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s~ssro PLENARIA NUM, 65 

La sessid s’obre a dos quarts de dotze del matí i sis mi- 
nuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat de 
tots els rnemhres de la Mesa, la qual és assistida per l’ofi- 
ciaS major i la lletrada Sra. Folchi. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat dels consellers de Governacid, d’Econornia i 
Finmces, d’Ensenyamení, de Sanitut i Seguretat Social, de 
Polílica Territurial i Obres Plihliques, d ’Agricultura, Ra- 
maderia i Pesca i de TrehaEi, la consellera de Justícia i els 
consellers d’lndhtria i Energia, de ComerG, Consum i Tu- 
risme, de Benestar Social i de Medi Ambient. 

Ordre del dia 

- Sessiú commemorativa dei xv aniversari de les pri- 
meres eleccions al Parlament de Catalunya de la Generali- 
tul restahlertu. 

an 

El Sr. PRESIDENT: Comeqa la sessi6. 
Aquesta sessió 6s especial, commemorativa del quinze 
versari de les primeres eleccions al Parlament de Catalu- 

nya de la Generalitat restablerta. Prendrh la paraula un re- 
presentant de cada grup parlamentari. Pel Grup Parlamentari 
Mixt, el senyor Reguant tt5 la paraula. 

EI Sr. REGUANT: Molt honorable senyor president del 
Govern, molt honorabIe senyor president de la cambra, ho- 
norables senyors consellers, senyora consellera, senyores i 
senyors diputats, faig tis de la paraula emprant ei principi re- 
conegut universalment dels drets i respectes de Ics minories, 
als quals aquesta cambra ha donat sempre estricte compli- 
ment en totes les Tegislatures de la nova singladura parla- 
mentaria, i en  el present s’ha pronunciat en tot moment amb 
la mhxima generositat, més enllh de la lletra escrita, aspecte 
que vull agrair al senyor president de la cambra i altres 
membres de la Mesa, en dia tan assenyalat COM el que COM- 

Les persones passen, les circumsthncies poIítiques s6n 
modelades pels avatars de la histbria que les configuren i 
muten; les institucions, perb, perduren i sobreviuen al llarg 
dels segles, negades per periodes histbrics en  qu& la into- 
lerhncia i el totali tarisme, amb cruenta petjada, anorrearen 
les llibertats dernocrhtiques i buidaren de contingut les seves 
institucions; aquest soterrament no va poder evitar el re- 
naixement d’aquestes des del primer batec de  vida de les no- 
ves etapes dernocrhtiques. 

Aquest cicle, paks al llarg de la histbria, també és de la 
nostra histbria. No és diferent per a aquest Parlament, que 
simbolitza la voluntat diversa dels homes i dones de Catalu- 
nya, que mitjanpnt la veu dels seus representants donen cos 
jurídic als anhels i sentiments, pensaments i voluntats del 
nostre poble. VulI recordar avui, dia solemne que es com- 
memora el quin& aniversari de les primeres eleccions al 

memorem * 

Parlament de Catalunya de i’etapa postfranquista, tots 
aquells homes i dones que varen fer possible el moment que 
avui ens reuneix aquí, nascuts a Catalunya o vinguts de la 
immigració, que constituiren un sol pobIe, enriquiren amb la 
seva cultura la nostra, expressada en una sola llengua, sense 
renunciar a la prbpia idiosincrhsia d’uns i d’altras. És avui el 
dia que ens pertoca sol-licitar de la nostra rnernbria d’evoca- 
ció el record d’aquells avantpassats nostres -d’un passat re- 
cent, em refereixo- que lluitaren a favor de les llibertats 
dernocrhtiques amb risc i sacrifici, enrolats en partits i sindi- 
cats avui desapareguts o molt minvats en la seva representa- 
ció sindical i politica, perb que en  aquella hora encapplaren 
la primera resposta a la dictadura i que transmeteren a les 
generacions següents l ’ak  de resistkncia i voluntat de con- 
questa dernocrhtica. Avui ells són, tarnbk, protagonistes de 
l’efemkride que celebrem. 

Desitjo per a l’esdevenidor que el vot dels ciutadans de 
Catalunya preservi aquesta cambra de la intolerincia, la pre- 
potkncia o la demagbgia redemptorista, doctrinal o patribti- 
ca, ferments potenciadors i generadors del retorn al passat. 
Vull per a Catalunya i per a aquest Parlament un futur amb 
justícia social i tolerhncia, 

Grhcies, senyor president, senyares i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, tk la paraula el senyor Vidal- 
Quadras. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Senyor president del Parla- 
ment, senyores i senyors diputats, senyor president de  la Ge- 
neralitat, senyora i senyors consellers, fa tres setmanes, des 
d’una tribuna de paper irnprks de gran difusió, una de Ics 
més prestigioses figures del pensament catal8 contemporani 
ens recordava l’analogia que el nostre poeta per anto- 
nomhsia, Joan Maragall, havia establert entre els conceptes 
de substancia i mode en la filosofia d’spinoza, i la relació 
entre Catalunya i Espanya. D’acord amb aquest símil, Cata- 
lunya seria un dels modes -singular i notable, sens dubte, 
perb un mode entre d’altres-- de la substhncia espanyola co- 
muna. No els amagar6 que la imatge marag a 11’ iana em sem- 
bía suggerent i adequada, i que la subscriuria plenament. 

Malgrat aixb, avui estern aquí per celebrar els quinze 
anys d’autogovern de Catalunya, iniciats el marg de 1980 a 
I’empara de la recuperació de la democrhcia i de les nostres 
institucions histbriques. E dic {<celebrar>> -i ho subratllo- 
perque em sembla un motiu de legitima alegria per a tots 
que aquest pafs hagi gaudit d’uun periode tan dilatat d’auto- 
nomia politica, en un clima de pau civil i de respecte a la 
Constituci6 i a I’Estatut. Per qu&, aleshores, en una interven- 
ció commemorativa, i, si m’ho permeten, de caire predomi- 
nantment formal, evocar la comparació de Joan Maragall 
equiparant Espanya a la substancia i Catalunya a un dels 
seus modes? Doncs perquk, senyores i senyors diputats, una 
ocasi6 com la present ens obliga a fer balanq, i quan aquests 
tres lustres han vist corn una mateixa forqa politica, sota un 
mateix liderat, guanyava quatre eleccions autonbmiyues 
successives aixecant la bandera del nacionalisme, per a 
aquells centenars de milers de catalans que ens sentim pro- 
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fundament Compromesos amb la nostra terra i amb la nostra 
histbria, per6 que no som nacionalistes, aquest balanq ha de 
fer necessbiament referencia no només als modes sin6 tam- 
bé a la substhncia. 

No deixa de ser veritat que una sessi6 de celebraci6 
d’una efemkride colkctiva com la que ens aplega podria ser 
despatxada amb un rosari de llocs comuns, mes o menys 
balsimics, sense entrar en majors fondhries. De fet, la politi- 
ca, aquesta activitat en que de vegades les aparences s6n les 
úniques realitats, 6s un h b i t  ideal per castigar el prokme 
amb tbpics a I’iis) perb el Grup Popular, per consideració a 
la cambra, s1 la solemnitat de l’ocasi6 i a si mateix, assumirh 
el risc de no sortir-se per la tangent. El cert 6s que no estan 
els temps com per permetre’s la comoditat de la dissimula- 
ci6. 

Substancia i modes, modes i substitncia. Comencem pels 
modes i preguntem-nos: hem vist en aquests quinze ~jltims 
anys uns modes, un estil, una acció concreta de Govern a 
Catalunya diferent de la que s’ha vingut practicant a Madrid 
per part dels successius gabinets del senyor Gonzhlez, o a 
altres comunitats autbnomes amb majories socialistes? Han 
estat els executius catalans que el senyor Pujol ha anat for- 
mant en aquesta llarga etapa, politicament monocrombtica, 
un referent i un exemple de diferhncies positives que evites- 
sin els errors en els quals altres s’entestaven i ens sorpren- 
guessin per la brillantor i Ia magnitud dels seus encerts? 
Hem viscut a Catalunya, durant aquesta prolongada pax pu- 
joliana, una era daurada assimilable -salvada la disthncia en 
el temps- a 1’AAtenes de Pkricles, la Roma de Marc Aureli, la 
Florkncia de LIorenq el Magnífic o I g  Anglaterra isabelina? 
Hem estat aquests quinze anys admirats, temuts, respectats i 
observats, amb enveja i emulaci6, per la resta del món acci- 
dental? Hem sobresortit o hem passat sense pena ni glbria, 
un cop descomptats el voluntarisme, el cofoisme, Ia propa- 
ganda i la retbrica patriotera? 

Hi ha una forma molt mes concreta de formular aquests 
interrogants, i 6s contrastar-los amb els greus problemes i 
&ries deficihcies que avui afecten Espanya corn a conse- 
qiibncia de dotze anys de socialisme. Suposo que no sor- 
prendr6 ningú si afirmo que les nostres principals dificultats 
són, en aquests moments, un nivell de corrupció tan inbdit 
com indignant; un dgficit i un endeutament públics preocu- 
pants i creixents; un sector públic empresarial la grandaria 
del qual 6s tan enorme com les seves pkrdues; una economia 
encotillada per tot tipus de rigideses i defectes estructurals; 
un sistema productiu industrial infrautilitzat i en regressi6; 
un nombre intolerable d’aturats, i un afebliment general de 
confianqa que ha submergit la societat espanyola en el rela- 
tivisme moral, el pessimisme, la irnprovisaci6 i el deshnim. 

A la vista d’aquest panorama, la pregunta rellevant, des- 
prés de quinze anys d’autogovern d’un mateix president i 
d’una mateixa coalició, amb uns mateixos objectius inalte- 
rats, és la següent: Catalunya s’ha salvat del deteriorament 
grhcies a la rnh ferma d’una direcci6 política providencial i 
d’ unes classes rectores ilhstrades, honestes i competents, 
que l’han pilotat hhbilment a travks dels esculls i la tempes- 

ta? En altres paraules: mentre I’endeutament dels altres crei- 
xia, el nostre baixava?; mentre el dhficit dels altres es des- 
controlava, el nostre es contenia?; mentre els altres es 
corrompien, els nostres governants s’apartaven virtuosament 
de fjnangarnents illegals, trhfics d’influhies,  nepotismes, 
arniguismes i arbitrarietats?; mentre els altres s’enfangaven, 
la nostra Administracid 1luYa immaculada i verge?; mentre 
els altres inflaven sense mesura empreses públiques inefica- 
ces i rui’noses, aqui, el nostre sector prjblic autonbrnic ha es- 
tat un paradigma d’esvel tesa, agilitat i rendibilitat?; mentre 
les indústries de la resta d’Espanya tancaven, aquí se 
n’obrien?; mentre l’economia espanyola en el seu conjunt 
entrava en recessió, la nostra creixia, o almenys decreixia 
més lentament?; mentre en els boscos dels altres les hec- 
tkrees cremaven per desenes de milers, els nostres eren pre- 
servats?; mentre el frachs escolar en altres comunitats es 
disparava, els alumnes de les nostres escoles pljbfiques sor- 
tien mes i millor formats?; mentre altres tractaven els mit- 
jans de comunicació públics com una aghcia publicithria aE 
seu servei, era la CorporaciB Catalana de RBdio i Televisi6 
un model d’objectivitat, imparcialitat i independhcia?; 
mentre els grans projectes de cunstrucció d’infraestructures 
culturals dels altres s’eternitzaven i desbordaven les seves 
previsions pressuposthríes, els nostres s5 ajustaven als termi- 
nis i costos previstos sense retards injustificats i desvia- 
ments mil milionaris?; mentre fora d’aquí es lloaven 
irresponsablement els malabarismes financers i el diner 
fhcil, que només juga amb més diner, i provoca enriqui- 
ments tan rhpids i espectaculars com delictius, aquí potser 
aquestes conductes eren condemnades i denunciades com a 
alienes al veritable esperit tradicional de Catalunya? 

No hi ha preguntes inconvenients o indiscretes, sin6 res- 
postes doloroses. Per aixb deixarem les respostes en I’aire, 
per cortesia a un president que avui celebra el seu quin& 
aniversari COM a tal, en la certesa que el senyor Pujol, amb 
!’objectivitat i I’equanirnitat que el caracteritzen a I’hora de 
jutjar la seva prbpia gestió, admira els nostres dubtes, que, 
com a mínim, hauran de recon5ixer’ senyores i senyors di- 
putats, que són raonables. 

I, un cop examinats els modes, passem a la substhcia, 
El primer que s’ha de deixar ben establert és que no es pot 
ser alhora substancia i mode; que pretendre que el mode es 
transformi en substancia O que la part es transformi en ei tot, 
a més a mes d’escandalitzar Spinoza, si ressuscités, resulta 
políticament perillós, constitucionalment aventurat i histbri- 
cament inviable. No figura entre les facultats de les majories 
parlamenthries modificar el sentit de la sageta del temps. A 
m6s a més, si recordem les respostes a les preguntes que 
abans no he contestat explicitament per delicadesa i per no 
deixar el Govern sense al& a 1’hora de bufar les seves quinze 
espelmes, de quk serveix canviar la substancia si els modes 
s6n els mateixos? Quin és el significat d’una identitat que 
no ens salva d’ensopegar amb les mateixes pedres amb les 
quals ensopeguen els altres? En que ens distingeix que sigui 
positiu i enaltidor? No ser& que allb que 1’actuaZ majoria ens 
adjudica corn a identitat és un mite buit i que la nostra veri- 
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tabie identitat sigui una altra? Si aquelles coses que ens po- 
den proporcionar benestar material i espiritual no depenen 
d’aquesta identitat que ens fabriquen, tal com sembla de- 
mostrat, no estarem davant d’una enganyifa monumental al 
servei d’interessos electorals i de partit? I, si aquest és el 
cas, per qui: no deixar Fa gent en Ifibertat de ser i sentir-se el 
que vulgui, enlloc d’aclaparar-la amb subvencions, pres- 
si ons, discriminacions i dirigismes culturals sense mesura, 
que resulten asfixiants, a mes a més de costosíssirns i que, 
mks que reforpr la identitat de ningú, el que aconsegueixen 
és provocar crisis d’identitat, autoodi, desarrelament i es- 
querdes socials? 

La pax pujoliana ha estat llarga i adormidora, i apa- 
rentment tot est& en ordre. Perb I’aniversari que avui cele- 
brem pot ser el soroll que ofega un silenci d’irritaci6 i 
d,amenaces. No 6s el mateix una societat controlada que 
una societat ordenada. No és el mateix una societat atemori- 
da que una societat disciplinada. No 6s el mateix una socie- 
tat anestesiada que una societat feliq. No és el mateix un 
govern qlue impuIsa la societat civil que una societat civil 
presonera d’uun govern i d’un partit. No 6s el mateix compar- 
tir unes regles de joc Iliurament acceptades i consagrades en 
la Constitució i 1’Estatut que imposar, rnitjanqant l’amenaqa, 
la desqudificació, l’aldarull o la coacció, una determinada 
jerarquia de valors la interioritzacili de la qual és un dret 
inalienable, íntim i sagrat. No és el mateix una majoria par- 
larnenthria, per hmplia i reiterada que sigui, que la possessió 
de la veritat o el monopoli de les conscibncies. No 6s el ma- 
teix celebrar tots junts en hwmania democritica quinze anys 
d’autonomia politica i d’autogovern que estar ci’acord en el 
fons i en la forma que s’ha exercit aquest autogovern per 
part d’una forqa politica i una majoria concretes. Els go- 
verns -i tots els governs democrhtics s6n autogoverns- exis- 
teixen per resoldre problemes i no per definir ortodbxies 
excloents i acrítiques. 

Quinze anys d’ autogovern en democrhcia suposen una 
gran satisfacció i un gran orgull per a tots els ciutadans de 
Catalunya, perb tambk una gran responsabilitat per a aquells 
que l’han exercit ininterrompudament durant quatre legisla- 
tures. I la primera i fonamenta1 responsabilitat per als que 
han tingut durant tant de temps, i tenen encara, un poder tan 
considerable és vhncer la temptació diabblica d’ dirnentar 
aquest poder amb m6s poder perquPl arribi a tot arreu i no 
s’acabi mai, de resistir la temptació a la qual va sucumbir 
Faust quan li demanava a I’instant que fos etern. (Remor de 
veus.) 

Bertrand Russell va escriure ... 
El Sr. PRESIDENT: Silenci! I vagi acabant, senyor Vi- 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Acabo, senyor president. 
Bertrand Russell va escriure, en el seu llibre Lu peuspec- 

#iva cienttfica, que l’home embriagat amb el poder esti 
mancat de saviesa i,  mentre governi el m6n, el món ser& un 
lloc buit de bellesa i d’alegria. 

Quinze anys de poder són molts, i alguns símptomes 
d’embriaguesa estem advertint, sobretot en els últims mesos, 

dal-Quadras. 

i no precisament al servei dels veritables interessos del nos- 
tre país. Tant de bo els propers quinze anys siguin anys de 
sobrietat i de contencid; sobrietat i contenció de poder i so- 
brietat i contencid pressupostiria perque Catalunya avanci 
pel carni del coneixement, I’alegria, la beliesa i la prosperi- 
tat, amb una societat esponthnia, oberta i creativa, en Ia qual 
cadascú pugui no només opinar lliurament sobre en quin 
mode vol ser governat, sin6 elegir sense entrebancs ni tute- 
les la substincia de la qual vol estar fet. 

Gracies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Vidal-Qua- 

dras. Pel Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya té la 
paraula el diputat senyor Saura. 

El Sr. SAURA: Senyor president, senyores diputades i 
senyors diputats, autoritats, amics, permetin-me que les pri- 
meres paraules del Grup Parlamentari d’hiciativa per Cata- 
lunya en aquesta sessi6 plenhria de commemoració del 
quinzk aniversari de les eleccions a1 Parlament de Catalunya 
siguin dedicades a retre homenatge a totes les dones i els ho- 
mes que varen contribuir a la recuperaci6 de la llibertat a 
Cataiunya. Es just fer-ho, perque no hem d’oblidar mai que 
é3 @cies al seu combat que es va salvar la dignitat del nos- 
tre poble i que es va tornar a constituir aquest Parlament. 

Deixin-me també que en aquest punt d’homenatge recor- 
di el paper destacat de 1’Assemblea de Cataiunya, I’organis- 
me més unitari i més representatiu, forjat a la clandestinitat, 
des d’on reclamivern llibertat, amnistia, Estatut d’autono- 
mia i solidaritat amb tots els pobles d’Espanya. Avui -i ho 
vull tornar a subratllar- el que celebrem és aixb. 

EI nostre Estatut d’autonomia defineix la identitat c o k -  
tiva de Catalunya: naci6 solidhria, carregada d’histbria, fidel 
als seus origens i, alhora, disposada afrontar els reptes de fu- 
tur en l’horitzó d’una Europa que ha hagut de combatre, al 
ílarg del segle, contra rbgirns totalitaris negadors de tots els 
drets humans. Sa en el seu prehrnbul, I’Estatut d’autonomia 
ens recorda com tradui’m, des de la representació pditica, 
democritica, all6 que havia proclamat el poeta i que havia 
estat proposta mobilitzaciora: <<Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble.,) Els confesso que no 
és sense emoci6 que llegeixo en veu alta en aquesta cambra 
un dels parhgrafs del prekmbul de I’Estatut: <<El poble catal& 
proclama com a valors superiors de la seva vida cdlectiva la 
liibertat, la justícia i Ia igualtat, i manifesta la seva voluntat 
d’avanpr per una via de progrés que asseguri una qualitat 
de vida digna per a tots els que viuen, resideixen i treballen 
a Cata1unya.w; declaració solemne que avui, en aquesta 
commemoració, ens obliga a renovar el nostre compromis, 
individual i collectiu, d’avanqar per una via de progres que 
asseguri una qualitat de vida digna per a totes les ciutadanes 
i per a tots els ciutadans de Catalunya. 

Tanmateix, la renovació d’aquest carnpromis, des de la 
perspectiva politica d’hiciativa per Catalunya, s’ha de fona- 
mentar sobre allb que és realment Catalunya. Catalunya, la 
naci6 catalana, és T’expressió d’una societat diferenciada, 
conflictiva i píural. El nostre fet diferencial es pot resumir 
dient que Catalunya reuneix tots els trets per haver tingut un 
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estat: un h b i t  territorial amb una histbria comuna, una llen- 
gua i una cultura de gran tradici6 i una voluntat de ser. 

D’enqh la recuperació de les llibertats a Catalunya, hem 
aconseguit unes quotes d’autegovern importants; avui ho 
celebrem amb satisfacci6, Amb tot, és innegable que hem 
d’avanpr de forma molt m6s decidida en aquest camí. I és 
també innegable que sempre ha estat molt més acci1 i pro- 
ductiu fer-ho a partir de l’acord unitari de totes les forces 
polítiques catalanes. 

Catalunya és, d’altra banda, com tota societat humana, 
una societat conflictiva, on s’expressen interessos econb- 
mics, socials, culturals diversos i contradictoris. No seria del 
tot legitim deixar passar aquesta ceIebraci6 sense recordar 
ara i aquí les moltes persones que viuen sotmeses a una si- 
tuació de marginaci6 social, que ens demanen sense embuts, 
potser des de situacions desesperades, que l’autogovern si- 
gui un instrument real per aconseguir una qualitat de vida 
digna. La riquesa d’un país rau en la seva capacitat d’assu- 
mir la seva prbpia conffictivitat com a condici6 prbvia del 
propi desenvolupament, Certament, senyores i senyors dipu- 
tats, no tindria sentit avui ni mai parlar de Catalunya sense 
tenir presents els conflictes i les desigualtats que es donen 
en el seu si. 

En una nació definida en aquests termes, diferenciada i 
conflictiva, hi ha un principi fonamental que hauria de ser 
rigorosament respectat per totes les institucions polítiques i 
forces socials: el principi de pluralisme, que significa la im- 
possibilitat de formular qualsevol tipus d’exclusi6 polftica, 
social o cultural d’algun sector d’aquesta societat. Ningu no 
té dret a imposar models Únics i definitius sobre Catalunya. 
6s a dic, si Catalunya 6s una societat plural, ningú no pot 
pretendre interpretar en exdusiva la idea de naci6 catalana. 
En aquest sentit cal treballar per refermar un catalanisme 
compartit, que sigui la base sblida de les institucions i dels 
símbols que ens pertanyen a tots. 

És, doncs, senyores i senyors diputats, en  un acte com el 
d’avui i en el marc d’aquest concepte de Catalunya corn a 
societat diferenciada, conflictiva i plural que el nostre Grup 
Parlamentari expressa la seva voluntat de renovar el com- 
promís de continuar treballant per aconseguir els objectius 
definits en el prehmbul de 1’Estatut d’autonornia, en l’ho- 
ritzó d’una Catalunya cada cop mis  sobirana i mes soli- 
diria. 

Per acabar, volem finalment recordar fins a quin punt és 
necessari reforFar el paper polític del nostre Parlament, en 
tant que representatiu de la voluntat del poble catalh. El nos- 
tre Parlament pot ajudar a trencar tendkncies negatives 
d’una part de la ciutadania a ]’hora de jutjar la política i els 
politics; pot ajudar a trencar la imatge que les irregularitats 
o la corrupció s6n inexorables O inherents a la condici6 hu- 
mana; pot ajudar, ha d’ajudar, en definitiva, a donar un fort 
impuls a la necessitat de regenerar el funcionament del siste- 
ma democritic, perb aixb exigeix de tots nosaltres voluntat i 
esfoq, per tal que els problemes i les inquietuds de les do- 
nes i dels homes de Catalunya trobin en aquesta cambra el 
ressb i el caliu necessaris. 

Davant la preocupant tendhcia actual de disrninuci6 del 
pes polític de la majoria dels parlaments, tendencia a la qual 
no és aliena la nostra cambra, cal que realment i quotidiana- 
ment avancem en l’objectiu de fer del Parlament de Catalu- 
nya l’element central de la vida política catalana, un 
parlament cada dia més obert, un parlament cada dia mis  a 
prop de les ciutadanes i dels ciutadans, un parlament, en de- 
finitiva, cada dia més viu. 

Gricies, senyores diputades i senyors diputats; @cies, 
senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Saura. Pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, tk 
la paraula el senyor Colom. 

El Sr. COLOM: Molt honorable president, molt honora- 
ble president de la Generalitat, honorables consellers, hono- 
rable consellera, il-lustres diputades i diputats, tambi j o  vull 
comenFar, en nom del nostre Grup Parlamentari, aquesta 
sessi6 commemorativa dels quinze anys de recuperació del 
Parlament de Catalunya, després de l’etapa franquista, retent 
un doble homenatge: l’homenatge a Ies dones i homes que 
al final de la dictadura van fer possible, a traves de la seva 
lluita unithria i democrhtica, tornar a assotir les Elibertats de- 
mocrhtiqwes i recuperar les nostres institucions naeionais, 
1’Assemblea de Catalunya, corn a eix aglutinador de tota 
l’oposició dernocrhtica al nostre país, de manera molt espe- 
cial, perb també l’homenatge a totes les dones i els homes 
que no van poder veure la realitat altre cop de les nostres 
institucions recuperades o no van poder veure i viure les pri- 
meres eleccions democrhtiques al Parlament de Catalunya 
després d’haver perdut, arrabassats per la forqa, el nostre 
dret, la nostra llibertat, la nostra democrhcia. És l’horne- 
natge a l’exiii, és l’homenatge a la gent que va estar a la pre- 
s6 i es l’homenatge a la gent que va perdre la vida per 
aquestes llibertats. Crec que és just retre aquest homenatge, 
també, en una sessi6 com la d’avui. 

Vaig dubtar sobre quin tipus d’intervenció faria, si una 
intervenció una mica en la tbnica d’ma certa autocom- 
plaenGa, que segurament en aquests casos tots podem caure 
a fer-la, i penso que aleshores potser no seriem prou justos, 
o una intervenci6 mks partidista, aspra, critica, tampoc em 
sembla el lloc oportú com per fer-la. Per6 sí  que em sembia 
que la intervenci6 que puc fer, i vull que ses senyories la ve- 
gin d’aquesta manera, 6s una intervenci6 a cor obert, d’sluto- 
critica segurament en alguns aspectes, de la realitat en que 
esta avui Catalunya i una mica del balanq d’aquests quinze 
anys. 

Es un balanq d’una dkcada i mitja on aquesta cambra ha 
anat desplegant l’acció legislativa permesa pel marc compe- 
tencial restringit que té Catalunya per l’actual Estatut d’aau- 
tonornia; és el baIanc d h n a  dkada i mitja curulla d’activitat 
d’aquesta cambra, i d’aaixb nin@ no en dubta: dues-centes 
setanta-tres lleis aprovades, milers de mocions i de proposi- 
cions o resolucions que han set adoptades en les diferents 
comissions d’aquesta cambra; és una dkcada i mitja de gruix 
legislatiu i d’impuls i de control de govern, que no negarem 
que ha permks avanqar en molts aspectes. Només faltaria 
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que neguessim aixb, No negar6 que hem avanpt en el camp 
cultural, en el camp social, en el camp polític, en el camp 
econbmic durant aquests quinze anys, a Catalunya. 

Voldria ressaltar, potser, com a element central tot el que 
hem avanqat en  l’gmbit de la recuperació de la nostra llen- 
gua nacional, de la llengua catalana, sobretot pel que fa a 
l’ensenyament i al fet que avui, quinze anys després que 
aquest Parlament torn& a tenir la seva normalitat, els nois i 
les noies de Catalunya, tots, al final del seu ensenyament 
puguin con2ixer, coneguin, parlar, llegir i escriure perfecta- 
ment la llengua prbpia del nostre pais. Penso que és, segura- 
ment, el millor dels hxits pel que fa a la recuperaci6, a la 
reconstrucció nacional de CataIunya. Tot i que encara Cata- 
lunya té perill de substitució lingüística, i 6s bo que ho po- 
sem.,., no ens tornem tampoc cofois en aquest tema, ho 
posem damunt la tauIa; perill, com alguns sociolingüistes 
afirmen o assenyalen, d’un cert pro& de llatinització de la 
nostra llengua: tothom la coneix, perb no tothom la parla ha= 
bitualment, i a POC a poc potser es pot anar perdent. Jo apos- 
to que no, aposto que serem capaps de recuperar del tot la 
nostra llengua nacional com un dels motors o eixos o nervis 
de la nostra nació, del nostre poble. 

VulI tarnb6 ressaltar la transformaci6 i el creixement glo- 
bal, no tan harmbnic corn voldriem -no tan harmbnic corn 
voldríem-, per6 si un creixement gIobal que ha experimen- 
tat el nostre país en aquests quinze anys en molts camps: 
mobilitzant moltes energies; jo diria totes les bones energies 
que pot mobilitzar una naci6, un poble amb els POCS recw- 
sos i amb els instruments escassos de poder de quk dispo- 
sem; transformació i creixement, perb, que no ha arribat a 
tota la societat. Fórem injustos de pensar que tothom ha ex- 
perimentat aquest creixement i els beneficis i l’acc6s al pro- 
grés; hi ha avui encara un atur molt important a Catalunya; 
hi ha avui encara un nivell de pobresa relativa dels alts din- 
tre de la Uni6 Europea en el nostre pafs; hi ha avui encara 
greus problemes, tenim un teixit industrial feble en molts as- 
pectes, tocat en molts aspectes; tenim un teixit agrari també 
amb francs problemes, en franca recessió en alguns camps; 
hi ha moltes comarques que no han experimentat creixe- 
ment; hi ha encara un fort desequilibri territorial al nostre 
pais. 

Per tant, aquesta transformaci6 i aquest creixement glo- 
bal no ha arribat ni a tothom, ni a tot el territori. I penso que 
aixb ha de ser un dels primers elements d’autocrltica que 
hauríem de formurar en aquesta comrnemoraci6, I hauríem 
de parlar tamb6 una mica del Parlament. JO penso que 
n’hern de parIar, d’aquest Parlament, d’aquesta institució. 
No tenen la sensació, senyores diputades, senyors diputats, 
no tenen la sensaci6 que en aquests últims anys cada cop hi 
ha menys pes politic en aquesta cambra? No tenen la sensa- 
ció que hem perdut gas, que hem perdut un  cert pes especi- 
fic que teniem en les primeres legislatures, quan el 
Parlament de Catalunya ocupava I’eeix central de l’activitat 
política de Catalunya? No tenen la sensaci6 que degut a de- 
terminades poIítiques aixb en aquests moments ja no és ben 
be aixi i que hi ha un cert esbiaxament dei pes politic del 

Parlament de Catalunya cap a un altre parlament, que en te 
més sobre Catalunya que no en tenia en anys anteriors? No 
tenen la sensació que la sobirania que rau en aquesta cambra 
se’ns esta esmunyint una mica entre els dits? 

Nosaltres sí que tenim aquesta sensació i, si comparem el 
Parlament amb el Parlament dels anys trenta, que ocupava 
amb els seus debats i discursos -si no, mirin els diaris de 
I’kpoca, no?- phgines i phgines de tots els diaris d’aquell 
moment. No és ben bé així l’espai medihtic que ocupa l’acti- 
vitat politica d’slquest Pariament. És culpa deis mitjans de 
comunicacid o és culpa de la dinhmica del mateix Parlament 
o 6s culpa nostra? 0 6s culpa que no hi donem el prou pes 
politic que hi hauriem de donar. 

Pel que fa al Parlament, cal que el Govern, en la relaci6 
amb 1’Estat -i aquesta és una de les qüestions centrals que 
volia dir-, cal que el Govern de Catalunya, en la seva rela- 
ció amb l’Estat, compti molt més politicament amb aquesta 
cambra, amb aquest Parlament; busqui forqa en aquest Par- 
lament, complicitats en aquest Parlament, en la seva nego- 
ciació per al necessari augment de I’autogovern a Catalunya 
per tornar a posar el Parlament en l’eix central de la política 
catalana. Urgiria a curt termini -sé que s’hi est& treballant i 
sk que hi ha propostes, per6 ho vulI constatar-, urgeix també 
a curt termini la reforma de1 Reglament d’aquesta cambra, 
que possibiliti una dinhmica menys encarcarada, menys 
blindada, una dinimica més hgil, més lliure, una dinhmica 
on el paper de control que se suposa que té l’oposici6 pugui 
ser exercit, si cal, amb mes forp,  amb més llibertat. I urgiria 
tamb6 a curt termini, per millorar la dinhmica del Parlament, 
que els organismes medihtics públics, sobretot els que depe- 
nen d’aquesta institució, no defugin la responsabilitat que el 
Parlament ha de ser aquest eix central de I’activitat politica a 
Catalunya, i, per tant, la divulgaci6 dels treballs a la cambra 
a través de programes específics de les televisions i les 
ridios piíbliques de Catalunya. 

Penso que també en aquest quin25 aniversari hem de re- 
passar breument l’estat del nostre Estatut, i jo crec que se’ns 
ha oscat definitivament el nostre Estatut, Es un símil que en 
algun moment s’ha utilitzat en aquesta cambra; estava una 
mica oscat, crec que oscat del tot, l’eina ja talla poc, i els pa- 
gesos saben que quan la falq talla poc, o t’leina talla poc, es 
canvia aquesta eina, se’n busca una de nova. (Remor de 
veus.) 

Jo tinc la sensació que aquesta eina oscada ja segurament 
a hores d’ara no serveix del tot per als objectius per aIs quals 
la vhem tenir. 

Han passat quinze anys ... (Remor de veus.) No sé quk els 
molesta que parli d’una eina oscada. Han passat quinze anys 
i hauríem de poder fer política, senyores i senyors diputats, 
des d’aquest Parlament per l9 activa& industrial de Catalu- 
nya; hauríem de fer polítiques que permetessin l’impuls 
econamic del nostre país; hauriem de fer polítiques que per- 
metessin la modernització del marc de relacions laborals ah 
nostre pais; hauríem de fer politiques de gestió i definició 
dels grans serveis i de les grans infraestructuses del nostre 
país que encara pertanyen a 1’Estat; hauriem de poder ges- 
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tionar ja totes aquelles cornpethies i serveis, més de 
seixanta -m’ho han sentit dir en m6s d’una ocasi6, perb ho 
remarco un  altre cop-, atorgats a Catalunya per ]’Estatut 
d’autonomia ara fa quinze anys i que encara Madrid no ha 
traspassat i es reserva. I encara, a més a mks, arrosseguem 
provincies i diputacions i no tenim un marc territorial ade- 
quat a la nostra manera de ser, Tot aixb en aquests quinze 
anys. 

El Grup Parlamentari d’Esquesra Republicana, en aques- 
ta cornrnemoraci6, vol deixar constancia de la urgent neces- 
sitat que té Catalunya de la renegociació d’un marc 
cornpetencial, de la urgent necessitat que te Catalunya de te- 
nir, si cal, un nou Estatut, 1’Estatut o un estatut nacional 
d’autonornia que inclogués tot allb que no ha estat transferit 
i realment assumís aquells pilars de I’autonomia, que és la 
possibilitat de recaptar els impostos, la seva gesti6, la seva 
inspecci6, la seva liquidació -és clau en el disseny d’una au- 
tonomia-, o és la gesti6, evidentment, de tota 1’Administra- 
ció de Justícia, o ks, bbviament, completar tot el marc que 
s’ha cornengat a assolir quant a l’ordre públic i la protecció 
civil, o és tarnbk assolir I’autoritat i la gestid d’aquelles 
grans infraestructures -ports, aeroports, la gestió de les au- 
topistes i carreteres importants de I’Estat a Catalunya- o 
dels grans serveis -telefhica, correus, etcktera. Tot aixb, 
evidentment, hauria de formar part del nou impuls de I’auto- 
govern, que creiem que a partir d’aquests quinze anys s’hau- 
ria d’anar forjant. 

Tots som conscients, senyores diputades, senyors dipu- 
tats, que mes de dos segles i mig de dependkncia no són 
fhtcils d’esbarrar, d’aixb en  som conscients; i som conscients 
també que I’obra 6s immensa per fer i que hem nvanqat en 
alguns aspectes, que en altres pedem haver retrocedit, que 
en altres estem estancats, i és aqui segurament on jo volia 
centrar aquest discurs, en aquesta autocritica col.lectiva que 
crec que hauríem de fer tots plegats davant del pobIe de Ca- 
talunya, i de nou, perb, renovar el compromís d’avaqar 
amb el que tenim i amb el que hem de millorar. O avancem 
o la dependkncia secular pot arrossegar-nos i desdibuixar la 
reconstrucció nacional del nostre poble. 

Pot ser cítil, per cloure aquesta intervenci6, recordar una 
resoluci6 d’aquesta cambra, la Resolucib feta o aprovada en 
el Parlament de Catalunya el 12 de desembre de 1’any 1989, 
la Resolució 98/III del nostre Parlament: <<El Parlament de 
Cattalunya~ -diu la Resoluci6- <<declara solemnement que 
Catalunya forma part d’una realitat nacional diferenciada en 
el conjunt de l’Estat, fet que el poble catali ha sostingut en 
tot moment, tant des de les seves forces polítiques, de les 
institucions culturals i civils del país, com des de la cons- 
cikncia de la majoria dels Seus ciutadans i ciutadanes. Mani- 
festa que l’acatament del marc institucional vigent, resultat 
del procks de transició politica des de la dictadura a la de- 
mocriciat, no significa la renúncia del poble csltalh al dret a 
I’autodeterrninació, tal com estableixen els principis dels or- 
ganismes internacionals i es dedueix del p r e h b u l  de E’Esta- 
tut d’autonornia de Catalunya de l’any 1979, I afirma, com a 
conseqiihcia, que en el moment que ho cregui oportú, i a 

traves de les actuacions previstes en el mateix ordenament 
constitucional, podrh incrementar les cotes d’ autogovern 
fins alla on cregui convenient i en general adequar la regula- 
ci6 dels drets nacionals a les circumsthncies de cada mo- 
ment histbric.>> 

Fa cinc anys. Crec que és útil en aquests moments per a 
la reflex5 d’aquest cinquk aniversari i crec que, a m6s a 
més, dibuixa un horitzó d’esperanqa, d’aquesta valoració 
que podem fer, en positiu i en negatiu, all6 que ha anat bé, 
all6 que no ha anat bé, en queda l’horitz6 de I’esperslnqa que 
defineix el mateix Parlament de Catalunya. 

Res m6s. Moltes gricies, senyor president, senyores i se- 
nyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Colom. Pel 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el senyor Raimon 
O biol s. 

El Sr. OBIOLS: Aquesta comrnernoraci6 del quinze ani- 
versari de ta celebració de les primeres eleccions democrhti- 
ques en aquest nou període del Parlament de Catalunya és 
una celebraci6 necesshria. Per l’aniversari en ell mateix, 
perb també perqui: celebrant aquest aniversari celebrem que 
Catalunya en la seva histbria moderna no havia pogut gaudir 
d’un període tan llarg, tan prolongat de llibertat i d’autogo- 
vern com del que frui’m en aquests moments. 

Celebrem també que aixb no ens ho va regalar ningii. I% 
el resultat d’una consciencia democritica del poble catal5 en 
el seu pluralisme, 6s el resultat de l’afirmació política, cultu- 
ral i social de la nostra identitat nacional; és a dir, és el re- 
sultat d’un combat cívic, cultural, social, polític, que ve de 
molt lluny, que té fites ben clares, que t6 carhcters diversos 
en ei seu pluralisme, l’aparici6 i la trajecthria del catalanis- 
me polftk en  les seves diverses vessants i les fites de la 
Mancomunitat, de la República, de la Guerra Civil, de la 
1Iuita per les llibertats sota la dictadura i del període de recu- 
peració de la democrhcia. 

Hi ha orígens propers a aquest període, a aquesta quinze- 
na d’anys: la transici6, la unitat de les forces polítiques cata- 
lanes i també del sindicats, dels moviments socials a 
Catalunya, 1’Assemblea de Catalunya q u e  aquí ha estat in- 
vocada-, les eleccions del 15 de juny de 1977 corn a desen- 
cadenant bisic del procés de restabliment de la Generalitat i 
de retorn del seu president a l’exili. 

Celebrem també el fet que Catalunya 6s el poble de tot 
I’Estat que va poder aconseguir la fita de lligar dues legiti- 
mitats, dues legitimitats que s’unien l’any 1977: la legitimi- 
tat histbrica, que no es va perdre i que es va encarnar en la 
instituci6 i en el seu president a l’exiIi, Josep Tarradellas, i 
la continui‘tat d’una expressi6 democrhtica renovada en les 
eleccions del 15 de juny de 1977, on les forces que van 
guanyar van plantejar com a primer punt del se1 
justament el restabliment de la Generalitat i el 
president Tarradellas. 

quinze anys a Catalunya, a Espanya, al món, quil 
Amigues i amics, han passat quinze anys, 

programa 
retorn del 

ian passat 
ze anys de 

canvis, de convulsions rapides i accelerades, quinze anys de 
clarobscurs, i a Catalunya aquests quinze anys han estat 
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quinze anys d’objectius assolits, per6 també d’ocasions per- 
dudes, de potencials desaprofitats per resoldre vells i nous 
problemes. Han estat quinze anys en aquest clarobscur de 
transformacions positives, per6 tarnbk de mancances, també 
de sorgiment de noves qüestions i de nous probIemes. 

No és el moment de fer un balanq llarg i a la menuda, 
perb deixin-me, sense caure ni en la beateria d’una interven- 
ció que ens exoneri de la descripci6 i el comentari de pro- 
blemes, ni caure tampoc en un to polkmic que no i s  
l’adequat en una celebraci6 com la d’avui, assenyalar quin 
és el contrast que des del nostre punt de vista existeix entre 
aquesta trajectbria d’aquests quinze anys i la realitat actuaí i 
el que  podriem denominar la plataforma bhsicn del catala- 
nisme polític contemporani, plataforma que més enllh de les 
diferkncies idedbgiques i polítiques entre unes forces i al- 
tres, més enfli dels enfocaments intellectuals d’uns sectors o 
d’uns altres, coincidia i coincideix encara bhsicament en 
l’afiirmaci6 d’un programa nacional bhsic fonamentat en els 
següents punts, 

En primer lloc, l’afirmació de la civilitat del nostre po- 
bie; un poble que vol viure en pau i en llibertat, que vol viu- 
re d’una manera civil. 

En segon lloc, l’afirmaci6 del valor preeminent del tre- 
ball i de la solidaritat; un poble que vol viure amb feina, vol 
viure treballant i que considera que, davant dels corrents ac- 
tuals que tendeixen a fer progressar el mercat i els valors del 
mercat sobre tots els arnbits de la vida humana, el factor de 
ía solidaritat 6s essencial, i és molt millor una societat fona- 
mentada en valors de solidaritat que no pas una societat fo- 
namentada en valors d’egoisme, per competitiu i finalment 
operatiu que pugui ser aquest egoisme. 

El valor, en tercer lloc, de la cultura i de l’educació; el 
valor d’un poble que vol ser cada vegada més culte, que vol 
que ets seus fills i les seves filles siguin cada vegada m6s i 
millor educats. 

L’objectiu, finalment, del territori, I’objectiu de la Gata- 
lunya-ciutat, l’objectiu de l’endegament de la racionaIitat, 
de la qualitat, de la preservaci6 de les belleses del nostre 
paisatge, dels nostres pobles, de les nostres comarques, del 
conjunt del nostre país. I en cinquk lloc, l’objectiu del bon 
govern, de la bona administració, de 1’administració eficaq. 

Permetin-me que en la confrontació amb aquests objec- 
tius bhsics que han aplegat, rnds enlla dei pluralisme i de les 
diferencies, tota una gran majoria activa d’aquest país al 
llarg del segle XX, pugui fer un balany; contrastat de les 
mancances actuals C Q ~  a element de reflexid de cara als 
propers quinze anys. No es tracta avui simplement de mirar 
el passat, es tracta també de mirar el futur, Fins a quin punt 
existeix en I’ordre de la civilitat, a casa nostra perb tarnbk a 
totes les democrbcies occidentals, en aquest moment, un 
procés de crisi de la política, de p&rdua de vitalitat de les 
institucions públiques, de refoqament de velles i noves pa- 
raules que posen en qiiesti6 el sistema dernocrhtic dels par- 
tits, que posen en qüesti6 el parlamentarisme, que plantegen 
I’existkncia d’una crisi de la política i dels valors públics 
que massa sovint troben ressb en els fets concrets del decan- 

diment, de les irregularitats, de la qüestió moral, afectant 
d’una manera concreta i punyent facetes concretes de la nos- 
tra gesti6 p6blica. 

Fins a quin punt, doncs, 6s necessari, al fil d’aquesta re- 
flexi6 d’un quim& aniversari, albirar el futur amb un ferm 
propbsit de revitafitzaci6 del nostre regim de llibertats i de 
la nostra democrhcia, que passa no exclusivament, per6 molt 
predominantment per una revitalitzaci6 de la nostra vida 
parlamenthria i passa tamb6 per un procks d’autoexighncia i 
de neteja de tots aquells aspectes que enterboleixen el presti- 
gi i la dignitat de I’acció pcblica en la seva vessant política i 
en la seva vessant administrativa. 

Només sobre aquest esfor$ podrem ser fidels a aquest en- 
cirrec que ens ve del passat i a aquesta exigkncia que ens ve 
del present del nostre poble per tal de garantir que Catalu- 
nya sigui davant d’ella mateixa i davant dels altres un espill 
de civilitat, un espill de civisme, i que afirmi aquesta noció, 
aquest valor essencial de la politica com a vehicle fonamen- 
tal de la moral, de la política com a instrument essencial per 
a Ia millora del nostre poble, i també de la política corn a di- 
mensió essencial de la persona completa. 

Pel que fa als aspectes de cultura i d’educació també el 
panorama actual 6s una panorama amb clarobscurs, també 
E s  evident que de cara a la propera quinzena d’anys haurem 
de fer tots plegats un gran esfor$ per ser fidels a una tradicid 
molt centrada en el camp pedngbgic que hauria d’haver estat 
assumida i reforqada sobre la base d’una articulaci6 o d’una 
alianqa entre els moviments de renovaci6 pedagbgica que es 
van expandir fins i tot en els anys més dificils de Ia dictadu- 
ra i la nova realitat politica institucional de Catalunya, una 
articulaci6 entre el món de la pedagogia, el m6n dels movi- 
ments de renovaci6 pedagbgica i de la Generalitat, trobant 
com a eixos de futur un increment de la qualitat del nostre 
ensenyament, una prioritat en el terreny de la formació pro- 
fessional, una prioritat també en l’aprenentatge de noves 
llengües i, en general, un objectiu de millora del nostre sis- 
tema escolar en l’hmbit qualitatiu, en i’hmbit funcional, i 
una lluita contra els riscs de frachs escolar, de mediocritat, 
que afecten avui hrnbits del nostre ensenyament, no sols del 
nostre, sin6, en general, de les nostres societats occidentals, 
en aquest moment profundament condicionades per l’erner- 
g h c i a  de mecanismes medihtics, de grans instruments me- 
dihtics, en plena revolució i en plena expansió, que afecten i 
interpel4en molt durament el sistema escolar. 

Pel que fa al territori, aquesta idea permanent del catala- 
nisme en les seves diverses facetes, de construir el país en el 
sentit fisic de I’expressió, sobre la base d’una gesti6 ordena- 
da del territori, el contrast entre allb que s’ha obtingut en els 
kmbits urbans i allb que s’ha produit en eIs hinterlands entre 
els nuclis de poblaci6 a Catalunya 6s <<frrapant>, i interpella 
d’una manera molt punyent qualsevol ciutadh o ciutadana 
atent a l’evolució de les coses en el territori del nostre país. 

EI nostre pais esta malferit, et nostre pais esth sotraguejat 
per pressions de carhcter objectiu que no han trobat en 
aquests darrers anys un ordenament eficaq per tal de millo- 
rar la situacib; la situaci6, des de1 nostre punt de vista, ha 
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empitjorat, i és avui <<frapant>z el contrast entre la millora de 
les condicions dins dels municipis i el deteriorament de la 
situaci6 fora dels Arnbits específics urbans, humans, dels 
municipis. Doncs, hi ha aqui una assignatura pendent, I’as- 
signatura del territori, del medi ambient, l’assignatura d’una 
evolució positiva, en una idea de Catalunya ordenada, de 
Catalunya endegada, que no es pot continuar malmetent, 
com ha succei’t en aquests darrers temps. 

Hi ha I’objectiu també, per descomptat, del bon govern 
-del bon govern-, i no es tracta en aquest punt, des d’una 
responsabilitat d’oposici6, de fer la crítica a aquells aspectes 
que ens han semblat particularment negatius de I’obra de 
govern. No es tracta d’aixb, sin6 d’atreure l’atencid sobre 1st 

necessitat de millorar en alguns aspectes funcionals de 
F’obra de govern a Catalunya, i en particular pel que fa re- 
ferhcia a dues qüestions que -vost*s ho saben bé* des de la 
majoria- ens preocupen com a qüestions fonamentals i que 
haurien de ser resoltes de la manera mes rhpida possible, 

En primer lloc, la qiiesti6 pendent de l’articulaci6 entre el 
mcin local de Catalunya i la Generalitat. Nosaltres, que par- 
tim de la base de considerar que han estat els ajuntaments de 
Catalunya els que han desenvolupat la tasca de govern final- 
ment mes productiva en aquesta quinzena -i no voldria in- 
sistir sobre ef particular-, afirmem que aixb és un factor 
positiu, no sols per a Catalunya sinó per a la instituci6 na- 
cional de Catalunya, puix que considerem, en la nostra lec- 
tura de I’Estatut d’autonomia, que els ajuntaments catalans 
s6n una peqa, i una pega bhsica de la Generalitat de Catalu- 
nya. Per6 aixb no és percebut així per ¡’opini6 pública, que 
sovint considera -i no deixa de tenir motius sobre aixb- que 
existeix una espkcie de pugna que va m6s enllh de la Iegíti- 
rna competkncia entre administracions governades per for- 
ces politiques diferents, que va mEs enlli de l’estirnul i de la 
competitivitat entre forces politiques, sinó que realment pro- 
dueix fenbmens de duplicació, fenbmens de <<sol apament>>, 
fenbrnens d’excés de despesa pública sobre la base de la 
rnancanqa d’un esquema clar i precfs d’articulació entre els 
ajuntaments catalans i I a institució nacional, la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta assignatura pendent ha de ser resolta, 
com creiem que hauria de ser resolt tambk, al més rhpida- 
ment possible, el problema plantejat per la manca d’un es- 
quema clar d’organitzacid territorial del sector públic a 
Catalunya. I per descomptat que veiem un terna molt lligat a 
l’aitre. 

’ La unitat civil de Catalunya s’ha mantingut, s’ha mantin- 
gut sbíida, diguin el que diguin veus interessades fora de 
Catalunya, que plantegen qüestions inexistents, a benefici 
d’inventari, vull dir, a benefici de part o de partit, per6 cal 
encara un gran esforq de reafirmaci6 d’aquesta unitat civil 
en el respecte dels uns envers els altres, respecte actiu, no 
simplement passiu, respecte i unitat entre ciutadans i ciuta- 
danes nascuts en aquesta terra i, per tant, parlant com a Ilen- 
gua materna el catala, i ciutadans i ciutadanes nascuts en 
altres terres germanes i parlant el castell&, predominantment, 
corn a liengua materna. La qüesti6 de la unitat entre tots els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en els seus drets i en els 

sem deures, és una qiiestió bhsica que s’ha mantingut durant 
aquests quinze anys i que s’ha de projectar en el futur, sobre 
la base de finies d’afecte, no línies de carhcter legislatiu o 
estrictament reglamentista o ptiblic, sobre la base d’emetre 
permanentment el missatge de l’afecte i de la consideració, 
de I’estimaci6 per les llengües que viuen avui a Catalunya, i 
sobre la base d’un procés cohesionat, consensuat, actiu, des 
dels sectors populars del nostre pah, cap a una plena norma- 
lització de la nostra llengua prbpia, en un ambient de to- 
lerhncia i d’afecte entre els uns i els altres, 

I al davant, amigues i amics, tenim el futur. Nosaltres, 
que representem dernocrhtticament el poble de Catalunya, 
que som hereus del passat, hereus de les trajectbries dignís- 
simes d’aquells que ens han precedit en ¡’exercici de respon- 
sabilitats piíbliques en el nostre país, sorn també, més 
fonamentalment encara, hereus del futur, d’un futur que a 
Catalunya, corn en generai al m6n, avui apareix en certa me- 
sura opac i dificil. En els esdeveniments tumultuosos de la 
histbria d’aguests darrers anys s’han anat produint canvis 
extraordinaris, canvis sovint imprevistos; existeixen nous 
problemes, nous i colpidors problemes que afecten les opi- 
nions públiques: la gent veu canvis, veu canvis accelerats, i 
sovint no té una idea clara d’on condueixen aquests canvis, 
en I’ordre tecnolbgic, o geopolític, o econbrnic, o social, da- 
vant d’amenaces, epidhmies corn Sa sida, els perills de la ne- 
cessitat d’ernigrar o d’haver d’assumir, d’encaixar imrni- 
gracions massives, riscs o reditats com la que existeix avui, 
lamentablement, a Europa, en forma de confrontracions en- 
tre ultranacionalismes que assumeixen formes violentes -i 
tenim, en aquest sentit, guerra en el mateix escenari euro- 
peu-, amenaces com les drogoaddiccions de masses, com 
I’empremta abusiva de la societat rnedihtica sobre la societat 
i sobre ha politica. I, naturalment, davant d’aquesta inquietud 
es tendeix a veure sovint el futur menys corn una esperanp 
que corn una amenaqa, Succeeix en aquest terreny quetcom 
com el que succei‘a en el passat quan dominis sencers de la 
superfície terrestre no eren coneguts: els cartbgrafs, alesho- 
res, feien els seus mapes, deixaven espais en blanc, per6 so- 
vint no eren espais en blanc en els mapes de l’edat mitjana o 
dels segles següents, eren espais on el cartbgraf s’entretenia 
a dibuixar monstres i a dibuixar lleons, i sovint espais on es 
collocava la llegenda: <<aquí hi ha lleons)), <<aquí’ hi ha mons- 
tres), Allb que no és conegut és sovint percebut corn una 
amenap, 

Per tant, essent com sorn hereus del futur, ei que hem de 
tractar d’aconseguir en el nostre dihleg polític, en la nostra 
discussi6 i en la nostra acci6, i si 6s possible en el nostre 
exemple, és tornar a donar, al límit del possible, confianga 
en el futur a la nostra població, a la pobIaci6 de Catalunya, 
dir-los que el futur de Catalunya pot ser millor; que farem 
viure la nostra democrhcia activament i d’una manera ho- 
nesta; que jugarem al joc de la democrhh, al noble joc de 
la democrhcia, que és el joc de l’alternanp; que vindran a 
Catalunya, sens dubte, altres majories, vindran altres progra- 
mes, vindran altres governs, perb que els uns i els altres, en 
primer lloc, ens respectarem en la tolerhncia d’un poble ci- 



6536 DIARI DE SESSIONS / P - Niirn. 118 / 20 de marq de 1995 / SESSIO PLENARIA Niím. 65 

vil, en la tolerincia d’un poble democraticament madur, que 
resistirem aquests embats que avui ens venen de fora en el 
terreny de la crispació abusiva i de la confrontaci6 radical; 
que tirarem endavant els nostres projectes, i que, sobretot, 
en e1 joc de l’aiternanqa de projectes democrhtics diferents, 
diferenciats, el fet viu de Catalunya, de la nostra llibertat i 
de les nostres institucions se& un fet permanent de cara al 
futur. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Obids. Pel 

Grup Parlamentari de Convergkncia i Unió, té la paraula el 
senyor Escudé. 

EE Sr. ESCUDE: Senyor president, senyores i senyors di- 
putats, surto a la tribuna, en nom del Grup Parlamentari de 
Converghcia i Unió, per participar en aquest Plenari com- 
memoratiu de les eleccions que portaren a la reconstitució 
del Parlament de Catalunya. Molts han estat els fets que han 
marcat significativament aquesta sesquidecada: ara fa quin- 
ze anys, cent trenta-cinc catalans arribhrem a aquest vell i 
noble palau per reprendre, en nom del poble de Catalunya, 
una tempestuosa histbria interrompuda des de la Guerra Ci- 
vil. Recordo encara, com si fos ara, ta sorpresa i Ia curiositat 
amb quk examinavern les instaHacions; el discurs d’en Josep 
Maria Poblet, president de la Mesa d’Edat; els primers bu- 
tlletins i diaris de sessions, impresos amb multicopista; els 
treballs de la primera comissi6, la denominada Comissi6 de 
Seguiment Provisionat; les tasques de redacci6 del Regla- 
ment de la cambra ... 

Durant aquests anys, hem fet moltes coses: hem elegit i 
reelegit en diverses ocasions el president de la Generalitat; 
hem aprovat quasi tres-centes lleis, des de les d’establirnent 
dels brgans bisics d’autogovern fins a normatives regulado- 
res de ‘les m6s menudes qüestions imaginables, aixi com 
hem impulsat i controlat, en gran mesura i intensitat, l’acció 
de I’Executiu. Tot aixb és molt important, i el seu recull i 
evocació ja han estat fets per altres oradors, El futur que ens 
espera és igualment exaltant i suara ha estat tamb6 esmentat 
i detallat, 

Jo voldria evocar una altra cosa que hem fet, una cosa 
més subtil, potser més etkria, perb no menys important: el 
fet que hem creat un nou esperit parlamentari catal;, pastat 
amb seny i cortesia, amb ironia i bonhomia, amarat de Ibgi- 
ca cartesiana. Sovint no ens n’adonem, ja hi estem avesats, 
perb els nostres visitants ocasionals ho comenten amb sor- 
presa. Se’ns diu: <&ou un parlament fred, gens mediterrani, 
cerebral, sembleu una cambra escandinava.)) El capteniment 
polític no est& necesshriament condicionat per la latitud geo- 
grhfica o per la servitud histbrica multisecular; a casa nostra, 
tenim els suecs com a paradigma de la manca de visceralitat, 
el sdmmum de la civilitat, pera aquesta realitat és el resultat 
de dkcades i decades d’esforg pedagbgic, de l’exemple de 
diverses generacions. Pensem que encara no fa tant de 
temps, a comenqament de1 segle passat -concretament, l’any 
18 1 O-, en aquell pais, la plebs, enfurismada per uns rumors 
arran de la sobtada mort del nou monarca electe, Christian 
August, reduí literalment a bocins sangonosos el comte 

Ham Axel Fersen, quan aquest passejava en carrossa pel 
centre d’Estocolm. 

Per6 val a dir que l’actual capteniment del nostre Parla- 
ment, així com la necessitat de l’establiment i manteniment 
d’un clima de debat se2 en la pugna politica, no 6s compar- 
tit o valorat positivament per tothom. Fa unes poques setma- 
nes, una publicaci6 mensual, La Revista de Catalunya, ha 
donat a la llum un treball portador d’un títol ben poc afala- 
gador: <{Un parlament políticament devaluat>>. L’autor exa- 
mina, CQIII a fonament del seu judici advers, diverses causes, 
algunes de generals, atribuibles a totes Ies cambres legislati- 
ves modernes, i d’altres prbpies, segons ell, del Parlament 
cataih. Corn a peculiaritat del nostre Parlament, l’aautor es- 
menta entre d’altres -transcric-: <<Una altra causa del poc 
protagonisme de la cambra catalana est& en la legislaci6 in- 
terna, de caricter constrictiu -articles 152 a I54 del Regla- 
ment-, que impedeix manifestacions d’aprovaci6 -apIaudiments- 
i de recriminació -xiulets, picar de peus, cridar. Els motius 
d’aquesta legislaci6  restrictiva^ -continuo transcrivint- <<foren la 
voluntat del legislador de voler donar al Parlament catal2 un 
prestigi i una autoritat que no havia existit,>) I acaba dient: <<El 
Parlament de Catalunya ha esdevingut un parlament excessiva- 
ment serids, que no desperta I’interh que deuria als ciutadans,u 
Que em perdoni el professor universitari, perb, al meu jut, RO pot 
anar més lluny d’osques; hom no pot confondre la crbnica parla- 
menthria amb la de fets diversos. O és que el Parlament millor, el 
m& interessant per al poble és el cafmaüm id ih  actual? El po- 
ble transalpí pot aprendre alguna cosa positiva del capteniment 
dels seus representants politics? 

Entenc, per contra, que cal deixar ben clar davant els ciu- 
tadans que les discrephncies pelítiques -tants caps tants ba- 
rrets- existeixen només al nivell de les idees o dels 
interessos, i no de les persones que els propugnem. Amb 
claredat i contundhcia els diputats hem d’expressar i expli- 
car els respectius posicionaments, i aixb comporta també 
fer-ho racionalment, amb serenor, amb mesura. Els objectes 
-les posiciones politiques, en el nostre cas- destaquen molt 
millor posats sobre un fons de color gris. Amb l’esperit par- 
Iamentari catala hom veu en I’adversari no un enemic, evi- 
dentment, sin6 un amic personal que esgrimeix amb la ra6 
les seves raons i que amb son discurs ens ajuda EL clarificar 
millor la nostra mateixa posició, Si les paraules emeses una 
mim massa lleugerament fereixen els sentiments de 1’ inter- 
locutor, hom rectifica fins i tot abans que Ii ho demani. El 
somriure sorneguer davant I’errada Iingüistica; la mirada de 
complicitat davant I’ estirabot, sense gaire base Ibgica, del 
diputat company; l’advert&ncia jocosa del diputat que 
s’aixeca a destemps en el moment de la votació, s6n detalls, 
perb s6n elements que tambB ajuden a crear i a mantenir 
aquest ambient de concordanp personal, una atmosfera li- 
beral, tolerant, respectuosa, eliminant així les naturals ten- 
sions emotives fruit del debat aferrissat. 

En definitiva, el nostre Parlament 6s una escola i un 
exemple de civisme. En el concert de les nacions, Catalunya 
pot compensar la seva migradesa material amb la grandesa 
del seu esperit. I aixb tan important és el que hem aconse- 
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guit entre tots; entre tots, millor; els més de dos-cents dipu- 
tats que al llarg d’aquests quinze anys ens hem assegut en 
aquests nobles setials, tots els qui ara els ocupem i els nos- 
tres antics companys que seuen avui entre els convidats o 
aquells qui, malauradament, ja han passat avall. Obviament, 
no els puc enumerar tots i cadascun d’ells, per6 espero que 
perdonaran la meva petita vanitat compartida si resumeixo 
aquell estol en una petita reració dels catorze diputades i di- 
putats que ho hem estat ininterrompudament des d’aquell 
1980 que ja comenga a ser -ai las!- llunyi: Armet, Barenys, 
B orris, Camps, Clotas, Escudd, Ganyet, Guitart, Neras, 
Oliart, Parera, Pont, Pujol i Revent6s. 

En atenci6 a totes aquestes reflexions, permetin-me que 
ara, en acabar aquesta petita intervenció, en nom de Conver- 
&cia i Unió, des de l’orgwll de diputat del Parlament de 
Catalunya, no pronunci: la frase de ritual: denyores i se- 
nyors diputats, moltes gracies per la seva atenció>>, sin6 la 
molt més casolana i amical: <<Companyes i companys, que 
sigui per molts anys!>> 

Grhcies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Escudé. Td 

la paraula el molt honorable president de Ia Generalitat. 
EI Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Jordi Pu- 

jol i Soley): Molt honorable senyor president, honorables 
senyors consellers, senyora consellera, il-lustres senyores i 
senyors diputats, permetin-me unes breus consideracions, 
també a mi, en aquest quinzk aniversari. 

És lbgic que el nostre Parlament hagi triat la data de les 
primeres eleccions autonbmiques corn a emblemhtica de 
l’autonomia catalana; i aprofito per dir que, si del que es 
tractés és de -com es deia- bufar les espelmes del Govern o 
del president, s’hauria d’haver triat del 8 de maig. La data 
d’avui és Ea data en la qual, a través de les primeres elec- 
cions autonbmiques, es va constituir el primer Parlament de 
Catalunya -el primer desprks de la Generalitat republicana. I 
aixb ens d6na peu per recordar que una de les coses que de- 
fineix si un estatut d’autonornia té o no té contingut polític 
és que prevegi l’existkncia d’un Parlament. El grau d’auto- 
nomia, desprbs, un cop assolit aixb, serh mes gran o ser& 
menys gran, perb, poc o molt, traspassar& l’hrnbit admi- 
nistratiu i penetrar& en l’hrnbit polític, en ei del poder po- 
lític. 

I deixin-me dir, i de passada tamb6, que aixb explica per 
quk moltes forces politiques catalanes hagin defensat sem- 
pre la no-coincidhcia de les eleccions catalanes, les elec- 
cions del Parlament de Catalunya, amb qualsevol altre tipus 
d’elecció: sigui elecci6 municipal, eleccions ai Parlament a 
les Corts Generals espanyoles o eleccions europees. Catalu- 
nya ha de tenir un discurs polític propi; l’ha de tenir perquh 
la seva realitat nacional 6s diferent i, per tant, ho és també la 
seva realitat política, i ,  a més, perque volem que sigui dife- 
rent. No ho volem per caprici, sin6 per respondre a aquesta 
responsabilitat prbpia de Catalunya. I una manera de difumi- 
nar aquesta realitat, aquesta personalitat prbpia de Catalu- 
nya, seria no practicar un discurs propi. I, entre altres coses, 
un discurs propi requereix eleccions prbpies. 

Per altra banda, el Parlament subratlla la legitimitat de 
tota elecci6 de la Generalitat, de tota la Generalitat, i la re- 
forqa i, a travks d’un control especialment rigorós, contri- 
bueix decisivament al bon funcionament de la nostra 
democrbcia i de la nostra autonomia. Tot aixb és mds evi- 
dent encara en aquest moment de turbulkncia general a tot 
1’Estat. Es nitrit -val la pena subratllar-h+ de totes les for- 
ces polítiques i socials de Catalunya que a casa nostra el cli- 
ma general del país tingui mes serenitat i sigui més 
constructiu. I a aixb hi ha contribui’t molt, sens dubte, el bon 
funcionament del nostre Parlament. 

Aixb 6s una prova, és una prova mis del bon 15s que Ca- 
talunya ha fet del seu Estatut; que podria ser millor, perb del 
bon ús que Catalunya ha fet del seu Estatut, L’ha utilitzat, 
Catalunya ha utilitzat 1’Estatut en clau positiva, en la linia 
de la construcci6 de país; l’ha utilitzat com -ja ho he dit al 
comenqament- una eina de construcci6 sistemhtica de país, I 
el Parlament hi ha fet una aportaciú decisiva amb les moltes 
lleis aprovades, que, si vostks les miren b6, se les estudien 
bé, veuran que responen a la voluntat de construccib d’un 
edifici, d’un edifici legal i institucional. Ha estat una contri- 
buci6 de primer ordre. 

”hem fet, en general, del Parlament, un ús que demostra 
que I’Estatut és una eina 6til per construir Catalunya. Ha es- 
tat una eina útil#,., <dtil)> no vol dir que s’hagi aconseguit, ni 
de molt, la totalitat dels objectius, perb ha estat una eina Ú t i l  
de cara al progrés econbmic, de cara al benestar social, de 
cara que hi hagi més possibilitats de promoci6 per a tothom, 
mbs possibilitat de lluitar contra la marginació; útil de cara s1 

l’esforq de modernitzaci6 del país ... En tot aixb ha estat una 
eina útil. I, de fet, per a gent com nosaltres, i jo crec que per 
a tota la gent que tingui almenys més de vint a vint-i-cinc 
anys, no ha de resultar dificil constatar que, evidentment a 
través de moltes contribucions, el canvi que hi ha hagut a 
Catalunya en tots els terrenys ha estat molt important i molt 
positiu. 

I aquí hi hem contribuit tots; tots, vull dir, totes les insti- 
tucions, i, entre Ies institucions, en primer lloc, el Parlament 
i l’executiu, el Govern de la Generalitat, i tots vol dir, doncs, 
Ies forces socials, les forces polítiques, YQI dir tots els sec- 
tors politics, totes les famílies culturals i espirituals del pais. 
En general, hi ha contribui’t tothom: els ajuntaments +om 
abans s’ha subratllat- ..., hi ha hagut una coHaboraci6 gene- 
ral en aquest sentit, del qual els catalans, tots, ens en podem 
enorgullir, sense caure en el cofoisme de creure que s’ha 
assolit tot el que s’havia d’assolis, en cap terreny. 

I I’Estatut i el Parlament han estat també una eina impor- 
tant de cara a la nostra identitat, ai reforqament i a Ia conso- 
lidació de la nostra identitat com a poble, la nostra identitat 
nacional, la nostra identitat com a naci6 catalana. Aquesta 
paraula que ens hem d’acostumar a utilitzar sempre, aqui i 
fora d’aquí sobretot ..., perque a mes, per altra banda, si la 
Constitució parla que a Espanya hi ha regions i nacionalli- 
tats, no diu quines; perb evidentment, bbviament, ningú no 
nega que, quan parlen de nacionalitats, fonamentalissima- 
ment el legislador, en et seu moment, va pensar en  Catalu- 
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nya. Que, d’aixb, no se n’ha acabat de treure totes les conse- 
qiikncies que lbgicament se n’haurien hagut de treure,.,, 6s 
cert. Perb, de tota manera, de mica en mica jo penso que 
ineluctablement aquestes conseqükncies s’hauran d’anar 
traient. I quan abans s’ha parlat que s’ha d’avanpr en t’apli- 
caci6, ja sigui, per utilitzar I’expressió, canviant 1’eina osca- 
da o esmolant-Ia -que 6s una altra de les maneres que alguns 
pagesos tenen per fer funcionar millor la f a lp ,  ja sigui 
d’una manera o una altra, sí que és cert que cal anar 
avanpnt; s’haur8 d’avanpr, entre altres coses, per6 molt 
principalment, en el sentit de treure ..., d’omplir de contingut 
aquesta diferhcia que la mateixa Constitució estableix entre 
regions i nacionalitats. 

Un dia d’aquests, jo, com a president de la Generalitat, 
he d’anar a informar una comissió del Senat sobre com ens 
sembla que s’hauria d’orientar la reforma del Senat. La re- 
forma del Senat, si finalment volem que un dia aquest Senat 
tingui tota la consideració i tingui, diguem-ne, la utilització 
que hauria de tenir i que superi aquest perill que alguns en- 
tenen que hi ha en el Senat que esdevingués, diguem-ne, una 
peqa secundiria i poc útil, hauri de fer-ho necessbiarnent en 
la linia de donar ple contingut a aquesta diferhncia, a aques- 
ta doble composici6 de 1’Estat espanyol entre regions i na- 
cionalitats, que és una manera, bbviarnent, una mica 
eufemística, perb que no enganya ninglj que vol dir <<entre 
regions i nacions>>. 

Tot aixb, aquesta valoració positiva, no solament de 1’EEs- 
tatut, amb les seves limitacions, que bbviarnent hi s6n, i que 
lamentem, i amb les limitacions també que han vingut des- 
pres de ¡a interpretaci6 que de vegades se n’ha fet, perb, 
malgrat tot aquesta valoració positiva que fem i aquesta con- 
fianqa que tenim que també de cara al futur ser&, amb Ies in- 
terpretacions més positives, una eina Útil, tot aixb no ens ha 
de fer perdre de vista, evidentment, ni les fragilitats de 1’Es- 
tatut prbpiament dit, ni tampoc el fet que la utilització que 
hem fet durant aquests quinze anys de la nostra autonomia, 
bbviament, no ha superat -de vegades perque no ha estat 
possible, de vegades segurament per falla de tots nosaltres o 
de l’executiu-, no hem superat totes aquelles situacions de 
mancances, d’ injustícies, de marginacions, etchtera, que 
existeixen a casa nostra. Aixb no es nega de cap manera; 
simplement, el que sí que vull subratilar -torno a dir aiIb 
que he dit abans- 6s que qualsevol persona que giri la vista 
enrere i miri el que s’ha fet en aquest país durant els últims, 
cinc, deu, quinze, vint, vint-i-cinc anys haurh d’admetre que 
realment el progrbs ha estat molt important; per moltes co- 
ses, per6 d’una manera molt particular, també, per l’existhn- 
cia i la utilització que s’ha fet de I’Estatut. 

Naturalment, perquk aixb segueixi aixi, cal que fem un 
esforc; d’utilització positiva de I’Estatut i que també aconse- 
guim una interpretaci6 al més positiva possible de l’EEstatut, 
1 aquí, de vegades -tots vostks ho saben-, aquest Parlament, 
amb lleis o amb proposicions de llei, traspassades, per 
exemple, traslladades desprBs a les Corts Generals a Madrid, 
o bk amb resolucions, aquest Parlament i 1’Executiu ens 
hem trobat amb dificultats serioses en el nostre dihleg i la 

nostra negociació amb l’Administraci6 central. Per6 bé, hi 
insistirem. És aquesta una llarga ..., de vegades 6s aquesta 
una extenuant batalla; és cert. Perqub molt sovint ens tro- 
bem amb dificultats; de vegades ens hi trobem per voluntat 
política, perquk realment hi ha ganes de posar dificultats a 
I’acompliment de I’Estatut i al reconeixement del que és i 
representa Catalunya. De vegades, simplement, per inkrcia, 
fins i tot sense mala voluntat de ningú; de vegades per opo- 
sició atavica, no es pot negar que existeix en algun replec, si 
mes no, d’una part 4 ’ u n a  part- de l’opinió pública espa- 
nyola i de la classe política espanyola i de la classe adminis- 
trativa espanyola, un recel i una oposició a segons quins 
plantejaments que pretenen que Catalunya sigui reconeguda 
amb plenitud dintre el conjunt de I’Estat. 

I tot aixb porta, de vegades, simplement a ignorar les au- 
tonomies; de vegades fins i tot gairebe -ho torno a dir-, sen- 
se gairebé ni mala voluntat, a oblidar-les; o porta, d’una 
manera més activa, a escarbotar -diguem-ne-, a retallar el 
poder de les autonomies. Tot aixb, a vegades, amb un em- 
bolcall de tecnicismes administratius, de vegades fent ús 
d’aquests plantejaments tecnocrittics que en nom de l’efi- 
&cia o en nom que ..., o en virtut que amb la tecnomicia es 
disfressa simplement, doncs, la voluntat de no tenir en 
compte segons quins valors polítics o nacionals; la tecno- 
crhcia a vegades pretén -diguem-ne- retal lar, ignorar, 
anulalar les competkncies estatuthries. De vegades tarnbB ens 
trobem amb la utilitzaci6 de Ia faci1 acceptaci6, ia utilització 
per part de 1’AdministraciÓ central de la ficil acceptació per 
part d’altres comunitats de plantejaments que de fet repre- 
senten una rebaixa de l’autonomia. Tot aixb, sempre perb 
d’una manera molt especial avui, en el dia d’avui, sense cap 
mena de voluntat d’introduir elements de tensió en tot el que 
pugui ser la relació de la Generalitat, Parlament i Executiu 
amb el Govern central, amb el qual el que volem -amb el 
Govern central- és negociar i negociar b6 i negociar efi- 
capment. El que ens passa, fins i tot, de vegades és que 
aquests obstacles que he dit abans ens fan aquesta negocia- 
ci6 dificil, i ens la fan dificil de vegades en coses que no són 
només de tipus, diguem-ne, econbmic, sinó fins i tot molt 
embIem&ttiques de Catalunya. 

fa gaires dies, un polític espanyol 
important em diguks a mi el següent; em deia: <<Després 
d’uns anys de tractar amb vosaltres, he arribat a la conclu- 
si6, i no sé si aquesta conclusi6 ha de ser falaguera per a 
vosaltres o no, que allb que els espanyols sempre hem cre- 
gut des de l’kpoca de Quevedo que als catalans sempre us 
preocupava molt m6s allb que en diuen el huevo que no el 
fisem, que no és ben bé veritat; que vosaltres a vegades ens 
feu plantejaments en els quals el terna politic, el tema de 
contingut estrictarnent nacional i, fins i tot, el terna pura- 
ment ernbiemhtic i sirnbblic & més important.>> I aquí també 
trobem grans dificdtats, perquS: bbviment tothom sap que, 
malgrat que pugui semblar que els temes emblemitics no te- 
nen importhncia, de fet, a la llarga, de cara al que és el re- 
coneixement d’un pais en tenen més que qualsevol altra 
cosa. 

6s molt curiós que, 
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I ara aquests dies també ens hem trobat amb un fet 
d’aquest tipus que els explico perque 6s sirnptomhtic, no? 
Vull dir, hem reclamat, fa temps que reclamem, se’ns va ne- 
gar per part del Pariament espanyol m8s d’un cop, el. retorn 
dels arxius de la Generalitat republicana. Recordin que 
aquests arxius varen ser presos, vhrem ser objecte d’una es- 
poliació per dret de conquesta, que diríem, per dret de guer- 
ra, l’any 1939. I ens ha costat Ddu i ajut, fins ara, i ho vull 
dir i em sembla que 6s una bona noticia; una bona noticia 
que tambi aprofito per expressar no el reconeixement, per- 
quk es una cosa que se’ns devia, per6 sí almenys una mani- 
festaci6, un reconeixement d’una actitud que finalment ha 
estat positiva per part de 1’AdministraciÓ central. Finalment 
aixb ara se”’ns ha tornat. I ja dic -ho repeteixo-, amb aquesta 
actitud de sorpresa: aper qu& hi doneu tanta importincia, a 
aixb, si aixb no us porta ni una competkncia, ni un duro, no 
us porta res?)) Sí, ens porta alguna cosa; primer, que era nos- 
tra, que ens va ser treta després d’una guerra i desprks d’una 
derrota i que, a més, forma part del contingut moral, de la 
substancia moral del nostre poble. Jo estic segur que el Par- 
1 arnen t de Catalunya totes aquestes qiiestions, totes aquestes 
coses, tots aquests temes els recull amb especial interes per- 
qui: el Parlament tk precisament corn a objectiu molt princi- 
pal aquest: ser representaei6 del poble de Catalunya, no 
només dels seus interessos materials, sinó hmb6 dels seus inte- 
ressos morals i dels seus interessos rnés estrictament polítics. 

I els he parlat de tot aixb per dir-los que estern enfrontats 
amb una llarga acció tenq i de llarga durada per tal que la 
interpretació de I’Estatut sigui cada cop més positiva i aixb 
és el que reclamem. Permetin-me que expressi la meva con- 
f i anp  que aixb ho podem anar aconseguint de mica en  
mica, per6 ho podem anar aconseguint. Ara mateix els aca- 
bo de parlar d’un terna concret d’aquests que tanta i tanta 
gent considera de cap valor: els arxius de la Generalitat re- 
publicana, i que per a nosaltres, per a aquest Parlament, en 
té i en tk molta. 

Permetin-me que ara els en doni un altre, d’exernple 
d’aquests, molt important i que a mi em fa l’efecte que  bona 
part de la nostra població i fins i tot de la nostra classe polí- 
tica, en aquest punt concret, potser li ha passat desapercebut; 
fa referkncia al terna de la llengua. Deixin-me dir, deixin-me 
fer-10s-ho present, en el marc del respecte i de la considera- 
ci6 que tothom, i més el president de la Generalitat, ha de 
sentir envers les dues llengües oficials i parlades a Catalu- 
nya -el catali i el castellh-, deixin-me dir-los, deixin-me 
fer-20s notar com el Tribunal Constitucional -no jo, i no el 
Parlament de Catalunya, el Tribunal Constitucional- acaba 
d’emetre fa uns mes03 una senthcia d’una tremenda trans- 
cendkncia. I els vull fer notar per quk. Diu, en aquesta sen- 
tencia sobre si s’utiiitzava o si ..., sobre la constitucionalitat 
o no de la Llei d’aquest Parlament, precisament, sobre l’ús 
del catali en l’ensenyament, diu -ho repeteixo-, el Tribunal, 
el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya mo- 
vent-se sempre -i així s’han de moure sempre- en el respec- 
te i eonsideraci6 de les dues llengües, per6 en aquest marc el 
Tribunal diu que el centre de gravetat -anotin la paraula-, el 

centre de gravetat de l’ensenyament a Catalunya ha de ser el 
catalh. Diu aixb, el Tribunal Constitucional, en el marc 
d’aquest respecte al catalh i al castellh. HQ dic perquk potser 
no <<atinem>> de vegades a subratllar, submergits com estem 
a vegades en les polhmiques, en els estira-i-arronsa, etchtera, 
que sí que a vegades tarnb6 tenim progressos realment molt 
importants sense moure’ns dintre d’aquest marc d e  Ja Cons- 
titució i de I’Estatut. E els ho he posat, aixb, simplement com 
a exemple perquk puguem creure tots en aquest aniversari, 
que volem que sigui un feliq aniversari per@ puguem creu- 
re tots que podem anar endavant; que podem anar-hi en la lí- 
nia -com diu el prehmbul ja citat abans de I’Estatut- de la 
llibertat, de la justicia i de la igualtat. I, diu també el prehrn- 
bul, de la qualitat de vida -i subratllo el que ve ara-, de la 
qualitat de vida de tots els que viuen, resideixen i treballen a 
Catalunya -aquest 6s ei text de I’Estatut-, de la qualitat de 
vida -ho subratllo- de tots els que viuen, resideixen i treba- 
llen a Catalunya. Per tant, en la línia, tamb6, de fer que Ca- 
talunya sigui un sol poble i no per imposici6, ni per coacció, 
sin6 perque les coses es facin, sobretot des d’aquest Parla- 
ment i des de 1’Executiu i des de tot el pais i des del darrer 
ajuntament i des de totes les institucions, es facin de tal ma- 
nera que realment la gent pugui considerar que Catalunya és 
el seu poble, que Catalunya és el seu poble en tots sentits, 
perh, a més, també en el sentit que procura respondre a la 
necessitat que tot ciutadi, que tot home té, de tenir un poble 
ben constitui’t i que l’aculli. 

Aquest aniversari, senyares i senyors diputats, senyor 
president, és per a nosaltres -crec poder-ho dir- tambk un 
compromis de futur; de bon tros no som on volem ser; de 
ban tros no sorn on volem ser ni en pro@, ni en moderni- 
tat, ni en justicia, ni en consolidació deis signes i dels instru- 
ments de la nostra identitat; ni tampoc hi som amb la 
qualitat que individualment -individualment- i col4ectiva- 
ment hem de tenir. 

I, per tant, permetin-me que ara tambk m’adreci a tot el 
poble de Catalunya, a tots els ciutadans de Catalunya per fe- 
licitar-los i també per demanar-los que tots, tothom, tothom, 
també el darrer ciutadh, assumeixi el compromis de fer-ho 
cada dia millor. Tothom te, en el progrés del nostre país, en 
el progrés de Catalunya, la seva responsabilitat; tothom t6 la 
seva; permetin-me que aixb tambi ho recordi, per6 que na- 
turalment també digui que aixb només ho podem reclamar 
en el grau que els politics, tots, siguem capaqos de complir 
les nostres obligacions, siguem capaqos de millorar en tot, 
des del més estrictament tkcnic fins al que en podríem dir 
els nostres compromisos morals, que siguem capaqos d’ac- 
tuar d’una manera que mereixi el respecte de tothom. 
Aquesta és la responsabilitat que nosaltres hem d’assumir i 
que bbviament ha d’assumir d’una manera molt particular 
aquest Parlament, Val a dir, perb, que aquest Parlament, 
crec poder dir que durant aquests quinze anys s’ha compor- 
tat amb efichcia i amb dignitat. Per tant, nosaltres, Parla- 
ment, diputats del Parlament de Catalunya, congratulem- 
nos-en, felicitem-nos-en i ,  sobretot, assumim el compromís 
de fer-ho més i millor. 
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Moltes gricies. 
EE Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor president. 
El Parlament de Catalunya, per la veu de tots efs grups 

parlamentaris, s’ha expressat en aquest Ple extraordinari 
commemoratiu. Crec que res hi pot afegir aquesta presi- 
dencia sense repetir molts del conceptes que aquí s’han 
exposat, 

Perb abans d’aixecar la sessió, permetin-me unes molt 
breus paraules. Aquest Ple d’avui ens demostra, no sense un 
cert esforq de comprensió, que és molt el que ens uneix, el 
que ens uneix a tots. Avui s’han expressat mes els senti- 
ments que els pensaments. Crec que, des de penses dife- 
rents, els sentiments han estat més coincidents del que en 
principi podria semblar: la naci6, el poble, la democrhcia, 
1 ’autogovern, Amb aquesta coincidkncia podem arribar 
lluny en els acords; des d’uns mateixos sentiments es fa pos- 
sible atansar els pensaments. 

En una kpoca turbulenta no massa llunyana de la histhria 
passada, la nostra terra va esser qualificada arreu de 1’Estat 
corn <<e1 oasis catalám. Avui, en les circumsthncies presents, 
crec que amb tota justícia Catalunya mereix la mateixa qua- 
lifica&; i aixb 6s rnkrit del poble de Catalunya, de tots els 
seus ciutadans i ciutadanes, i aixb també és mkrit de tots 
vosths, senyores diputades i senyors diputats, és mkrit de 
tots els grups parlamentaris que han sabut comprendre molt 
bé que, m6s enlk de legítimes discrepincies, de lícits en- 
frontaments i d’interessos contraposats, existeixen uns va- 
lors democratics superiors, que són: la convivhcia, la 
tolerincia i el joc net, que tots, tots, sense excepció, hem de 
respectar. Aquest crec que és el millor servei que podem fer 
al poble de Catalunya, al qual tenim, tots, sense cap mena 
d’excepció, I’honor de representar. 

S’aixeca la sessib. 
(És un p a r i  de dues del migdia.) 
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Constitució Espanyola 
Barcelona 1988. 2.a edici6 ISBN: 84-500-9376-7 
Preu: i50 pta. 17 x 11 CM, 88 phg. 
Text de la Constitució Espanyola, aprovada per les Corts Generals 
de 1’Estat el 3 1 d’octubre de 1987, amb un index final de títols i de 
capitols. 

Constitució Espanyola. Estatut d’Autonomía de Catalunya. Re- 
glament del Parlament de Catalunya 
Barcelona 1990. 5.a edici6 ISBN: 84-393-2176-7 
Preu: 1.OSO pta. 15 x 9 cm, 488 phg. 
Volum de petit fomat que aplega tres documents legislatius bhsics: 
la Constituci6 Espanyola, 1’Estatut d’htonomia de Catalunya i el 
Reglament del Parlament de Catalunya. A cada document s’afegeix 
un índex anaiitic ordenat alfabkticament, on cada terme, a més de 
remetre al lloc del text legal on figura n’explica el contingut i es re- 
laciona amb tot el context juridic que implica. 

Declaraci6 Universal dels Drets Humans 
Barcelona 1988. 3.” edició 
Preu: 80 pta, 17 x 11 cm, 22 phg. 
Text de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per 
I’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1948. 
L’acompanya una Resoluci6 del Parlament de Catalunya sobre els 
drets de la infincia. 

Estatut d’hutonomia de Catalunya 
Barcelona 1983. 2.a edició ISRN: 84-500-9378-3 
Preu: 100 pta. 17 x 11 cm, 46 phg. 
Text de 1’Estatut d’ Autonomia de Catalunya, aprovat per referkn- 
dum popular l’octubre de 1979 i sancionat pel Rei Joan Carles I el 
desembre del mateix any. Amb un index final de títols i capítols. 

Parlament de Catalunya, L’obra legislativa 1932-1939 
Edició i estudi introductori a chmc d’lsmael E. Pitarch 
Barcelona 1981. TSBN: 84-500-4156-2 
Preu: 3.000 pta. 31 x 22 cm, 422 phg. 
Recopilaci6 de les lleis elaborades pel primer Parlament de Catalu- 
nya, precedides d’un estudi histbric i juridic sobre les fonts, els pro- 
cediments i I’actuació legislativa del Parlarnent. 

Parlament de Catalunya. Legislatura 1980-1984 
Barcelona 1986. ISBN: 84-505-4739-3 (o.c.) 
Preu: 8.500 pta (2 volums). 3 1 x 22 cm, 1 .O06 phg (2 vol.). 
Obra que resumeix, en dos volums, el treball i el funcionament del 
Parlament en la legislatura 1980-1984. Conté les dades biogrui- 
ques i parlamenthries dels diputats, la composici6 i el treball dels 
brgans, el text integre de les lleis, les resolucions i les mocions 
aprovades, etc. 
Vol, 1, ISBN: 84-505-4740-7 
Vol. 2. ISBN: 84-505-4741 -5 

Parlament de Catalunya. Legislatura 1984-1988 
Barcelona 1989. ISBN: 84-505-8049-8 (o.c.) 
Preu: 8.500 pta (2 volums). 3 1 x 22 cm, 1,550 phg (2 vol.). 
Obra que resumeix, en dos volums, el treball i el funcionament del 
Parlament en la legislatura 1984- 1988 
Vol. 1, ISBN: 84-505-8049-8 
Vol. 2. ISBN: 84-505-805 1 -X 

Parlament de Catalunya, Liibre del Cinquantenari: 1932-1982 
Textos i documentació a c k c  d’lsmael E. Pitarch 

Preu: 6.250 pta. 31 x 25 cm, 428 pAg. 
E3 cinquantenari de la constitució del primer Parlament de Catalu- 
nya (1932) fou commemorat amb aquest llibre-document que 6s 
també un homenatge a l s  parlamentaris de 1932 i la seva actuació 
fins al 1939. En reprodueix els documents més significatius i les 
biogrdes dels 83 diputats que el constitu‘iren. 

Barcelona 1984. ISBN: 84-500-9786-X 

El Parlament de Catalunya 
Barcelona 199 1. 5.a edició 
Preu; 100 pta. 21 x 12 cm, 58 p8g. 
Fullet explicatiu de l’estructura, les funcions i el funcionament del 
Parlament, amb una descripci6 del palau on aquest té la seu illustrat 
amb fotos a tot color, de Francesc Catala Roca i altres fotbgrafs. 
N’hi ha, també, versions en castell&, alemany i anglb. 

El Parlament de Catalunya 
per J. Sobrequds, Francesc Vicens i Ismael E, Pitarch 
Barcelona 1987. 2.a edició ampliada ISBN: 84-505-6832-3 
Preu: 12.500 pta. 31 x 24 cm, 502 phg. 
Histbria i1,lustrada de la institució parlamenthria a Catalunya des de 
l’edat mitjana, i de l’actual palau del Parlament. Ressenya de la vi- 
da interna de la cambra i de la tasca parlamenthia en les seves di- 
verses funcions. 
Segona edició, ampliada, amb 231 fotos a tot color i a tota phgina, i 
78 d’histbriques en blanc i negre, reproduides en bitb. 
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