- 
cutir com a poc concret, i el cluc ha estat d cliscurs cí’ahir, 1x1 
contrasi és (< frapmt $) cxtraordiniriament. AllA hi havia una 
oFerla concreta d’objcctius, un cert calenclari, una llxacib con- 
creia. No vaig trobar, francament, en la intervencib d’ahir rcs 
de tot Liixb. Simplcmcnt, aquesta constatació. 

Tampoc he parlat, senycir Pu.jo1, cl’iin pacte amb I’E~stat, 
pcryuk sé quc la Gencralitat ha cie ser Estat. Hc parlat dc pacte 
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arn h I’Espanya democrkliea, a través del diilcg amb el Govern 
central i amb I’Administracid, central. He escoltat --a proposit 
cl’aqucst tema cl’actualitat greu- afirmacions dcl scnyor 
P~~jol, arn13 el qual jo no virll polemitzar en aqiiest moment, 
que m’han sobtat: l’afirmncib clara i explicita que el Fiscal ge- 
ncrd ha actuat a Ics ordrcs del Govern es contradiu amb el que 
és la legislació actual. Bn toi cas ks una cosa que caldria, 
potser, precisar j sobretot demostrar. I ha parlat també de filtra- 
cii) a la premsa a través dels ciinals usuals del PSOE. També 15s 
una acusiicici que crildria acompanyar de provcs precises. Jkrb 
insiskixa que no és la meva voluntat la dc polemitzar sobre 
aquestes qiiestions. Simplemcnt constato aquestes dues afir- 
macions taxatives que m’han {(frapat H, sobretot quan van 
acompariyxies d’nquesles iifirrnacions generique? que cal asse- 
rena la situació i no ~ 2 1  tirar més llenya al Foc d’un enfronta- 
ment, d’una polkmica, d’una crisi política. 

Perb no he sentit una afirmació clara i contundent de la vo- 
luntat de separar esirictument el ciutadh del carrec, uns ciuta- 
dans d’una institució, i m’agradaria que aquesta afirmació es 
fes, per@ si no es fa el parany en el qual estern caient tots ple- 
gais durant la propera etapa de la vida política a Catalunya és re- 
alment molt perillós. 

I he sentit també 2-11 senyor Pujol expressar de nou, d’una 
manera molt sintbticc? que m’ha interessat, exactalilent quin és 
potser el modul fonamental del seu pensament polífic, de la 
seva filosofila politica. Ha parlat d’uti nacionalisme globalitza- 
clor, que inteiih assumir la iotalitat del nostre poble. Formula- 
ció inquietanl. do crec que el nacionalisme no pot ser globalit- 
zador, no pot ser acaparat, o pretesament acaparat, per una 
foqa politica o per una persana, que el nacionnlisme ha d’inspi- 
rar els projectes polítics i culturals i socials de la globditat di- 
versa i plural de Catalunya, i cluc qualsevol intent de naciona- 
lisme que intenta assumir la totalitat del nuslre poble té unes 
característiques que, per descomptat, jo no compartiré mai i 
que combatré d’una manera aferrissada, precisainen i. des 
d’una pers pecli va nxionalista. 

No tinc -insisteixo-- cap volrintal de polemicn avui. 
Tindrem ocasi0 a bastament en els propers temps de discutir 
en aquest Parlament. Crec que les circuinsthcies d’avui impo- 
sen, per part de tols, unii tonica de la mlixima screnor, i, en 
aquest sentit, agraeixo molt el to de la intervenció del ciindidat. 
PerQ el candidat ha piirlat d’atacs a les persones i en aquest 
punt de vista jo voldria fer-li, molt cordialment, la proposki, ai 
candidat, de canviar i d’intercanviar iriformncib sobrc quines 
són Ics persones nies atacades a Calaiunya en aquests mo- 
ments, i no oqucsts dics, precisment, si i16 durant els darrers 
anys, quines sbn les persones que han estat mds durament ca- 
lumniades, mks injustament atacacles a Catalunya. La cosa va 
per barris, sens du btc, i cadascú es dol per on li  COLI. Penso que 
el que hauríem de f’er és, bcn sincerament, el compromís que 
els attics c? les persones, als grups, fossin d’una rníincra radical 
suhstitu’its per la normal, Iegíti illa i iiidispensahlc confrontnci6 
política. 

Moltes grheies. 
El Sr, PRESIDENT: L’Honorable candidat tk la paraula. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRl3lDkNClA IIE LA GENE- 

IihLITAT: Be, molt breument, aclLiests dics la pcrsona més 
atacada a Catalunya sóc jo hia//esl, i ilixo 6s clar, aixb és ciar. I 
si un dia volen f‘er iincs repassadcs, no sé si cal, pero si volen 

fer unes repassades sobre setmanes, mesos i anys, doncs 
també les podem fer, per8 aqucsts dies, no hi ha dubte, sbc jo, 
i per part d’adversaris poderosos, 

Una precisió voldria fer sobrc el tema clcl nacionalisme glo- 
balitzador. Assumir, assumir la responsabilitat del país. Per 
tant, el que voldria, i em sembla que amb aixo el podria tran- 
quil.lilzat, e m  sembla que el podria tranquil-lilm amb cl que 
ks una trajectoria de molts anys, perque, és clar, tot el que jo 
dic, que sóc una pcrsona quc he actuat cn el camp nacionalista i 
he escrit cn el camp nacionalista des que tenia 16 anys, té poc 
valor, el que dic avui. El que té valor, en tot cas, és el que és 
una historia llarga. Pero, de tota manera, que quedi clar que 
quan jo parlo que el nacionalisme ha cl’assumir el conjunt del 
pais vol dir que hri de responsabilitzar-se del conjunt dcl país, 
que no ha de dir: <<escolta, mira, aquest si i aquells no, aixb si i 
aixb no, aquella zona si i aquesta altra no >>. Vull dir que Catalu- 
nya 6s tot i Catalunya som tots. No tots quedaran inclosos, 
afortunadament, en una determinada i concreta formuhcib po- 
lilica i ,  fins i tot, partidista del nacionalisme -que evi- 
dentment n’hi ha més d’una-, pcrb sí que un nacionalisme 
que vulgui tenir aquest concepte global de país ha de sentir-se 
responsable de tot, també evidentmcnt d’aquells que no en- 
caixen amb la seva concreta i particular formulació política. Per 
tant, es tracta de responsabilitzar-se de tot, globalment, de tot 
el pais, no d’apropiar-se de tot el país. 

I aleshores, finalment, les dues coses que voste, senyor 
Obiols, m’ha dit que no li  havia contestat. Una, realment, és 
molt important -les dues ho són-, perb pcrmeti’rn que ara 
primer insisteixi en una, que és e1 terna clc les relacions entre 
les institucions, dbviament aquest 6s un dels temes que nos- 
aItres ..., i per aixh necessitem aquell dirna polííic que jo recla- 
mava ahir -en el que jo entenc que 6-s la part mks important 
del meu discurs cl’ahir. Perque de fet fer aixo, fer allo, fer el de 
més enlla, doncs, clcpcndrh de moltes coses, de c i rcumshci -  
cs, de les nostres relacions amb i’Andministaci6 central, de con- 
juntures, per8 si nosaltres aconseguim crear el bon clima polític 
i el bon clima de relacib, un bon clima en el pilis, afeshores iots 
aquesis prohlemcs --i un clima de confianp de nosaltres en 
nosaltres mateixos i entre nosaltres-, deshorcs aquests pro- 
blemes que no estan ben resolts de les relacions entcc els diver- 
sos nivells de I’Administracib i els diversos nivelis i els diver- 
sos tipus d’institucions que hi ha en el país, aixo m i r i  bé. I en 
aquella petita nota que jo deia que havia escrit i’cndema 
maleix de les eleccions parlava d’evitar per damunt de tot un 
risc de fractura institucional, i aixh anava en la línia del que 
voste reclania i que jo celebro que V O S I ~  ho plantegi. Ja en par- 
Inrern. Tindrem temps, no és el nioment ara. 

Bé, quant a la premsa, vosti: ha insistit que h i  hagués un co- 
mentari sobre Iu premsa. Miri, jo personalment crec que no 6s 
cert que hagi retroccdit Ic? premsa cscrita cn catali durant 
aquests quatre anys, no és cert. Hi ha hagut UTILI gran consolida- 
ció i un gran progrés qualitatiu i quantitatiu de la premsa co- 
marcal. Una vegada un Diputat d’aquest Parlament -no re- 
cordo qui - va fer una mica de broma sqbre la premsa comarcal 
. No en facin de bromes sobre Ia premsa comarcal; és impor- 
[ant, hi ha unes quantes publicacions molt importants i que, a 
més, ara són molt més importants que no ho eren fa quatre 
anys, i no és que sigui mkrit, només, del passat Govern de la 
Generalitat, encara que una mica també. fis merit, sobretot, 
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de la gcrit quc Ics fa i dc les comarqtics quc li  doncn vidzi i quc 
se Ics consideren seves. 

Hi lia hagut ~ i n s  ajuts importants a la prcmsa diaria cn catali, 
que en aquests moments cfida dia, all6 que sc’n diu prenixi 
diAria, i s h ,  doncs, no recordo si són quatre o cinc dies la set- 
mana, perb ja shn quatre publicacions a Catalunya que hi ha i 
cpe no hi eren, i molt menys amb l’empenta que algunes 
cl’eiles porten ara, quatre anys enrera. I-Ti ha hagut ajut i n’hi 
continuari havent. Vull dir que aixb que hi ha hagLi1 fins ara 
continuarii essent-hi CH cl futur en la premsa cultural, infantil, 
fins i toi en I’erudita, en la de divulgació cientirica, scmprc 
tl’una manera molt objectiva, amb LHIS mbduls molt objectius: 
aquella revista, aquell diari que atacava d’una manera sistemi- 
tica cl Govcrn dc 111 Generalitat rchia exactament el mateix 
quc i i r i  altre. I li ha hagut la utilitzucib d’algunes de les publica- 
cions --{algunes>}, plural-, de Ics publicacions dihries molt a 
fons per tal d’introduir-lcs en I’cscola; ha estal un ajjul indirec- 
tc, encara que l’otjwtiu no ern ajudiu. In premsa, sinó introduir. 
cl diari ii Ics cscolcs, i cancrctiimcnt els diaris en catali. I ,  evi- 
dcntrnenl, hi ha hagut uiia crisi de la premsa informativa que 
en podríem dir de caractcr nacional, la Immsa, doncs, sense 
tanta basc local, cluc Kisicamcnt s ’ h ~  centrat en ducs publicaci- 
ons, que han estat c<Canigb>j, d’una banda, i {{IJl Mljn)>, de 
I’altra. Pero en el conjunt hi 1x1 hagut, dLiratii aquest iernps, 
una accib no pas dc retrocés, unii rcalitat no piis dc rctrocés, 
sinh de progrés, En 101 cas, q ~ i e  quedi clar que d u r m t  la propera 
legislatura mi cosa tan essencial cmn aquesta 111 irxrem - sj és 
quc podctn fcr-ho més que IIO ho he111 fet- de donar-hi el 
zmAxim suport possible. 

f i l  Sr. PRESII)I 3NT: L’IHustrc senyor rcpt-cscti tant clcl 
Grup SociaPistii vol fcr iis del d r c ~  de contrarkplica? El senyor 
Obiols 16 la paraula. 

El Sr. OHIOLS: Per cortcsia amb cl Molt X-loiwrablc senyor 
I’resicient i també pcrquc crec que cal, potscr, precisar Aguncs 
qiicszions cies dcl nostrc punt dc vista, ni? No tn’hari convcn- 
q u t  i continuo amb la inquietud que, ii mks, no és nova, et) rela- 
ci6 amb el cluc són les conccpciuiis cl’aqucsl naciondisme glo- 
hd¡tmdQr del senyor Pujol. Quan ell parla de responsahi! ilzur- 
se de la totalitat del poble nosaltres utilitzem u11 dtre Ilen- 
guatge, iina altra concepció; nosal tres parlem de corrcsponsabi- 
litzacih en una societat pl~iral i diversa i crcicni que una naci6 
s’liil d’expressar i1 través de pcnsamen ts, dc moviments cultu- 
rnls, de fi>rces socials, ric ~‘QITCS polítiqvcs diverses scwc que 
ningii lingui la pre~misib dc ghhalitzar una rcaliiai quc, per la 
seva lirbpin essencia, és totalment plural i diversa. i.31 la 
niesura que una f o r p  politica O qiie LIII pensiimcnt polí tic 
tracta de glohaliízar el conjunt, aleshores II mi cm SCM bla cluc 
la tcndkncia cap a consolidar una societat pILiral, tolerant, de 
rcspccte ii totes les opinions, és utia iendkncia cluc ieiidcix a 
empitjorar, 6s la nostra conviccih. 

Nogensmeiiys, volclria dir-li al candidat que Li nostra clispo- 
sicii) per re~robnr un bon clima liolitic 8 Calalunya és totd. I 
per’mcti’tn, ja  que t inc nm1t poc tcrnps per cxprcssiir-tiw, cluc 
fem eina valoracit moll dií‘crent dcl que és cl balanq de la 
premsa escrita en crilall‘i en  aquest Inomcnl. Em semblri qiie co- 
incideix amb I’opinib qiie tenen lots cls pr.of‘cssion~ils i empre- 
saris cle la ixcimsa cscrita CII c a ~ a l i  - la nostra, erii relcreixo. 
En lot cas, jo Iic parlat arnh un bon nombre cl’ells, potser 110 

amb la totalitat, perA amb  LI^ bon nombre. TOES clls rrianifeslen 

clarament la seva inquietud, la seva angoixa davant cl’una si- 
tuació que 6s cxtraordinhriamenl perjudicial ¡ davant clel que 
interpre ten una actitud de poca receptibiiitat del Govern mte- 
rior en relaci6 amb aquest tema. Valgui la pena recordar, en 
aquest sentit, la vaga de plana en blanc quc moltes d’aquestes 
publicacions van fer. Perb, en tot cas, ii mi el que m’intcressava 
puntualitzar és que clins dels temes dels quals hem de parlar 
d’una manera immediata, sobre els quals liaurícm de trobíir 
ressb i acord, no sols entre forces polítiques, sinó entre governs 
dcls diversos limbits de I’AdministraciO de Catalunya, aquest 
ks un dels ierncs cabdals. 

i, pel que fa al problema més generic de la coordinació o co- 
l-laboració entre institucions, entrc Adminisiraciuns a Catalu- 
nya, jo crec que el dikleg cntre la majoria i les altres forces polí- 
-tiques que tenim responsabilitat de gestib en bona part d’a- 
questes institucions deniocritiques del noslre país, institucions 
que des dcl nostre punt cle vista s6n peces cabclals del mateix 
nutogovern del poble de Catalunya, 6s tambb una voluntat dc 
diileg i d’cntesu per ;-i la propcra ciapa. 

Moltes gricics. 
13 Sr. PKESTDENT: T3nalmcnt, prego I-I E’Il.iustrc portaveu 

del G r u p  de Coiivcrghcia i Unih que faci ús de la paraula. 
1?1 Sr. SUl3lRA I CLALJS: Senyor Prcsiclent, scriyores i seny- 

ors Diputats, estern ;i punt dc culminar aquesl debat cl’invcsti- 
dura. D’uqtii a pocs moments es produirh la votació quc porlai% 
el Molt Honorable Jordi Pujol novanient R IR Presidencia de la 
Gcncrditat, tancant per primera vegada en la histbrja modcrna 
de Catalunya un, cicle coniplet CIC la nostra institucib d ’ ~ ~ i t o g o -  
vern, i a mi cm pcrtoca lcr aqucsta darrera intervenci6, que ks 
la de\ G r u p  quc ha obtingut la majoria --en aquest cas, 
;hsduki- cn les Iwsadcs eleccions. I aquesta majoria I’hcm 
obtingut sobre la base rl’uiia acluacib concreta durant els pas- 
sats quatrc anys, i sobre I R  basc d’un programa. Sobre aixb, 
sobre una acluacib i sobre un programa que cren i són cohe- 
rents, el poble de Ctitalunya, concretament 1.350.000 votants, 
ens han donat la seva contimva, yuc ens permetrit, ara, rl’aqtií 
a breus minuts, reclcgir com a President de la Generalitat cl 
nostre candidat. 

En aquest clcht cncara i10 s’lia parlat cl’iin tema que a mi em 
sembla que cal recordar, Qui han estat cls nostres votants? 
J3’on provenen els vots que ens han dorial la tni-ljoria? D’una 
classe social? II’UIIB dcterminad:i zoriii geogckfica? I k l s  ciiih- 
dnns ct’ayuesta o cl’aclucila procedhki  o origcn’? De l’cs- 
yuerra? Dc la clrela? Na, senyores i scnyors I)iputats. Com 
iil~ccs vegades en la histhria de Catalunya, s’liik proclLiil tina cs- 
pcctacu ln i’ conccii t r x i  6 de co fisc n s c n tor 11 cl’ un ii pcrson B, 
cntorn d’iiii tarannii, entorn d’un programa, cntorn cl’iin 
pwj cc tc. 

Lles de I’cndcmi de Ics eleccions fins diumenge passat, 
encara, Iian anat apmixent en els divcrsos rotatius CIC Catalu- 
nya unIdisis dcls resullals eleciorals. Jo, bbviament, no els 
avorriré ara arn t i  iina rcpcticih ci’aquestes atiidisis, perb si que 
n’extrauré les conclusions principals -i viigi per clavari t quc 
aqiiesks xifres, aquestes anilisis, scnipre estun sut$ectes 2-1 un 
clevat grali cl’inccrtcsa, lierb yuaiitativament són vklicls. 
Segons les clucs andisis publicacies, cluc se silucn cn cls ex- 
lrcms del vcntali, podem afirmar que el vot de Convergkncia i 
UniO s’ha incrcnientat entre 339.000 i 386.000 vots proccdents 
d’opcinns cl’csqucrra; cntrc 163 i 262.000 vols proccdents 
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d’opcioris de centre i cle clrcta, i entre 94 i 40.000 vots --clepkn 
de les estimacions-, de vots proceclents d’antign abstenció. 
Nvsal tres sí que hem recuperat vots proceclents cl’antiga 
itbstcncib. Primera cunclusi6, doncs, prirnerii conclusib: I’elec- 
torat de Converghcia i Unib, es -ja ho em, perb ho és mcs- 
proccdent d’un molt arnlilj ventall icleolbgic i social I 1 
permetin-me, fent un incis, que els IIcgeixi algunes liases cl’un 
article, per ceri moll ben escrit, que va aparcixer en cl I%wi d~ 
Termssci el dkt 19 de maig d’aquest any. Diu: (< En las eleccio- 
nes dei 29 de abril se ha producicio un f’cnómeno que desdc la 
bptica de un sindicalista no pueclc uno miis que quedarse per- 
plejo. A Clonvergencia ¡ Ilnib la han votxlo tcabiijadores qiie 
en otras elecciones votaron por socirilislas o cornutiisim, la han 
votado irabajadores que han part icipado en huelgczs para clefen- 
dcr convenim.. ~ M --i continua- (<Convergencia ha rccibido 
un voto interclasista>>. I aixb ho escriu i ho firma el senyor 
Juan Mhquez Fernhndcz, secrelari del Sindicat Textil de Co- 
missions Obreves de Terrassa. 

Segon punt, la nostra oferta electoral hri resultat guanyadora 
en tcrmcs absoluts I) relutius, en totes -totes- les comarques 
de Catalunya excepte una. Segona conclusió, per tant: el 
nostre electoral proccdcix del mbs ample venla11 gcogrXc, 
amb tot el significat sociologic que aixb t& al nostre país, i que 
el coneixem tots, senyores i senyors Diptitats. 

Tercer punt, mol tes vegades unrl. inicromiilisi dectoral ks 
tan informativa o mes que les macroanalisis a les quals abans 
ni’he referit. Deixin-me donar, en aquest sentit, unes quantes 
xifres, poques. A 13adnlona, hem passat d’un 19% ctcls vots el 
1980 a un 33”o el 84; a I’Hospitalct, d’un 12 it ~ i i i  24; ii Cas- 
kfldei‘els, d’un I6 H un 30; a Sant Andreu, cl’un 13 a un 26, i a 
Martorc11 hcm assolit un 54%. A la ciutat de Lleida, un 43%; a 
la ciulat de Tmagona, un 37, ii la de Girona, un 48, i a Barcelo- 
na tamhk un 48, i hem yuedal en primcr lloc ii iotes quatre de 
les grans capitals de circurnseripcib. Que vol dir, aixb? Qui: val 
dir, aixo? Tercera conclusib, que corroboraria, que corrobora- 
ric? encara més una miilisi taula per Ifiula, que --no pateixin- 
no Ir-1 faré hiuIIm). h n c s  aixo, senyores i senyors i)iputats, 
vol dir que la nostra coalició, la nostra oferta, la nostra Irajectb- 
ria lla supcrat una prctesa -una pretesa, per ;i atgwis- hiurera 
lingüislica o (Vorigen. Per tant, podem cstublir que la nostra 
opci6 16 el suporl no nom& d’una majuoria numkrica ---que en 
clcmocricia ja és prou important, és cletcrminant-, sin6 qiie 
aquesta rnqioria prové cl’un aniplissiim ventall sociolbgic, eco- 
ntjrnic, gcogrific, cultural i lingüístic, cosa encara més impor- 
tant, donada la tasca de construcció de país cluc tcn i rn 
plan tcjada. 

I aquests 1.350.000 vots, han votat una opcib desconegucla? 
t lan votiit pes rugir de quelcom conegut pero iiegutiu itl seu en- 
tendre? I-Tan volai en el buit dc promeses sense comprovucih 
possible? No, senyores i senyors Diputats. Tots aquests ciuta- 
dans -la majoria- han votat una opció, la nostra, h r r r i  votat 
un  candidat que cls ha dit: {< Aixb 6s el que hem fet, ayucst és 
el nostrc laranni, aquest és el nostre progranin )>, que no fa vi- 
ratges espectaculars sobre e1 que hem {‘et, nomcs allnals i ben 
mesurats ajustaments de trajxihria. Aquesta orerta electornl i 
aquest candiclat hau obtingut la majoria. U n  progra tnik d’ac- 
tuacib coherent, amb la tasca feta ciurant quatre anys, ha me- 
rescut l’aprovació del poble. I ,  ara, el candidat quc h;i persona- 
liíznt la nostra oferta elcctoral presenta, ha presentat en acp,iest 

Parlament el seu programa de govern, que 6s també, Obvia- 
metil, totalment coherent amb la trajectoria dels darrers quatre 
anys, i amb el programa electoral que l’ha dut  a la victoria, ob- 
viament i naturalmcnt. 

Nrlsaltres, els Diputats de Convergcncia i Uni6, en nom dels 
qwds els purlo, quc hem estat elegits en h c i h  d’aquclla trajec- 
toria i d’aquest programa, donarem el nostre vot al noslrc can- 
didat amb la satisfiiccih dc fer-ho sabent cluc estcm autentica- 
ment representant la voluntat de ta majoria del poble de 
Catalunya. 

No m’hc rcferit, no m’hc refcrit -i no ho faré- al contingut 
del programa exposal. Entre ahir i avui l’hem examinat amb 
prou profunditat, perb sí que insidré en un dels aspectes del 
discurs del candidat, i en una critica que se li ha fet. El nostre 
candidat, des de la mateixa nit del 29 d’abril, ha fet una oferti-1 
constant rl’nbcrtura al dialeg i al consens, per a aquells ternes 
mks importants, m b  el ventall mes ampli possible de forces 
politiques. Aix6 ho ha dit, i ho ha repetit, i ho ha explicat, i ho 
ha just i ficat en funció ct’nl tres coses, pero molt principalment 
del nostre nacionalisme, de la necessitat del nacionalisme, de 
tol nacionalisme, cl’aquest ampli consens i dihleg per mancar 
cn la construccib nacional; dc tot nacionalisme. Perb nosaltres 
hem de fer compatible -i ks el problema del Grup 
pariamcnhri - aquesta voluntat cle cliileg i obertura que jo, cn 
nom del meu Grup, assumeixo plenament, pero I’hem de fer 
compatible, dic, amb el respecte al mandat majoritari del poble 
dc Catalunya. 

Naturalment, clcia cl candidat en el seu discurs cl’ahir, que el 
fet de disposar Convergencia i Unió de majoria absolut1 d I‘ 1con- 
fereix una especial responsabilitat, l’obligació --arribat el 
cas- de fer valer aquesta nmjoria. L’electorat li ha donat un 
mandat, l’clcctorat ens ha donat un mandat que no podem de- 
rugir. Aqucsta afirmacid, de responsabilitat davant el propi elec- 
toral ha cstat criticada i s’hha parlat de continuYtat, en aquesta 
Cambra, perb fora, en les cleclaracions, cle continuisme. Ja no 
ho entenc. Crec que el niés elemental sentit dernocrhiic ens ex- 
igeix aquesta responsabilitat davant el nostre electorat. Precisa- 
ment fa uns pocs mesos, en el clcbat de política gcneral del mes 
de setembre, un porlaveu de I’opnsicib --de I’opesició de lla- 
vors i de I’oposicici cl’ara--, el portrivcu socialista, ens deia -i 
llegeixo el 1)inr-i de Sessions-, ens deia: {{Aquell que dintre cle 
poc scrB el president sortint s’ha mogut en una perfecta con- 
grukncia amb aquesta política qLie niés que de Convergbncia 
ha estat de divcrgencia; (,rmor. d~ veus))> -diu ei 1kri.ie Sessi- 
ons. {( E-ka cstat un h o m  de partit i no un home d’institució, un 
home amb certes qualitats de polemisla, perl, selise la visió 
d’~ in  home d’f3stat o d’un home de poble. Catalunya, senyores 
i senyors Diputats, no es correspon amb aquesta situació de 
govern minoritari. Catalunya pot donar de si molt més del que 
dbna, i només cal, perquk aix i  sigui, ~ i n  factor desencadenant, 
tn stiperaci6 rl’aquesta situació de govern minoritari, d’nquesta 
presidhcia que, (les del nostre punt de vista, comenca ja ;i ser 
un  tema per A l’anhlisi rctcospectiva i per al record. En tot cas, 
niiigii en aqucst Parlatneni no podria lcllítiinatnent dir  Ia darre- 
ra paraula; la darrera paraula serh, com sempre, en tota demo- 
criicia, la paruula i el vol dels ciulaclansu. Acaba la citació. En 
aquesta intervencib que he ciht hi ha equivocacions, hi ha 
errors; tols etis podem equivocar. Un horne sense visirj 
d’home de pohlc -ho repeteixo-, un home sense visi6 



d’homc dc pohlc nu obté una gran victbria popular com 
aquesta. O aquella dtra que diu: <( Aqucstit presidencia que co- 
mcnqa ja a scr pcr ii I’anhlisi retrospectiva i per al record ... )) 
Sobre I’anhlisi retrospectiva, els ciutadans li  han donat un reno- 
vat mandat de cari al fuiur, per<) en canvi, pcrb cn canvi, 
aquesta intervenció del porlaveu soci;ilish el setembre passat 
conté grans veritats, conté grans veritats. Diu: <(Catalunya pot 
donar molt rnks de si, pot donar moll mks del que clima, i per 
aixb cal la superació d’aquesla siluacib de govern minoritari >). 
Lfcctivamcnt, senyors socialistes, cl poble ho ha vist igual que 
vostes i ciis ha donat la majoriit. 

I ,  íindmeni, la més grm verilat de totes, la, més gIm veritat 
dc totes: (< la clarrei-a paraula scri, com sempre, en tota clerno- 
crhciíi, la paraula i el vot clels ciutadans >). El‘cctivamcnt, aixi ha 
cstat - 

Mol tes grkies, senyor President, senyores i scnyors 
Diputats, 

El Sr. PRESIIIENT: M Molt Jfonorablc canclictat vol fcr Ús 
dc lu paraula? (hxsu. li/ kf. i / .  Sr* Pujol &dina la invitacih del 
,Tr, hsiúívzt,) Amb aixb, doncs, yucda clos aqucst dlcbi1, i 
hem cle passar, no dc seguida -perque recordeu que hcm an- 
unciat quc la votació linclria Ilm a dos quarts de viiit--, 

haurem dc passar j a  als preliminars i finalmcnt a la votacib. 
Per lanl, de moment, suspenem aquesh scssib, i la re- 

prcnclrciiz II clos quark de vuit. 
Moltcs grhcics. 
(Se susj+n la srwib qucln0fdta un mimt Iwr o tms  quarts de set 

de /a /wda i es ríprkn {I d~ quarts i cinc minuts de vuit del i w p t - d  
El Sr. PKESII3ENr: E s  r e p r h  la sessib. Prego al senynr Se- 

cretari Primer que llegeixi els articles 78 i 79 del Rcglament del 
1-lai.larnen t, en virtut dels quals ordenarem aquesta vota&. 

TI1 Sr. SECKWARI PTZ I MER: <( Article 78.1. I ,a votació 
serA piiblicn per crida o b6 secreta, quan aixi ho cxij!¡rh aquest 
tiegiment o quan ho vol~licitaran dos Grups prirlarncnlaris o 
una cinquena part dels L)ipuíiils o dels membres rlc la Comissi- 
0. Si concorrien sdlicituds clc sentit conlrari, prevaldria Ia vo- 
iacib secreta, 

>>2. Les velacions per a k t  investidura del E’rcsidcnt de la Ge- 
neralitat, per ii la mocih de censura i pet- a la qiiestih dc confian- 
p són seiriprc piibliqucs per crida. 

>>Article 79. 13x1 la votació pública per cricla, un sccrctwi ano- 
menarli els Iliputiits, i aquests respondran “si”, “no” o decia- 
nmii que s’absknen. La. crida es í k s i  per ordre alfgbbtic, i co- 
rnen~ark pel Diputat cl nom del qual haurii surti1 per  sorteig. 
Els membres del Consell que s6n Dipuiats i la Mesa voturcln al 
final. j) 

El Sr. PRESTDENT: 13&, doncs, en conscqükncia, ara anem 
a proccdir al sorteig del Dipulat que e n c a ~ a l a i  la voiacih, i els 
altres seguiran per ordre i lornarem a comenqar fins arribar al 
qui hauri sortit per sorts i, finalment, votaran el Ciovern i la 
Mesa. 

Per tant, prego, per exemple, la scnyora Secretisia, la senyo- 
ra Flora Sanabra, que faci el f’avor de treurc un nom CIC la bossa 
on són dipositats. 

La Srit, SKCR I YI‘AlilA TERCERA: Cent selz~ 
EI SI. PRETI DEN?’: Cent setze. Correspon 8 I’El.lustre 

senyor. Sime0 Seiga i Ubach, que, per tant, haurh de ser el 
prirncr, que jii el cridarem. Ara posarem tic scguida en ordrc la 
li ista i scrA d primer que serh cridat. (i’ausu.) 

S’inicia la voiacih. 
El Sr. SECRETNU PRIMER: Sime6 Selga i FJbach: <(si H; 
Josep Sentlra i Navarro: cisi H; 

Maria del Carrnc Serviijé i Mauri: <<si )>; 
13orningo Scsrnilo i Rius: <i si >>; 
Antoni Siurana i %aragom: no )>; 
Xavier Soto i Coriés: <<no m; 
Antoni Subiri i Claus: <(:si H; 
Joscp Oriol Suiier i CarM: i( si n; 
1)anicl Terriidcllas i Redon: (< no H; 
Enric Tic6 i lluxad6s: H si H; 
Esteve Tornlis i Torrens: <( no>>; 
Viclor Torres i Percnya: <<si >>; 
Joan Vallvé i K i k r a :  <<sí >); 
Enric Vendrell i Duran: <( si H; 
.Iaume Veray i Batlle: <<sí )>; 
Ihncesc Vcrnct i Mateu: <i sí >r; 
Jaumc Vila i Fontcukrta: H si 13; 

Eulilia Vintró i Castells: <<no>>; 
Carles Viñias i Scrra: (<si }>; 

Maties Vives i Marc: <(no >>; 
Joan Abel16 i Alfonso: hb.wn?); 
Albert Alay i Serret: (ahent) 
Alfred Albiol i Paps: (<sí >>; 
Ramon Aleu i Jornet: <<no>); 
Jaume Aligué i l%cudk <<si H; 
LluÍs hrmel i Coma: << non; 
Pcre AyguadC i Ayguarlk: c( no H; 

Joan hyrnerich i AFOGI: i<si 1); 
Francc.sc Xiltvkr 13ada i hrnatllcr: <<si H; 
I h a  Ifarenys i Martorell: ti no >>; 
IJeri hert 13arrer;E i Cosia: {i sí u; 
Josep I3orris i Gcn6: <(si )>; 

Joscp Maria 13;ricalf i MPsip: c< no)); 
Eduard Bueno i Fcrrcr: <c sí )); 
Pilar I3usyucts i Medan: <<si N; 
Jaume Camps i Roviril: t( sí H; 

Ferran Camps i Vallejo: {(sí H; 
Pere Carbrinc11 i I Wi: (i sí H; 
Enric C;trc?h i Llevat; <t sí H; 

MartI Carniccr i Vidal: <<no n; 
Pere Ca,wls i 1,cxano: <<sí n; 
b h i l i  Casals i Parral: irsí >>; 
Joan Casanelles i Ibars: <( 

I~rmccsc Casarcs i Potau: << no H; 
Enric Castellnou i Albcrch: ((si n; 
Carlos Cigarran Rodi]: H no>>; 
I ligini Clotas i Cimo: <(no H; 
Francesc Codina i Castilla: <<si H; 

h a n  Codina i Torrcs: <{ no>>; 
Josep Maria Coll i Majb: usí  n; 
I 1  Sr. SECRETARI SEGON: Victor Manud ColomE: i 

Joan Colorninas i Puig <(sí w;  
Ramon Coma i Casellas: <i si H; 
Joan Cornudella i Rarbcrk <(no P; 
Antoni 13alrnau i Jover: <isi>>; 
Joan Ilescals i Esquius: ((sí H; 

Justo Dominguez de la Fuentc: (absen?); 

n; 

Frrrré: <<si >); 



Raimon Escudé i Pladellorens: <<si >>; 
Kamon Espasa i Oliver: <c no >>; 
Jordi Fernandez i Iliaz: ({si n; 
Ramon Fcrnhdez Jurado: (dxent); 
Pilar Ferran i HernBndex: {(no H; 
Conccpcib Ikrrcr i Casals: (c si >>; 
Joan Josep Folchi i Bonafante: {(sí >); 
Joan Ganyct i Solé: <<no >j; 

Dionisio Garcia Guillamhn: H no >); 

Luís Andrés Garcia Siez: << no >); 
Cipriano Garcíu SBnchcz: c( no H; 
Xavier Garriga i Jove: <<si H; 

Isidre Gavín i Vdls: <<sí H; 
Florenciu Gil Pachóii: << no N; 

Paül Gonzilez i C~stclls: <<sí )); 

Josk Gonzálcz Navas: H no >>; 
Josep Maria Graclls i Forcada: usi >>; 
Josep Joan Grau i Folch: {( sí )>; 

Francesc Guasch i Fcrnindez: {(si’ )>; 
Xavier Guitart i Domenecli: w no)); 
Antoni Cutiérrez i Dím: {(no >r; 
Joan I Iortalh i Arau: <<si >>; 
Ignasi doaniquet i Si rvcn t: <{ sí M; 
h i c a  Lorente ~ a s t i ~ ~ o :  <cnor>; 
Miquel hngcl Marimon i Fort: (<si>>; 
Joan Josep Marlí i Ferré: <<sí }>; 

Freclcric Marlincz i Ibhiíex <<si H; 

Jordi Martíiiez i Planas: <(sí )>; 
Ricard Masó i Llunes: {(sí H ;  

Marta Mata i Garriga: <( no H; 

Josep Moliner i Florensa: {<sí r); 
Josep Montalat i Cufi: H sí H; 

Miquel Montaña i Carrera: ( 4  sí >r; 
Joscp Muntal i Julia: <<si H; 
Joan Antoni Mur i Borlis: H sí H; 
Joaquim Nndal i Farreres: ( 4  no>); 
Manuel  Nadal i Farreres: <{no >>; 
Trinitat Neras i Plaja: (<si 
Raimon Objols i tiermii: (<no )); 
Joan Oliari i Pons: {( no >>; 
Jaume Manuel Oronich i Miravet: (<si H; 
Esteve Orriols i Sendra: <<sí H; 
Emili Pallacli i Carala: <(no>>; 
Pere Parera i Cartrb: <<sí N; 
Jordi Prlrynl i Marfk << no }>; 
Pompeu Pascual i Ihsquets: {(sí H; 
Laureh Pérez i Ciudad: <{no >>; 
Eugeni Jesús Pércz-Moreno i Pallares: <<si >>; 
Jorge Peris Muss6: <<si >>; 
Pere Pi-Sunyer i R ~ Y Q :  ({si >); 
Joaquim Pi bernat i Lleyxi: <<sí >>; 
Kanion Pla i Nadal: H sí N; 
Romi Planas i Mirb: c< no >>; 
Ferran Pont i Puntigam: << si H; 
Simó Pujol Folcrh: <<si N; 
Robert kimircz i Balcells: <<si >>; 
Enric Renau i Folch: ({si H; 
Rafael Rih6 i Massb: (< no D; 
Saniiago Riera Olivé: <<no >>; 

Ihmknec Romera i Alcázar: <<si H; 
Maria Rbbies i Garrofé: ((si H; 

Josep Maria Sala i Grisó: ({no H; 

Josep Maria Santacreu i Marginet: (c si H; 

Antoni0 Santiburcio Morcno: <<no)>; 
Macih Alaveclra i Moncr: ( 4  sí >>; 
Agustí Bassals i Parés: (< s i  >); 

Francesc Xavier Rigath i Kibk {(si  H; 
Josep Maria Cullell i Nadal: ((si >>; 
Joan Guitart i Agell: (14 )>; 
Iosep Laporte i Salas: ((sí >); 
Jordi Pujol i Soley: {< si >>; 
Marcal Casanovas i Guerri: <<si  >>; 
Flora Sanabra i Villarroya: <<si 1); 

Felip Lorda i AlAiz: <<no )j; 

Ramon Camp i Batalla: {(si H; 
Isidrc Molas i Batllori: (4 no)>; 
Arcadi Calzrzda i Salavedra: <(si >>; 
Miquel Coll i Alentorn: .i< si H. 
El Sr. PKESIDENT: Ara es procedeix tot segui1 al rccomplc. 

Puusa.) 
El Sr. PRESIDENT: El resultat de la votaci6 es el següent: 

87 <{sí D, 44 {(no>> i 4 ahsencies. En total, per tant, 135. 
Ates, doncs, ‘que Ia votaciú tinguda pel Molt Honorable 

senyor Jordi Pujol i Soley ha obtingut 87 vots, que superen la 
majoria absoluta que .estqbleix l’arliclc 51 de la Llei del Parla- 
ment, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, es 
Ta avincnl que resta. investit President cle la Generalitat I’es- 
mentat candidat. 

La investidura serri coinunicuda a Sa Majestat el Rei perque 
el nomeni Presiclcnt de la Cieneralilat. Aquest, doncs, es cl 
rcsultai. 

(A p h  utlimen fs perllo~t,qu fs. ) 
Ara invito el Moll Honorable senyor President que adreci la 

piirau 1 ii als I) i pu t at s prescn t s. 
El Sr. PKESllXNT DE LA GENERALITAT (Jordi Pujol): 

Moll I Ionorablc senyor President, senyores i scnyors Diputats, 
moltes gricies. Molles gricies, en primcr lloc, als qui in’han 
votat; inoltes grhcies, tambk, als qui no m’han volat; molles 
grliuies a tots, ii ti)t ei Parlament, perqub aquesL ha estat un 
dcbnl cn un moment difcil, al qual lots, tots, heni sabut donar 
altura i hem sabut donar dignilat. I a i n i  em sembla, senyorcs i 
senyors Diptlt:iis 4 s  qui tn’han volat, eis qui no  rn’han 
volat-, a mi em semblu que, d’aixb, ens n’lieni de felicilar 
tots i que, a m6s, aixb ks un b ~ n  presagi. 

Reitero cl que ja he clii: la meva voluntat dc diileg i d’obertu- 
ra. Eles de la institució consolidada, i més consolidada serh si 
niés I’atayucn; des de la institució consolicladri em proposo re- 
forcar aquesta politica de dialcg i d’obertura a les forces políti- 
ques cafalanes, pero, més enlla d’aixo, a tota la societat catala- 
tia. I clihleg i colM)oraciÓ, també -i, quan calgui, redistribució 
de papers, bhvinrnent -, amb totes les institucions catalanes. 

No hi ha hagut fractura cornunithria a casii nostra. Rixo cs 
un gran qu&, aixh és un gran merit del nostre poble. Que HO hi 
hagi tampoc, per tant, fractura institucional, i que no hi hagi 
frxtusa politica, i que ta I I i g 5  que ens dbna liquest nostre 
poble, que 6s un poble magnífic, amb instint per saber qu& 6s 
a l b  que cal Tcr perquk els homes i Ics dones puguin conviure, 
que, la llic6 que ens dóna el nostre poble, la sapiguem aprendre 
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els polítics. 
Dihlcg amb 1’Aclministracib central, des de posicions de 

conviccib, i des de posicions de fort;a, perque Catalunya tb 
Ibrt;a; cn te perque CII t6 i perqui: cs forta. No ds ver¡ tat cl quc 
s’ha dit de vegadcs, cluc Catalunya no tenin forGa; Cr-lialunya té 
fotpi, i avui té mks forGil quc fa un temps; avui cn té mds que 
nrai. Uihleg, per tant, des d’aqucsta for~a i tain’ok dcs de la 
nostra forGa btica; diilcg des de la f o r p  ktica que tenim, des del 
noslrc joc net; dc tots. Diilcg amb cxigkncia, amb exigkncia 
política i amb exigkncia ilioral envcrs nosal tres tnateixos i 
envers els allres. Diiileg també amh cornprensib, CII el nostre 
diiieg, en la nostra ncgociacih, en la nostra relaci6 amb cl 
poder ccntral; dihlcg també timb cornprensih pels problcrnes 
d’cl Is, ii mb comprensió de la ncccssi tat que ells tarn bé tenen 
dc nosaltres, s i  ks que realment vden comptar atnb nosaltres i 
no ciis volen, simplcrnent i imprudentment, rebutjar. 

Catalunya no és una superstructura. Catalunya és un poble, i 
aixo no cs manipula. Cahluiiya 110 ks una pc~a que es posa i 
quc cs treu, i Catalcinya 1x1 6s unit cosa que es desirueix amb 
una hibil jugada, amb una hibil i poc neta jugaclri. Catalunya 
no 6s utia superslruc t urii, es u n  poble. 

Actuarem amb voluntat de servei i amb voluntat d’efkkin, 
de servei i d’eiichcia a Catalunya, com it conjunt, com a poble, 
perh, concrctiiiiicnt, els homes i les dones de usa nostra. Amb 
un sentit, si -no eili desplau 121 paraula-, humanitari; m i b  un 
senti1 en el qual els problemes concrcts dels hoines i les clones 
siguin ian importants o mks que els principis abstractes; amb 
servei i amb voluntat de servei i d’ciichcia pcr un pais que 
valgui la pcna pel seu civisme, per la seva cullura, pel respccte, 
perquk el respecte sigui nnriiia de vida entre els seus 
ciutadi-lns, per la coiivivkncia i per la seva capacitat d’iniciativa 
i CIC crcacib, pel seu esperit participatiu; que sigui un país 
modern capa$ dc crear riqwsil i de repartir-la, i ens agratlarin 
y w ,  a m6s de SCT útils als homes i les dones de casa nostra, 
poguéssim ser iilils lambé fora de Catalunya, cluc pogukssim 
ser iitils a la Iesh d’Espmya. Ens ho deixwan scr? En tot cus, 
aquest ks e1 nostre, ei meu desig. 

Que siguem capaqos en tot moment de combinar la fermesa, 
la fermesa de grcny, de roca ferma, indestructible, la fermesa 
amb el civisme, amb la tolerincia entre nosaltres, amb el 
respecte; la f‘crmcsa i el civisme s6n dos components dcl que 
han cic sec les noslres actituds com a poble. 

Permetin-me que els digui que cn aquest monienl cm sento 

content, i no -perque aixo ja se sabia fa dies- pel fet d’haver 
estat elegit President cle la Generalitat. Em sento content 
pcrquh heiii fet un bon debat, un debat digne, un debat digne 
en el terreny de les idees, de les actituds, i jo crec que de l’ktica. 
I jo, d’aixb, us en dono les gricies a tots, perquk el moment era 
i és dificil, i calia tenir aquesta capacitat quc el Parlament ha 
tingut de superar el moment, cl’eievar-io, d’aixccar, pcr fcr ei 
debat quc hcin fet. Moltes, rnoltíssimcs grAcies. 

Com deia ahir, potser aixb ens itjudarri, la gravciat dcl 
motncnt ens ajudari a cntcnrlrc que no es pot jugar amb foc, i 
quc hem de fcr tots un gran csforq de comprensió i de 
cnElaboraci6, i cfe posar per’ sobre allh que ks mes iniportant 
que no pas alli) que és mks accidental. Potser aixb ens qiudirii. 
En tot cas, pcrmctin-me cluc els repeteixi -no pas pel fet de 
ser novanieiit President, que no és una iiovetat, sinli per la 
fornia com IIA anat aquest debat- a iols vostks molies, 
tnoltíssimcs grhcics, i que aixb sigui I’inici cl’una ctapa que ei1 

alguns iispec tes signifiqui una su perxi 6. 
Pes tant, permelin-me que ara acabi coili vaig iicabar ahir, 

perb no pas dcsprés cl’havcr dit que en certs aspectes estic trist i 
condolgut -en certs aspectes n’estic-, pcrb no és aixb el que 
compta ara, no és aixh, d’haver-los dit ara, CH canvi, que estic 
content. Perdonin que els acabi dient quc tenim drcl a aquella 
esperanp quc ahir reclamwa, a aqirella confianqa en nosaltres 
maleixos, i a aquella il-lusió que escalfB el cor dels horncs, i 
que cls permel, als homes i als pobles, cl’annr endavnnl. 

(A p h  i d i t  nr n IS per 110 nxa is.) 
I’:l SI-. PRESIDENT: Els iiplaudiments cle la major par1 dels 

membres d’aquest Parlament i I’aactitud cleferent dels altres 
signifiqucn, indubtablement, una felicitacib per a l’clcgil i un  
homenatge de respecte a1 que significa, als y~ia l s  aquesta Prc- 
sidencia es complau a adherir-se el‘usivamcnt i sincera, tot 
formultitil els vots mbs fervents perque I’enccrt més complet 
acornlianyi en aquesta legislatura la gesli6 dcl Molt IJonorr-lble 
President Pujol i la del Consell Executiu yuc haurii de designar. 

Aquest21 Presiclkncia agraeix a tols els parlamentaris Vexem- 
plnr coinporlaincnt que han observat, que ha pcrmks que 
aquest acte singular tingués la dignitat i la solemnitat que, 
sortosament, estan esdevenint proverbials en el Parlnmcnt dc 
Catalunya. 

S’aixeca la sessió. 
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