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Sobre el partit dels
comunistes de
Catalunya
Entrevista amb
Antoni Gutiérrez Díaz
Entrevista amb el secretari general del PSUC
realitzada el 12 de març. L'entrevistador, en nom
de NOUS HORITZONS, és Joaquim Sempere.

Què vol dir avui direcció política
NH. — Voldria començar plantejant-te el problema de la direcció política d'amplis sectors populars de la societat a la
qual aspira tot partit comunista, en el cas particular de Catalunya, país industrialitzat, d'articulacions socials modernes, de
cultura molt vella, de mentalitat oberta i tolerant. No sé si
estaries d'acord que potser som massa presoners encara d'una
concepció pròpia d'una societat molt diferent, com era la russa
de principis de segle, en la qual el partit comunista es veia
quasi fatalment empès a esdevenir un centre d'iniciativa no
sols política, sinó fins i tot cultural, filosòfica, artística, etc.,
degut a un entorn social molt endarrerit, molt immadur, molt
inert, on, com deia Lenin, «la petita producció reprodueix diàriament el capitalisme». Això ja no és cert a la major part de
l'Europa occidental, i en particular a Catalunya. Un partit comunista no pot dirigir de la mateixa manera: com ho veus?
A. GUTIÉRREZ. — Jo crec qua em fas la pregunta I em dones la resposta quasi al mateix temps. De tota manera, penso
que hi ha una afirmació en la teva pregunta que ja és qüestionable, i que caldria, si en som capaços, revisar o, si més no,
deixar sobre la taula com a un interrogant. I és si aquesta
concepció que tu dius que arranca potser de la situació de la
Rússia tsarista en el moment de la revolució bolxevic, era ja
vàlida per a la mateixa Rússia tsarista.
El tipus de concepció de partit al qual tu has fet referència i que semblava estar justificat en aquell període, no serveix
per a dirigir la revolució de la majoria, la marx'a cap al socialisme en la democràcia. Però jo crec que segurament aquesta
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concepció tampoc no servia per a la Rússia tsarista. El fet de
fer-ho passar tot pel partit és, tal vegada, el que va propiciar
— e s t i c parlant molt en un terreny d ' h i p ò t e s i — que el partit,
no sols en les qüestions d'iniciativa política en general, sinó
fins i tot en les d'iniciativa econòmica, prengués unes orientacions que no van permetre que la revolució fos patrimoni de
tota la societat; que en ella es reflectís la lluita de classes, i,
per tant, una política àmplia d'aliances en el conjunt de la
.societat; sinó que, al contrari, el partit es convertís en únic
dipositari del protagonisme dels treballadors.
NH. — En tot cas, ara podríem entrar en una discussió
històrica que ens podria desviar del tema.
A. GUTIÉRREZ. — Sí, és cert. A mi em preocupa que no tinguem encara una actitud madura cap als països socialistes.
Però aquesta actitud no la podem explicar només amb raons
psicologistes, dient que el nostre partit, els nostres dirigents,
han tingut una educació pro-soviètica, i que després s'ha donat
la gran reacció —reacció freudiana— contra el pare. Crec que
això es deu a que no hem fet una reflexió crítica i serena
sobre la significació de l'intent de socialisme «en un sol carrer». I així, ens hem acontentat amb explicar les coses per
les dificultats amb què es varen trobar els bolxevics.
I és aquí on jo penso que hi ha un centre de reflexió molt
important: que, per moltes que siguin les dificultats, aquestes
no poden arribar a condicionar de manera exclusiva una política. En un moment de grans dificultats, és segur que, malgrat
elles, es pot optar per un camí millor o per un de pitjor. I cal
preguntar-se, de nou, si l'opció presa en el període que va del
1918 al 1924, fonamentalment, va ser una opció bona, o s i ,
al contrari, aquest període marca ja tota la línia que després
es va portar — s i tu vols, en mans de dirigents que no tenien la
categoria de Lenin— cap a la caricaturado de quelcom que,
en certa forma, estava ja prefigurat.

Hegemonia de la classe obrera i partit
NH. — El que passa és que, per exemple, llegint Lenin, et
trobes amb unes oscil·lacions tremendes. De vegades, com a
L'Estat i la revolució, ens apareix com a llibertari
i arriba a
dir que una cuinera podrà governar, i, al cap d'uns anys, trobes
discursos en què parla que s'ha de reforçar el poder de l'Estat,
s'ha de concentrar el poder en unes quantes persones.
M'imagino que aquesta oscil·lació no és voluntària, sinó reflex d'una
situació dificilíssima
en la qual els aspectes més llibertaris
o
més democràtics
de la seva concepció del partit i de l'Estat
xocaven amb la realitat d'un país no industrialitzat
i amenaçat
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per l'imperialisme que va anar portant cap a l'autoritarisme
posterior. En tot cas, per retornar a la pregunta inicial, voldria
situar de nou la qüestió de la direcció política, en un país com
Espanya o com Catalunya. I, en aquest sentit, penso que nosaltres hem utilitzat molt el concepte d'«hegemonia».
A. GUTIÉRREZ. — Això és cert. Jo crec que el concepte
d'hegemonia va molt lligat al de la marxa cap al socialisme amb
pluralitat de partits, en primer lloc, i a nivell estrictament polític. És a dir, el concepte de direcció es contraposa al d'imposició i, aleshores, la direcció política es dóna constantment
amb una confrontació, que no tendeix a anihilar la posició de
l'altre sinó que intenta integrar-la en allò que té d'aportació
positiva. Llavors, la marxa vers el socialisme, la direcció política amb pluralitat de partits, està molt lligada a l'hegemonia;
a l'hegemonia vista, segurament, d'una forma molt unilateral,
en el seu aspecte funcional de direcció política. Però, al meu
entendre, que el terreny de l'hegemonia és molt més ampli que
no pas el de la direcció política. El terreny de la lluita per l'hegemonia està en el conjunt de la societat, i, molt especialment,
pel que fa a la mediació ideològica i cultural. I aquí hi ha una
altra qüestió de reflexió que a mi em preocupa, i que està lligada al que deia abans: jo crec que un perill gran és arribar a
creure que els partits polítics són els dipositaris de tota l'acció
de transformació, i que, en conseqüència, totes les iniciatives de transformació han d'arrancar i ser conduïdes, a tots els
nivells, des dels partits polítics, produint-se una disputa constant per portar la iniciativa des d'ells. I això em sembla, per una
banda, impossible; i, per una altra, que limita la visió del que és
la lluita per la transformació revolucionària d'una societat. Perquè la lluita de classes està a tot arreu, i, per tant, ningú no
pot dir que la representa, ni tampoc que és titular de la direcció dels fets que succeeixen arreu.
Per tant, jo crec, en principi, que els partits polítics revolucionaris han de tenir un espai propi per disputar aquesta
hegemonia. I l'expressió d'aquest espai és la garantia de la
llibertat per tal que es produeixi tot l'alliberament de les potències renovadores que el conjunt de la societat conté. I un
partit polític no pot dir mai quines d'aquestes potències són
bones i quines són dolentes, ni les pot sancionar. L'aportació
dels partits polítics a la lluita de classes s'ha de donar en el
terreny específic de l'activitat política, i la seva connexió amb
el conjunt de manifestacions de la lluita de classes dins la
societat els ha de portar, sobretot, a garantir que la llibertat
potenciï aquesta lluita de classes. Moltes vegades ens movem
encara pensant que els partits polítics han de sancionar —els
partits polítics autènticament revolucionaris— quines coses
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són vàlides i quines no ho són en el terreny, per exemple,
cultural.
I això és molt fomut, sens dubte. Perquè ens porta, directament, al dogmatisme, a dir que cal que els partits estiguin
constantment dient el que val i el que no val. I, arribant a la
caricatura i a la ridiculització, podríem acabar parlant del
«realisme socialista» en el terreny de la creació artística. I això
arriba a ser tan esquemàtic i tan ridícul que un pot arribar a
fer-ne acudits. Però ha estat una veritat, és encara una veritat.
Ho hem fet desaparèixer del tot? Crec que no. Els partits
comunistes seguim imaginant que som una mena de prefigurado de la nova societat, i que això ens dóna un cert dret a
dir el que és bo i el que és dolent, i quines coses són influències petit-burgeses, per exemple. Jo penso que expressions
com aquestes, utilitzades maniqueament, ens han fet molt de
mal. És molt fàcil quan apareix una actitud crítica, de contestació; quan apareixen elements revulsius en el terreny artístic
0 cultural, qualificar-los d'expressió «petit-burgesa». Però —i
jo volia anar per aquí— el fet que som encara limitatius en
aquesta concepció el veiem quan ens trobem de vegades que
les experiències de reflexió creadora, d'elaboració d'hipòtesis,
es donen més fora del partit que no pas dins d'ell.
Penso que val la pena prendre's molt seriosament les nostres deficiències teòriques, la manca de penetració en alguns
aspectes de la realitat nova, el fet de moure el nostre pensament encara amb formulacions molt genèriques en molts terrenys nous i concrets que la vida política ens proporciona avui.
1 en molts aspectes hem avançat, però en general, hem de
reconèixer que estem vivint d'unes rendes del passat.
I, tornant a agafar el fil del que deia abans, cal plantejarnos molt seriosament per què molts homes i dones es troben
més còmodes a les pàgines d'algunes revistes independents
d'esquerra que no pas dins del partit. I també podem fer servir
qualificatius molt fàcils: que són intel·lectuals insatisfets, que
són gent incapaç d'assumir les servituds de la vida política,
que estan angoixats, que tendeixen al marginalisme testimonial, etc., etc. Jo no dic que no hi pugui haver-hi qüestions d'aquestes, però, en tot cas, no són les més importants.

Com cal entendre el «paper d'avantguarda»
NH. — De fet estàs posant en qüestió una idea de partit
que tenim molt ficada a dins tots aquells que ens hem educat
en el leninisme; aquesta concepció de partit d'avantguarda en
un sentit molt estret, ¡o crec, de la paraula.
A. GUTIÉRREZ. — Sí. Crec que aquestes concepcions han
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fet males passades al mateix leninisme. Quan feia aquella
reflexió, cridava l'atenció a no acceptar com a ineluctable el
tipus de funció que s'havia donat al partit. Una cosa és un partit
insurreccional, i estic d'acord que, en un determinat context,
un partit revolucionari ha de ser insurreccional, mentre que en
un altre context la transformació democràtica és indispensable
per anar al socialisme. Però atenció: un partit insurreccional
i un partit que fa la transformació dins un context diferent a
l'insurreccional tenen un espai de lluita de classes que els és
específic. I, en un cas i en l'altre, intentar monopolitzar la
iniciativa de la lluita a tots els nivells és molt perillós, perquè
llavors sembla que la lluita de classes només es dóna a partir
de l'activitat dels partits. I, en realitat, la lluita de classes està
a tot arreu. I gent que no pertany a un partit comunista pot
estar desenvolupant una actitud creadora a favor de l'hegemonia de les forces del progrés, i pot ser expressió d'això que en
diem l'hegemonia de la classe obrera. Efectivament, doncs, jo
penso que en aquestes qüestions ens hem d'obrir a una nova
concepció del partit revolucionari com a instrument de lluita;
concepció que jo diria, en certa forma, limitadora de determinades funcions i potenciadora d'altres.
NH. — Aleshores, si ho entenc bé, tu véns a dir que, avui,
en una societat com la nostra la iniciativa política, cultural i
social sorgeix de molts punts, no sols del partit. He sentit una
opinió que em sembla agosarada, però parcialment certa i, en
tot cas, estimulant. Sense fer-la meva, te la plantejo: es tracta
que avui, en un país avançat com el nostre, la idea de partit
comunista com a «avantguarda» ja no serveix. Crec que aquesta idea és certa parcialment, si més no en un sentit: el fet de
ser un partit de masses, que es proposa no sols d'arribar al
poder amb el suport electoral d'una majoria, sinó de governar
i construir el socialisme amb la majoria, obliga a fer concessions a la mentalitat i a les aspiracions actuals de les masses
populars (mentalitat i aspiracions profundament marcades per
les idees i els valors de la classe dominant, pel model dominant de societat). Aquesta necessitat de concessions ideològiques en la pràctica quotidiana del partit impedeix o dificulta
de jugar el paper innovador i revulsiu propi d'un partit revolucionari. Segons la idea que et deia abans, aquest paper l'han
de jugar —/ de fet el juguen— moviments minoritaris, marginals, sense responsabilitats de poder (ecologistes, feministes,
per exemple), que poden realment obrir perspectives noves,
ser «radicals», ser «revolucionaris». El partit comunista, segons
aquesta idea, hauria de tenir un paper d'expectativa, d'esperar
que les perspectives innovadores es vagin obrint cami lentament, vagin penetrant en les masses, i, mentrestant, «moderar»
els moviments massa exaltats i prematurs que conduirien al
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desastre a curt terme. Així, el partit comunista seria més de
«reraguarda» que d'«avantguarda». Què en penses?
A. GUTIÉRREZ. — Jo crec que som un partit que està a l'avantguarda. Però no hi som únicament nosaltres, no en tenim
el monopoli, i, en algunes coses, hi ha, sens dubte, sectors
socials que ocupen .en l'avantguarda uns certs espais i d'una
forma molt més legítima que no pas nosaltres. I no es tracta
de disputar aquests espais, sinó de tenir una concepció diferent de la política d'aliances. Per exemple: en el terreny de
l'alliberament de la dona, en el terreny de la marginació, en
el seu sentit més ampli. El partit pot anar assumint i potenciant aquestes qüestions. Però jo estic convençut que tota la
força de la lluita per l'alliberament de la dona, tota la força
de la lluita per l'alliberament de la joventut —i no poso ja
exemples com el de la marginació dels homosexuals— ve
encara d'aquests mateixos sectors socials, fonamentalment.
I això representa un gran potencial d'aportació específica a
la transformació revolucionària de la societat.
El que succeeix és que la forma d'assumir tot això políticament per un partit comunista no pot ser la mateixa que la
dels moviments feministes, o dels moviments gais, o d'un
ampli moviment de la joventut que es pot donar en un determinat moment. Si el partit no accepta aquestes realitats com
a específiques, des de la seva mateixa situació d'avantguarda,
des de les seves pròpies posicions, el partit es posa sempre
a la defensiva. I així, li sembla que els moviments feministes
poden ser en un moment determinat una distorsió política, i
els moviments feministes poden creure que el partit no assumeix amb la mateixa dimensió que ells una determinada problemàtica.
En canvi, si acceptem el plantejament que feia jo, ens podem trobar amb una política d'aliances, perquè la transformació
global de la societat ha de ser engrescadora per a tothom.
Però el moviment feminista no pot creure que això es produirà
perquè el PSUC s'apropiarà de les seves reivindicacions, les
portarà al Congrés, al Govern, etc., exactament tal com les
feministes les formulen. Els moviments de masses, en el sentit
més general del terme, tenen la seva pròpia dinàmica i la seva
pròpia via d'aportació, i no es pot, per reducció a un denominador comú, actuar en funció del partit.
Existeix una contestació d'aquesta societat que de vegades
té expressions globals fonamentals. Aquí estan els moviments
ecologistes. I aquí està també tota una lluita per la llibertat
d'expressió; tota una lluita per una aplicació racional de la professionalitat. Tot això té un potencial transformador que no
podem creure que serà el partit qui l'estarà dirigint. El partit,
això sí, hi serà dins de tota aquesta transformació. Per exern8

ple, entre els treballadors de la cultura que militen al partit i
el conjunt de tots els treballadors de la cultura hi haurà una
franja en la qual pràcticament desapareixeran les divisions, i
no hi haurà una línia que separi els que són al PSUC i els que
no hi són. Per tant, el partit haurà de reconsiderar quina és la
seva funció, a quin nivell expressa la lluita de classes i a quin
nivell disputa l'hegemonia. No es tracta, només, d'acceptar el
principi d'anar cap al socialisme amb pluralitat de partits, sinó
que és quelcom més que això. Es tracta d'anar cap al socialisme amb la presència plural de tota la societat i, en conseqüència, amb la capacitat de connectar amb les expressions hegemòniques de la lluita de classes a tots els nivells. En fi, no sé
si ens estem embolicant.
A/W. — No, no; jo crec que és interessantíssim aquest tema.
Tot i que entenc el que vols dir i que tu mateix ho has enriquit
i aclarit més, a mi em sembla que l'expressió «aliança» és
limitativa com a concepte. Perquè jo diria que el contacte amb
aquests grups feministes, ecologistes, etc., més que una aliança és una mena de confrontació en què les dues parts en
surten enriquides i en què hi ha una certa divisió de funcions.
A. GUTIÉRREZ. — Sí. Tal vegada la paraula «aliança», com
que ja té molta història, no serveix. Però és que en aquest
moment no en trobo d'altra. Perquè no es tracta sols d'una
confrontació, sinó d'una potenciació mútua que es fa des d'entitats no identificables ni integrables. I és per aquestes característiques que el PSUC no pot integrar el feminisme ni la
potencialitat de canvi de la societat que porta la joventut. Està
clar que aquestes relacions no es convertiran en aliances o
compromisos mecànics. I no serà així perquè, entre altres coses, tot això està dins la societat d'una manera no organitzada,
hi és d'una forma hipostasiada. No existeix, per tant, la possibilitat de fer una aliança com la que es pugui fer amb el PSC o
amb CDC; és un altre tipus d'aliança, però el que és cert és que
té quelcom a veure amb el fet que ens ajudem mútuament. El
paper del PSUC en el terreny polític es veu potenciat amb
l'existència de tot aquest ampli moviment que busca trobar una
alternativa a la societat, i, a l'inrevés, la recerca d'aquesta
alternativa dins el conjunt de la societat es potencia per l'esforç polític del PSUC.
Ara bé, el que és claríssim per a mi és que el fet —que
tothom admet— que estem davant una crisi de civilització ha
demostrat ja clarament que els partits polítics revolucionaris
no són capaços de fer-ho. I bé, es pot dir que no som capaços
de donar-hi una resposta perquè no hem estat investigant, perquè no ens hem acostat a la realitat, etc., etc. Però jo penso
que aquesta no és l'explicació. No som capaços de donar-hi
una resposta perquè aquesta no pot sortir dels partits polítics;
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ha de sortir del conjunt de la societat i, en tot cas, nosaltres
no hem buscat el camí per trobar-la, aquesta resposta. Aleshores, això implica una forma de treball conjunt, d'aliança, i,
sobretot, de presa de consciència.
Per exemple: jo, quan sento parlar les feministes més
abrandades, més impulsives, penso sempre que tenen tot el
dret a dir coses que no compartim, que ens poden semblar
aberracions. Aquesta és una qüestió que no ens ha de preocupar. Per què? Perquè és veritat que les dificultats dels condicionaments en què està lluitant el feminisme col·loquen, de
vegades, les dones més conscients en situacions difícils i en
una tendència que en podríem dir de feminisme utòpic. Però
és que la realitat ens estira molt, i, com més empenyi, més
possibilitats tindrem de trobar-hi una sortida.

L'autonomia dels moviments de masses
NH. — Jo crec que dins del context d'aquesta explicació adquireix molt més relleu i molta més importància aquesta idea,
que el nostre partit ha vingut defensant des de fa anys, de
l'autonomia dels moviments de masses.
A. GUTIÉRREZ. — Està clar. Encara estem —almenys pel
que a mi respecta— amb intuïcions que em costa formular i,
sobretot, convertir en política pràctica. Però aquesta expressió
de «l'aliança de les forces del treball i la cultura», que s'ha
convertit en una consigna i, per tant, s'ha esclerosat també,
crec que apuntava ja cap a aquí intuïtivament. El que passa és
que —i per això tu abans criticaves la paraula «aliança»—
l'expressió «aliança de les forces del treball i de la cultura»
ha estat tremendament limitativa. I que no hem sabut on es
col·locava exactament aquesta aliança, què representava i de
quina forma, si significava l'entrada dels intel·lectuals dins del
partit, etc. Però l'expressió política que hi ha al fons de tot
això és la d'una aliança antimonopolista. El que passa és que
nosaltres l'hem polititzada excessivament, l'hem ¡nstrumentalitzada. I és natural que els partits polítics polititzin les coses;
però de vegades la política té un camí molt determinat i intentar fer-ho passar tot per aquest camí dóna mals resultats.
Aleshores, aquesta idea de l'aliança de les forces del treball i la cultura conté, com a intuïció, la d'una àmplia aliança
antimonopolista susceptible de potenciar tot allò que és capaç
de donar el conjunt de la societat que vol canviar. I els partits
polítics hem de tenir molta cura de no fer creure que tot ha
de. passar per nosaltres, i no col·locar-nos, per tant, a la defensiva (que moltes vegades ens hi col·loquem, davant tot
aquest potencial).
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NH. — És a dir, de la mateixa manera que el Barca és més
que un club, el PSUC hauria de ser «més que un partit polític...?
A. GUTIÉRREZ. — No, no és això. El que seria interessant
és que el PSUC fos realment un partit polític. És a dir, que
trobés la seva dimensió dins del conjunt de la potencialitat
revolucionària que té la societat. És perillós creure que tot ha
de passar pels partits polítics i que la lluita de classes s'expressa en el fet que un partit polític s'enfronta a un altre.
NH. — SI, jo estic d'acord amb això. Però un cop reconeguda aquesta dinàmica plural i aquesta autonomia de tots els
moviments i partits entre ells, ¿no creus que hi ha d'haver un
moment globalitzador de tot això, per encaminar-ho cap al
canvi social?
A. GUTIÉRREZ. — En tot cas, si hi ha un moment globalitzador, ens l'imposarà la realitat. Però el que em faria molta
por és que aquest moment globalitzador ens tornés cap a la
concepció del partit de Lenin. Jo crec que l'avenç cap a una
nova societat s'haurà de fer amb una gran descentralització.
S'ha criticat en el PSUC que s'hagi fet poc treball per baix
i molt per dalt. Jo acceptaria aquesta crítica, però també diria que això s'ha produït en una determinada conjuntura política. La globalització no es pot fer posant una cotilla a la
realitat. Per tant, aquí s'haurà de donar una globalització que
sigui capaç de respectar constantment tota l'autonomia creadora del conjunt de la societat.

Reformisme i posició revolucionària
NH. — Per darrera de moltes de les polèmiques que han
agitat darrerament el nostre partit, hi ha, per part d'amplis sectors de militants i simpatitzants, el temor d'una degeneració
socialdemòcrata del PSUC. ¿No creus que el sentiment de perill de degeneració socialdemòcrata no és només un reflex
instintiu d'autodefensa ideològica, sinó un sentiment també
justificat, en una època en què no s'albira cap perspectiva revolucionària pròxima?
A. GUTIÉRREZ. — Accepto que hi hagi perills de socialdemocratització. El que succeeix és que és important tenir cura
per tal que això no ens col·loqui a la defensiva i ens justifiqui
sectarismes i dogmatismes defensius.
Reconec que això existeix. Per exemple, amb tot el que hem
estat dient fins ara, si no vigilem podria donar la impressió que
entrem en un populisme, que desmedul·lem el contingut de
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classe de la transformació revolucionaria. Per tant, doncs, cal
que almenys nosaltres, com a partit polític, fem front a cada
una de les situacions i els problemes que trobem i que els
plantegem des d'un punt de vista de classe. No hi ha dubte
que també les classes dominants intenten integrar-nos i replantejar-se la seva pròpia lluita. Ho hem repetit amb insistència tots darrerament: l'existència de la «Trilateral» no és
una invenció, sinó una realitat condicionant. Nosaltres estem
dins l'àrea d'influència de l'imperialisme. Aquest és un fet
inqüestionable. I això ens obliga a ser vigilants i amatents, a
impulsar el nostre esperit de vigilància.
Però en el nostre partit encara pesen molt els elements
sectaris, defensius i limitatius. En tot cas, una actitud oberta,
antidogmàtica i antisectària és la millor per a garantir que no
caurem en una línia socialdemòcrata.
Ara bé, no hi ha dubte que en un projecte com el nostre,
del qual el reformisme forma part, una instal·lació en el reformisme resultaria perillosa. Però cal acceptar també, amb claredat, que en la nostra marxa cap a la transformació revolucionària de la societat acceptem una etapa de reformes que
representen passos vers aquella direcció. El perill està en instal·lar-nos en aquestes etapes de reformes, convertint-les en
elements d'integració. Jo crec que tot el debat que ha sorgit al
voltant de la política de consens és molt interessant, perquè
cal veure si alguna vegada ens hem instal·lat d'una manera excessiva en aquest consens.
Estem jugant en camp contrari, en una societat capitalista
i dins la influència imperialista. I així, hi ha temors que no
són sectaris, sinó que arrenquen d'una anàlisi real. I podria
ser que en alguns aspectes de la política de consens ens
hàgim «passat». La vigilància crítica és, doncs, important. Perquè, al marge que hi hagi una experiència sectària que de
vegades ens col·loca a la defensiva davant certes qüestions i
fenòmens, la veritat és que aquests fenòmens són complexos
i nous; tenim encara una quantitat enorme de llacunes en la
comprensió de tot això, estem encara amb unes hipòtesis primeres d'apropament. No podem dir encara que és una estratègia, pretenem arribar a elaborar-la. Amb els condicionaments
amb què estem fent aquesta lluita, amb la necessitat d'etapes
intermèdies de reformes, els perills de caure en el reformisme
són certs. I pot ser que, de vegades, hàgim de reorientar la
nostra política.
NH. — ¿On situaries la frontera entre reformisme i posició
revolucionària?
A. GUTIÉRREZ. — Bé, jo crec, en primer lloc, que és difícil
posar «fronteres», si no impossible. El que és important és la
nostra orientació, que és la que ens ha de portar a fer una
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determinada política amb la qual siguem capaços d'abastar
els més amplis sectors de la societat; d'introduir la nostra
orientació política al si d'aquests amplis sectors; i que ens
doni constantment la capacitat d'anar plantejant transformacions o reformes que reforcin la unitat d'aquells amplis sectors, aprenent tot el que tinguin de contingut de progrés, sent
sempre referibles al nostre objectiu final (és a dir, que sempre
els puguem analitzar i veure amb un contingut de classe).
És clar, aquesta és una definició molt general i que té moltes ambigüitats. Però, en tot cas, l'única forma de concretar-la
és davant de cada cas particular.
NH. — Aleshores, segons el que dius, sembla que dones
molta importància a tenir una teoria i una visió coherent de
cap on anem, i a saber-la articular amb les propostes concretes
del present.
A. GUTIÉRREZ. — I jo diria, «para remachar el clavo», que
aquesta política ha de ser efectivament una política de classe.
Un dels perills que tenim amb el reformisme és perdre la visió
de classe. Per això de vegades determinats subratllats verbals
—que som «partit de la classe obrera», per exemple— no em
semblen superflus. Perquè cal no caure en el populisme. Una
política que defensa els interessos majoritaris del conjunt de
la població no ha perdut el seu contingut de classe, sinó que
es tot el potencial alliberador de la classe obrera el que dóna
a aquesta política la garantia de defensa del conjunt de la
població. Però és fonamental que en aquesta teoria es deixi
molt clar el contingut de classe.
NH. — Hi ha un cas concret que a mi m'inquieta: que des
de la legalització del PSUC hem fet més una política »per dalt»
que no de masses. En la nostra activitat, en les orientacions i
explicacions emanades de la direcció, ens hem centrat més
en l'activitat de govern i legislació dels nostres consellers
de la Generalitat i dels nostres diputats, i en la negociació
dels nostres dirigents obrers, que no en l'activitat *per baix».
L'única excepció significativa ha estat la construcció del sindicat de Comissions Obreres; però ¡a sabem amb quines dificultats polítiques: amb la tendència de molts militants, insatisfets de la seva activitat de partit, a buscar a Comissions un
camp on donar sortida al seu activisme de masses. ¿No creus
que aquí hi ha un perill, i ben pròxim i tangible, de degeneració
del partit, de pèrdua de nervi militant, de pèrdua d'arrels
populars ?
A. GUTIÉRREZ. — Hem passat un període dels més difícils
per al partit. L'enemic ens ha portat, fonamentalment, al terreny del debat per dalt, i hem estat molt condicionats —un
altre aspecte seria veure fins a quin punt de vegades ens hem
«passat»— pel fet que, per no haver-se donat la ruptura i
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haver-nos hagut d'incorporar al procés de la reforma, el perill
de la involució ens ha estat marcant extraordinàriament. I hem
fet tota una tasca de contribució a la consolidació de la democràcia què s'ha entès «per dalt» —l'elaboració de la Constitució, principalment—, i de creació d'un ambient de convivència democràtica. A més a més, jo crec que l'enemic de classe
ens ha guanyat en aquest període en una cosa molt important: la no celebració de les eleccions municipals. Estic d'acord amb tu que el fenomen de masses més important que
s'ha produït en aquest període és la construcció del Sindicat
de CCOO. I a mi em sembla, pel que fa a les contradiccions
de la nostra pràctica, que aquestes han sigut les que corresponen, i que les anem superant, amb una comprensió mútua
i fins i tot amb la incorporació al partit d'alguns dels plantejaments sorgits del si de CCOO.
Ara bé, al conjunt de la societat, l'activitat de masses en
aquest període ha estat molt difícil. Perquè nosaltres, que,
justament, estàvem lluitant per la ruptura, ens hem trobat
descol·locats dins la reforma; com qui dirigia la reforma no
érem nosaltres, això ens posava en les pitjors condicions per
dur a terme una iniciativa de masses.
Això és una explicació, no una justificació. Cal preguntarnos, també, si amb aquestes condicions tan desfavorables
hem fet tot el que podíem en aquell sentit. En tot cas, jo
expresso, amb millor o pitjor contingut autocrític, que l'intent
almenys en el terreny de l'organització social de les masses
l'hem fet. El que passa és que, durant aquest període, no es
tracta tant que no hi hagi hagut mobilitzacions de masses o
un gran avenç en la seva organització social, sinó que ens hem
de preguntar si hem tingut clara la gran importància d'això. Jo
dubto que haguéssim pogut avançar molt més, però, així i tot,
ens hem de preguntar críticament si li hem donat la importància que té per a un partit revolucionari. Un partit que no pot
fer només política al Parlament, i molt menys encara amb el
resultat que vàrem obtenir el 15 de juny. Si més no, si no hi
haguessin altres motius de fons, aquell resultat obliga-a adreçar molt bé tota una orientació d'una política de mobilització
de les masses, d'organització social i de protagonisme de les
masses en el projecte de transformació.
Ara bé, l'enemic de classe, en la reforma, ens ho ha plantejat en els termes més desfavorables. Això podria semblar que
està en el terreny purament electoral, però no és així..El retard
de les eleccions municipals ha estat un element enormement
negatiu per al nostre partit. I ho estem veient ara, que la convocatòria de les eleccions municipals està representant tota
una reactivació i està obrint tota una perspectiva de mobilització i d'organització democràtica de les masses molt gran.
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Partit de lluita i de govern
NH. — ¿No penses que l'eslògan que hem utilitzat, «partit
de lluita i de govern», és ¡imitatiu? Perquè, d'una banda, les
funcions de govern les fan una minoria de militants; d'altra
banda, la lluita no sempre és possible. I hi ha un tercer camp,
el de l'organització i la politització de les masses, al barri, a
la fàbrica, i l'acció cultural. És a dir, un conjunt de tasques que
potser són les que ens calen ara en aquest moment en què
la lluita no és massa fàcil.
A. GUTIÉRREZ. — Sí; jo crec que qualsevol eslògan és sempre limítatiu, i que hem de sortir de la política de consignes i
que es fa necessària una política de reflexió. Per exemple,
estic molt satisfet de la campanya per les eleccions generals
perquè l'hem començada amb unes serioses reflexions del partit. Ara no tinc les xifres exactes a la mà, però estic segur que
més de 7.000 militants han estat en contacte amb membres del
Comitè Central reflexionant i discutint sobre la reunió del Comitè Central dels dies 6 i 7 de gener.
El que convindria és que fóssim un partit de reflexió organitzada, però també podríem caure aquí en una altra consigna.
Crec que ha estat important aquesta consigna «partit de lluita i de govern», perquè està molt Hígada a la nostra concepció
estratègica. A nosaltres se'ns ha vist sempre com un partit
de lluita, i entenent aquesta com una lluita en l'oposició. I cal
que se'ns entengui també com a un partit de govern. Amb
aquesta frase intentem explicar que la lluita de classes també
es pot portar a l'interior de l'aparell de l'Estat, i que es tracta
justament de fer això, no tant de fer de partit de govern, seguint sent, per tant, un partit de lluita.
Com a imatge global —i això val en la política pràctica
quotidiana— és important que el poble ens doni la seva confiança no sols perquè defensarem les seves reivindicacions
davant el poder, sinó perquè les defensarem també des del
poder. Avui, a l'Europa occidental1 en què estem enclavats la
gran batalla està en aconseguir que els partits comunistes
siguin partits de govern. Per exemple, a Itàlia, és inconcebible
que el PCI no sigui un partit de govern, amb el percentatge de
vots que té, la influència social, local i regional, de masses que
té el PCI. Aquí hi ha un sostre que cal trencar, i això és important no sols per a nosaltres sinó per a la mateixa lluita de
classes. No és perquè sí que l'imperialisme ha intentat barrar
el pas a Itàlia a la presència del PCI. No crec que sigui megalomania pensar que la lluita que en aquests moments s'ha
establert contra l'Entesa porti darrera seu evitar que el PSUC
segueixi consolidant la seva imatge de partit de govern. I està
clar, doncs, que això té molta importància.
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Som, efectivament, un partit de lluita, que vol dir ser un
partit arrelat en el conjunt del poble, amb capacitat per a organitzar les masses, per a participar en el conjunt de les tasques
per una nova civilització. Però, alhora, crec que és molt important que ens configurem com un partit de govern.
Segurament, aquí també hi ha actituds defensives davant
el perill de socialdemocratització, perquè una de les expressions de la socialdemocratització ha estat dir que s'és capaç
d'entrar al govern. En realitat, però, el que ha fet la socialdemocràcia és «entrisme», i nosaltres no parlem pas de fer
això. Nosaltres, quan entréssim al govern, no deixarem la falç
ni el martell a la porta. Anirem a defensar-hi els interessos
dels treballadors, portant la lluita de classes a l'interior de les
institucions de l'Estat. El senyor Canyelles no deixarà la seva
joieria a la porta del poder si l'aconsegueix.
NH. — El que passa és que, per als partits comunistes, estar presents al govern en un context capitalista i, a sobre, amb
una crisi econòmica molt seriosa, és un problema. Arriba un
moment que aquesta política toca un sostre.
A. GUTIÉRREZ. — Efectivament, és innegable que toca un
sostre. Però jo diria que toca un sostre si només ho veiem com
una acció estrictament política. De fet, encara que tenim un
projecte de transformació a través de reformes parcials, hi
haurà, en un moment o altre del procés, una ruptura. Encara
no sabem, ni tenim previst, com es pot produir això, i en
aquestes condicions, posar en primer pla el problema de la
«ruptura» (en moments en què, a més, no es planteja cap ruptura pròxima en el temps) pot resultar confusionista. I no ens
ajudaria a explicar que hem deixat enrera la concepció del
canvi socialista com a «presa del Palau d'Hivern».
Tenim un sostre en aquesta societat, però és que nosaltres
no pretenem solucionar les coses en aquesta societat, sinó en
una altra. En tot cas, el canvi cal fer-lo amb les masses més
àmplies.
Els compromisos que puguem agafar en els governs municipals o en el de la Generalitat no són per gestionar la crisi
capitalista, sinó per avançar en la transformació, de tal manera
que s'eixampli la democràcia i que es desenvolupi la capacitat
d'intervenció de la classe obrera, dels treballadors, en l'organització de la societat.
I paral·lelament a aquest avanç dels treballadors en les institucions, volem anar introduint formes noves de dirigir la societat, un nou model de creixement que posi les bases per
superar el capitalisme, el consumisme, etc.
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El PSUC, partit nacional català
NH. — El catalanisme burgès ha desitjat i ha esperat que
el PSUC fos simplement «el partit dels obrers immigrats»,
deixant així el terreny lliure a la seva influència, o, com a màxim, a una influència socialista «moderada». És evident que
aquests anhels no s'han acomplert. Com ho expliques?
A. GUTIÉRREZ. — Jo explico això, fonamentalment, per l'existència mateixa del PSUC. Crec que el PSUC és un partit
comunista, però no un partit comunista qualsevol; és un partit
comunista amb una història pròpia molt característica i situat
en un marc geogràfic i nacional molt ben delimitat. A mi em
sembla —i no és la primera vegada que es diu això, és una
reflexió que he rebut d'altres però que faig meva— que la
fundació del PSUC té dues vessants importants. Una d'elles,
la manifestació orgànica d'una voluntat unitària dels treballadors que sols es va expressar a la resta d'Espanya amb la
unificació de les Joventuts Socialistes i Comunistes; però el
fet que en el PSUC es fusionessin quatre partits marxistes em
sembla que li dóna una característica que, malgrat totes les
dificultats posteriors que s'han produït (que no són poques), ja
als moments immediats de la postguerra i després amb motiu
del conflicte amb en Comorera, malgrat tot això jo crec que
ha mantingut com un signe d'identitat aquesta voluntat unitària que, encara que sigui en formes diferents avui és a la base
de les nostres concepcions estratègiques: és a dir, que no és
possible el socialisme en llibertat i en la democràcia sense
reconstruir la unitat obrera en el pla sindical i polític, la qual
cosa a nivell polític és expressada per la unitat entre socialistes i comunistes; amb altres sectors també i amb altres
formes d'unitat noves, amb sectors marginats; una forma d'unitat inespecífica, però real, que es dóna amb la integració en
aquest combat dels independents, etc.
Però l'altra vessant que em sembla fonamental és que el
PSUC proporciona a la classe obrera catalana, fonamentalment
d'immigració, un instrument de lluita ideològica i política enfront de la influència anarcosindicalista. Una batalla que es
guanya ja en una part substancial durant la guerra civil. Però
en la lluita contra el franquisme ve a representar la iniciativa
i en certa forma a encapçalar tota la lluita per la reconstrucció
nacional de Catalunya. La lluita contra el franquisme a Catalunya no ha estat mai sols una lluita contra el franquisme, sinó
també per les llibertats nacionals. Tota la incorporació d'aquests sectors de la classe obrera que s'han identificat amb
la política del PSUC ha anat col·locant el PSUC al centre de la
direcció de la lluita nacional, no d'una forma exclusiva però
sí amb un protagonisme important. Avui apareix, per exemple,
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com un element diferencial extraordinari amb el que passa al
País Basc. La situació al País Basc és dramàtica en aquests
moments; i pot explicar-se per la incidència de tota una sèrie
de factors. Però entre aquests —al meu entendre com un factor fonamental, i quasi ningú no pot discutir l'existència d'aquest factor— hi ha el fet que la classe obrera no juga cap
paper, absolutament cap paper en la lluita nacional. La lluita
nacional al País Basc es ve donant entre altres capes i sectors
socials que, precisament, estan donant connotacions molt negatives a aquesta lluita. Per una banda estem evitant quelcom
que hagués estat dramàtic per a Catalunya: la divisió en dues
col·lectivitats; i, per altra banda, col·locar la classe obrera com
a protagonista real de la lluita per les llibertats nacionals i per
la reconstrucció nacional de Catalunya. I això no és mèrit
sols del PSUC: la fusió del PSC amb el PSOE crec que està
jugant un paper positiu en aquest sentit. Però a mi em sembla
que això és el que explica, succintament, que tinguem aquesta
situació.

La política d'integració
NH. — Al mateix temps no es pot negar que aquest procés
s'esdevé enmig de conflictes, dificultats i contradiccions, perquè a les diferències de llengua, de cultura i d'origen geogràfic, s'hi afegeixen diferències de situació social: el treballador
català sol tenir un nivell cultural superior, unes feines més
ben remunerades, una posició social millor. Això es tradueix
en diferències entre perifèria i centre de les ciutats. Aquesta
qüestió la trec ara perquè la volia lligar amb la «política d'integració» eixida del IV Congrés,- política que no és només
d'integració de tendències, de maneres diverses d'entendre la
línia del partit, sinó que implica també la recerca d'una compenetració creixent entre castellanoparlants i catalanoparlants,
entre obrers i intel·lectuals, etc., que s'interfereixen amb les
diferències polítiques i les compliquen...
A. GUTIÉRREZ. — Estic segur que això és així. De la resposta que t'he donat a la pregunta anterior, que era una
resposta quasi d'una tirada, una resposta feta amb «tiralínies»,
se'n podria deduir que el procés de direcció per la classe obrera de la reconstrucció nacional de Catalunya és una cosa ja
donada, i no és així. Però jo crec que aquests nivells de complicació a què tu has fet referència, encara posen més en relleu tot el que estem avançant en aquesta direcció. El que has
dit és veritat, i hem tingut i tenim encara problemes que tendeixen a dificultar el procés d'unitat de fons entre totes les
capes i sectors socials interessats en la reconstrucció de
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Catalunya. Però la impressió que tinc és que estem superant
totes aquestes coses. I es tracta d'una via de recuperació que
no és mecànica, sinó fruit d'haver reconegut que tenim tota
aquesta sèrie de problemes. Hem buscat d'identificar la seva
dimensió i, a través de la comprensió i d'una tasca d'explicació, fer que no es posessin per davant de la unitat de fons.
I ho hem fet, alhora, amb una certa flexibilitat, que impedís
que l'existència real de tots aquests elements de dispersió o
de conflicte s'agrandissin més enllà de la seva pròpia realitat
i fossin utilitzats per la burgesia per trencar la cohesió de
fons de totes les forces interessades en aquesta reconstrucció
nacional.
En el IV Congrés, tu ho has recordat, vam parlar que hi
havia tendències a enfrontar centre'i perifèria de les ciutats,
intel·lectuals i obrers, catalanoparlants i castellanoparlants,
però crec que el més important és que denunciéssim que això
no era el fonamental, sinó que, malgrat aquestes dificultats,
el fonamental era que hi havia una base objectiva d'unitat de
tots aquests sectors en base a una tasca comuna, i el paper
que corresponia a la classe obrera. I en els sectors d'avantguarda de la classe obrera jo crec que hem trobat un alt nivell
d'identificació, d'identitat amb aquesta política, i que l'han feta
realment seva. L'altre dia al comitè central un company deia
que aquesta campanya electoral no havia estat propagandística
per part nostra, sinó molt pedagògica i feta per una immensa
majoria dels quadres del partit en el seu conjunt. Jo he viscut
experiències d'explicació no sols clara i, al meu entendre,
encertada, sinó molt des de dintre en tota aquesta qüestió.
Aleshores, és clar, tu relacionaves això amb la política
d'integració. Jo crec que això és un aspecte de la política d'integració, però no el més important. Que el més important és
el que es dóna al nivell del debat polític. És veritat que diverses
experiències poden fer que els resultats de la reflexió no siguin
immediatament coincidents, i que cal passar-les per un debat
que els permeti d'integrar-les, de trobar un denominador comú.
I que si no es tenen en compte aquestes diferències de vegades poden invalidar tots els esforços de síntesi. Però a mi em
sembla que on es ve donant la vessant més important de la
política d'integració és en el debat polític. No és tant la integració de treballadors manuals i treballadors de la cultura,
entre catalans de naixença i catalans vinguts d'altres terres,
entre centre i perifèria; sinó que la integració es ve donant
en el terreny del debat polític. A partir de l'actitud de donar
preferència a la discussió objectiva per davant de les opinions personalitzades, jo estic detectant, sobretot als últims
comitès centrals, que els companys, d'una banda, donen molt
lliurement les seves opinions (això sembla que sigui molt fàcil
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però no ho és tant: cal crear un hàbit i un ciima, per ta! que
tothom pensi que allò que dirà no escandalitzarà els altres)
i, d'altra banda, els companys de vegades coincideixen i de
vegades discrepen, però cada cop és més infreqüent que les
coincidències i discrepàncies estiguin a priori preestablertes;
la qual cosa indica que no anem pel camí de fer cristal·litzar
corrents o tendències, sinó que cada opinió apareix com una
aportació a una elaboració col·lectiva. I cada vegada és més
important el resum final, i sobretot la declaració política, que
no la intervenció inicial. I això vol dir que la integració es fa
dins del marc de la política del partit, però acceptant que cal
l'aportació de les diferents experiències i reflexions dels com
panys i la seva integració en un pensament col·lectiu.

Ètica i política
NH. — D'aquestes dificultats de fer un partit unit, crec que
tu has tocat els factors segurament més importants, però vull
afegir-ne un altre del qual se sol parlar poc. És el problema de
l'ètica. Em refereixo, per exemple, al problema sorgit amb la
legalització del partit i, ara, amb la confecció de les llistes
electorals: les petites ambicions de poder, el desig de figurar,
i altres tics que creen dificultats addicionals a la comprensió
recíproca entre sectors socials diversos, entre intel·lectuals i
obrers. ¿No et sembla una problemàtica que el partit hauria
d'abordar amb més decisió?
A. GUTIÉRREZ. — Sí. De tota manera, aquí es barregen diverses qüestions. Almenys, per a mi, dues. La primera és que
d'una manera gairebé automàtica, si no es vigila, la gent procedent del món professional —pel fet de tenir una més alta
preparació cultural, ideològica, metodològica, però a més a
més unes formes de treball que els donen més possibilitats
de dedicar-se al treball polític— a la pràctica es vagin imposant insensiblement com a imprescindibles en llocs de direcció d'una forma majoritària. I aquesta és una cosa que jo crec
que ens ha passat i que cal vigilar, i davant la qual hem introduït elements de correcció. Ens hem trobat de vegades que
determinats comitès comarcals on el 90 per cent de la població és obrera, al comitè la proporció era gairebé la inversa; o almenys la presència d'obrers era minoritària... Aleshores això ha produït una actitud instintiva de refús dels companys del moviment obrer que s'han sentit menystinguts. Però
a més a més jo diria que no és sols aquest el problema. Jo he
sentit parlar d'elitisme, de sentir-se menyspreats; però hi ha
també un problema de llenguatge, d'experiència directa, del
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tipus de problemàtica per a j a qual cadascú és més sensible,
que fa que de vegades es produeixin distanciaments, perquè
les vivències no són les mateixes. I aleshores la capacitat de
direcció, encara que del punt de vista aparentment teòric sigui
gran, en la pràctica decau i es distancia de la realitat en la
qual ens movem perquè ni el llenguatge ni el tipus de problema per al qual cadascú és més sensible ni el tipus de necessitats a resoldre s'enfronten com cal. I això ha estat a l'origen de la crisi d'alguns comitès. Jo crec que hem entrat en
una via de rectificació perquè també hem comprès que si no
es vigilava les coses tendien automàticament en aquesta direcció.
Però aquí hi ha un altre problema al qual tu et referies amb
l'ètica; i és que al món en què vivim de vegades se'ns plantegen lluites pel poder, també. I fins i tot poden ser molt ben
intencionades, amb la idea que un defensa la posició justa, i
que a fi que aquesta posició justa pugui reeixir, cal fer-se amb
el poder. I com que vivim en una societat on el poder és una
realitat —antidemocràtica, però és una realitat—, la lluita pel
poder de vegades es dóna entre nosaltres mateixos, i no cal
dissimular-ho. Però com lluitar contra això? Jo m'ho he plantejat i penso que la forma de fer-ho no és invocant principis
ètics, sinó fent funcionar la democràcia en el partit. Si el
partit funciona democràticament, la lluita pel poder adquireix
immediatament una altra dimensió. Primer, perquè els que han
aconseguit el «poder», la jerarquia, el tenen constantment
qüestionat per un funcionament democràtic. Però jo diria —almenys per m i — confortablement qüestionat. Crec que —i això
t'ho dic.amb la meva experiència de dirigent del partit, que
suposo que tu la pots corroborar— quan hom s'instal·la en la
direcció del partit amb un esperit democràtic, la co-responsabilltzació amb tots els altres esdevé una forma de direcció
molt més confortable que quan hom s'hi col·loca pensant que
està defensant ell una veritat que només té ell, que el posa
constantment en conflicte i fins i tot a la defensiva davant
els altres, perquè és com si els altres li volguessin arrabassar una veritat que ell té. Aleshores si a la concepció de la
direcció hi ha no el poder, sinó la democràcia, jo crec que
els dirigents s'instal·len molt més confortablement, sense neguits, i entrem en una dinàmica diferent. Per què? Perquè
aleshores la democràcia fa que el poder sigui compartit i, al
mateix temps, que el poder sigui substituït quan cal.
Una de les qüestions que cal en el partit és valorar la democràcia en l'elecció personal. Nosaltres hem tingut raó quan
hem dit que l'important és que la democràcia estigui en la
discussió política, i que és secundari que ho apliqui aquest
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o aquell altre. Però en la pràctica també té importància qui
ho aplica.
Estem avançant en el debat democràtic, en la síntesi, en
els mètodes de discussió, en la llibertat de discussió. Però
necessitem que hi hagi també una democràcia natural pel que
fa als càrrecs de direcció, una democràcia no forçada: per dirho gràficament, cal que no sigui un drama substituir el secretari general o el president del partit comunista.

Democràcia interna
NH. — D'alguna manera ja m'has avançat la qüestió que
volia plantejar-te ara, que era sobre la democràcia interna.
Quins altres aspectes de la democràcia interna voldries subratllar?
—Jo crec que és essencial la democràcia interna en els
mètodes de discussió, l'autèntica comunicació de baix a dalt
i de dalt a baix, que encara no està ben resolta. Comencem a
resoldre la comunicació de dalt a baix, però encara tenim moltes dificultats per a recollir-la de baix a dalt, i encara hem
d'afinar en els nostres mètodes. Però és que, degut als hàbits
mateixos de la clandestinitat, encara tan recents, nosaltres
hem estat acostumats que la direcció donava orientacions i
aquestes eren seguides. Però crec que hem donat un pas endavant quan no sols donem orientacions, sinó que intentem portar al conjunt del partit l'explicació política d'aquestes orientacions. Però encara no tenim ben resolt el recollir tot el pensament col·lectiu, l'experiència de tot el partit; i aquí hem
d'avançar. Amb alguns mètodes de treball hem agilitzat ja les
coses, però ens falta molt, i no ens hem d'aturar. Aquesta
seria la qüestió fonamental. I hem d'aconseguir una participació fins i tot de la gent que està més enllà de l'organització
del partit. És a dir, que hem d'entendre per democràcia, també,
que ens arribin coses de fora del partit estricte. I diria també,
que ens arribin coses de vessants ideològiques que no són
«ortodoxes» per a nosaltres. Em preocupa, per exemple, trobar
la nostra capacitat, que no la tenim encara, per aprofitar algunes aportacions que, de vegades, apareixen dins d'esquemes
anarquitzants o anarcoides. (És clar que una de les coses que
combatem més és la irracionalitat que pugui haver-hi en ¡es
posicions anarquitzants. Però cal anar amb compte perquè
poden haver-hi aquí també aportacions que, per altres camins
de racionalitat, ens puguin ser a nosaltres profitosos.) La
democràcia, en suma, ha de ser no sols cap a dintre del partit, sinó també cap enfora, que ens faci més permeables a
tota una sèrie d'aportacions davant les quals encara estem
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sovint massa a la defensiva. I insisteixo en el que he dit abans:
cal portar la democràcia formal en l'elecció dels dirigents,
per tal que això es faci amb menys dramatisme. Avui encara
substituir un dirigent del partit sembla que sigui una cosa
tremendament dramàtica, i espero que tots puguem contribuir
a que això vagi canviant.
NH. — A propòsit de la democràcia interna, hi ha teories,
com la de Pareto, segons la qual les organitzacions polítiques
com els partits, en una societat de masses, tendeixen fatalment cap a formes oligàrquiques, cap a la concentració de
poder als esglaons més alts, i l'experiència recent d'alguna
manera ho confirma. Potser el desencís polític de sectors
amplis del nostre poble, i el seu absentisme polític (com també a pràcticament tots els paisos capitalistes amb democràcia
de partits), derivi del fet que les grans opcions són decidides
pels estats-majors dels partits i els ciutadans rasos hi tenen
poc a veure. Els comunistes, no hauríem de fer front a aquest
desafiament? El que deies ara sembla com si anés en aquest
sentit: que el partit comunista sigui una eina que té el poble
per intervenir.
A. GUTIÉRREZ. — El que passa és que tot això és molt difícil. Ara recordo els plantejaments d'Isaac Deutscher en la
lluita contra el burocratisme. La decisió autàrquica és l'expressió de la burocratització. Però tot això no és gens fàcil... És
difícil... Però no impossible. Un partit polític, en ser un instrument, també és un instrument alienant, no és eteri. Es paga
una servitud, i cal vigilar-la, a fi d'evitar de caure en posicions
burocràtiques, autàrquiques, oligàrquiques. Efectivament, no hi
ha dubte que la instal·lació acrítica en aquestes posicions porta
a la burocratització.
NH.— Quan dius «autàrquic» vols dir, suposo, «tancat en
el cercle dirigent»...
A. GUTIÉRREZ. — Sí. I aleshores apareix immediatament el
perill de la «ideologització». Un cercle autàrquic s'«explica»
totes les situacions, troba explicacions per tot el que ell fa,
fins i tot els errors evidents, però, naturalment, de forma que
no tingui res a veure amb la realitat. La realitat es deforma
subjectivament a fi que entri en els esquemes preestablerts.
Aquest és un perill...

Relació amb la URSS i països socialistes
NH. — El distanciament, necessari, respecte a la URSS i
altres paisos socialistes, és una font de dificultats polítiques
internes i externes. Alguns pensen que el partit és encara
tímid en el distanciament; altres, que va massa lluny.
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A. GUTIÉRREZ. — Jo cree que el problema no és ni ser tímid ni anar massa lluny, sinó estar encertat. Nosaltres hem
estat un partit d'educació prosoviètica perquè vàrem néixer
amb la Revolució d'Octubre i perquè després ens hi hem sentit
plenament identificats. Jo recordo que l'any 1964, estant jo a
Burgos, discutíem la polèmica xino-soviètica, però no d'una
manera objectiva sinó «apriorísticament». Anàvem llegint els
punts dels xinesos i els anàvem rebatent amb els que feien
els soviètics.
Crec que hem tingut moltes dificultats per a col·locar-nos
objectivament davant aquest procés. És un fet inqüestionable
que, per una banda, hi ha la Unió Soviètica i tots els països
socialistes, i, per una altra, l'imperialisme. Tot això ha representat una bipolarització que ha portat moltes dificultats. I també s'ha donat el ressorgiment d'un «tercer món», heterogeni i
conflictiu però positiu. I, dins aquesta situació, una Europa
sateHitzada per l'imperialisme nord-americà, però que té també un gran contingut d'especificitat i de capacitat d'acció
pròpies.
Penso que cal fer una anàlisi del significat de cada una
d'aquestes coses en el terreny internacional. I aquesta anàlisi
no es pot fer col·locant en un mateix sac la Unió Soviètica i
els països socialistes, i l'imperialisme nord-americà. Ens hem
desmarcat suficientment de la Unió Soviètica? Ens n'hem desmarcat massa? A mi això em sembla d'un tacticisme esfereïdor. Nosaltres hem de tenir, en el terreny internacional, una
política clara, una política que sàpiga definir i comprendre què
és i què representa la Unió Soviètica en la lluita per una nova
societat, amb tot el que té de bo i de dolent. (I ara jo mateix
estic caient en un cert maniqueisme en parlar de bo i de
dolent.)
Penso que nosaltres no podem tenir una altra actitud en
la nostra valoració sobre la Unió Soviètica que la que correspon a la nostra voluntat de ser marxistes, una actitud, per
tant, crítica, però entenent dins d'ella l'intent de comprensió
racional.
Aquesta qüestió és delicada, però jo, com a experiència
personal meva, tinc la impressió que no estic ben situat en
aquesta crítica, i és molt difícil fer una política que no sigui
«provinciana» sense situar-la.
Per tant, jo he de reconèixer, en la meva condició de polític i, si vols, de Secretari General del PSUC, que em trobo amb
una gran insuficiència: la de no saber-me situar bé eh el context
d'una anàlisi que vol ser un element per a ajudar-nos a incidir
en la realitat davant què representa la Unió Soviètica (i també
els altres països socialistes, però sobretot, no ens enganyem,
la Unió Soviètica).
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NH. — De vegades penso que hi ha una dosi d'arrogància
nacionalii ta en les nostres crítiques, en el sentit que sembla
que nosaltres ja tinguéssim la clau per a fer-ho millor. Jo recordo en un col·loqui a Paris, organitzat per trotskistes francesos, aquests, parlant de la guerra civil espanyola, en feien
una crítica molt des de lluny. Hi intervenia també en Solano
dirigent del POUM, que va fer una explicació que a mi em va
impressionar molt. Va dir: «No penseu que això del burocratisme i de l'autoritarisme és una cosa fàcil de resoldre, ni que
es pugui explicar només amb l'estalinisme, perquè a la guerra
civil espanyola se'n van donar 80.000 casos; i els més autoritaris eren els qui en teoria eren més antiautoritaris, els anarquistes, els quals imposaven el poder a punta de pistola». I recordo ara això perquè em sembla que el més important des
del punt de vista del nostre projecte és fer una crítica a fons
de tots els processos revolucionaris per treure'n conclusions
útils. La nostra via de socialisme en la democràcia és ja una
resposta. I hi ha un altre aspecte, l'internacional. Aquí, independentment de les crítiques que podem fer —/ jo també confesso que no em se situar en aquest terreny, potser encara
menys que en l'altre—, els paisos socialistes, i particularment
la URSS, juguen un paper internacional positiu. Jo crec que no
és suficient la política de neutralisme (de dir: «ni un bloc ni
l'altre»), que la qüestió no és tan senzilla.
A. GUTIÉRREZ. — Sí, jo també crec que no és simple, i que
si ens situem en aquesta simplicitat és perquè ens manca
alguna cosa de millor. Però és clar, en el terreny internacional
hi ha la lluita per la pau, i cal veure si hi ha algú que defensa
la pau o no. I, encara que hi hagi elements instrumentals i
concepcions d'estat que puguin alienar l'aportació revolucionària, cal veure qui defensa i qui en defensa una altra, com
i de quina manera.
T'accepto el que ha estat en el fons de tota la nostra con- •
versa pel que fa a les insuficiències. Però aquí encara t'ho
accepto més. No hem aconseguit una comprensió del que han
estat les transformacions a la Unió Soviètica i els països que
l'han secundat en determinades circumstàncies. Però, fruit
d'això mateix, ens és molt difícil, si no impossible, remuntarnos a l'actitud política global dins la correlació de forces internacional. Jo crec que ens condiciona molt, tot i que tens raó
quan dius que estem avançant. Però penso que avancem molt
parcialment, perquè no n'hi ha prou amb les denúnpies o amb
desmarcar-se. Cal comprendre quin ha estat el procés, perquè
nosaltres som fills de la Revolució d'Octubre i això no és un
fet accidental. Som, doncs, corresponsales de tot el procés
posterior. I quan recordem els fets que aquí van passar, amb
l'anarquisme, etc., hem d'entendre que també en som corres25

ponsables de les coses que van passar amb la introducció de
l'estalinisme.
Per exemple: no serà possible una consideració serena dels
fets de maig de 1937 fins que no hi col·loquem molts elements
autocrítics. És veritat que nosaltres podem dir que les coses
van venir de fora, però és que no van venir de fora sense que
hi hagués per la nostra part una certa responsabilització.

El passat del PSUC
NH. — Darrerament, potser amb motivacions electorals,
s'han tornat a sentir veus denunciant el «passat negre» del
PSUC. Què opines d'aquest passat, i què contestaries a aquestes denúncies?
A. GUTIÉRREZ. — Podria arribar un moment en què s'arribés a creure que nosaltres ho hem fet tot malament i que el
nostre passat és tot negre. I jo crec que no és així; per alguna
raó estem aquí. Tenim un passat heroic, fonamentalment, amb
uns elements que es poden arribar a comprendre —no dic
justificar— en tot el procés de la nostra aportació revolucionària. Passat negre, passat negre... ¿I l'autoritarisme que ha
sortit a tot arreu, la repressió de tots uns sectors o la inhibició
d'altres...? Molta gent d'aquesta que parla d'un «passat negre»
té un passat «gris», i potser és pitjor un passat gris que no
pas un passat negre. Gent que s'ha adequat, que ha utilitzat
un mecanisme camaleònic en cada circumstància.
Nosaltres hem estat sempre lluitant, i jo em sento molt
orgullós de la història del PSUC, de la que he viscut i la que
no he viscut, que també la faig meva. I quan es critica l'estalinisme, jo dic que també n'he sigut, d'estalinista, sense haver
viscut el període de l'estalinisme, perquè tota la història del
partit és ara patrimoni nostre. És el partit que ha mantingut la
torxa de la revolució, i si avui a Catalunya pot fer-se un projecte revolucionari és gràcies a nosaltres. I això no és petulància. Es tracta de no confondre una autocrítica que ens serveixi per comprendre la realitat i per avançar, amb renegar de
tot el nostre passat. Hi ha hagut molta gent que ha intentat
fer un partit revolucionari «ex-novo» que no tingués cap de
les servituds del passat, i ha fracassat. Per què? Perquè a la
nostra història, al nostre patrimoni, hi ha molt més de positiu
que de negatiu. I la nostra condició de partit arrelat a la realitat ens exigeix, també, comprendre en quin context s'han
produït les nostres actituds negatives. De vegades dóna la
impressió que nosaltres tenim tot un passat negre, i que hem
d'arrencar aquest passat per demanar que ens legitimin i ens
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facin bons. I no és això. Nosaltres tenim tota una trajectòria
revolucionària, que té, evidentment, encerts i errors.
NH. — Quan algú es mulla el cul, quan actua apassionadament, té més riscos...
A. GUTIÉRREZ. — I quan un vol modificar la realitat, ha de
pastar fang. I pastar fang significa embrutar-se les mans. I no
dic això perquè un s'embruti les mans i es quedi tranquil, sinó
perquè un es miri sempre si el color que té a les mans és el
que ha de tenir d'acord amb el que està fent.
NH. — He recollit una crítica que, com a responsable d'una
publicació del partit, m'afecta, que crec justificada i que penso
que hem d'esmenar: cl fet que hem arribat a un punt en què
la nostra premsa, quan parla dels paisos socialistes, només
és per parlar dels seus aspectes negatius (a excepció de Cuba
i Vietnam). ¿No penses que aquesta crítica és justificada i
apunta a un tractament mal plantejat de les nostres relacions
amb els paisos socialistes?
A. GUTIÉRREZ. — Jo crec que nosaltres estem obligats a
denunciar amb més èmfasi que ningú els aspectes negatius.
Cal que això ho fem nosaltres. El que passa és que a mi m'agradaria fer-ho tenint els peus molt ben agafats a terra i mirant la Unió Soviètica amb serenitat. I això ens correspon precisament a nosaltres. I no pas tàcticament, per rentar-nos
alguna cosa, sinó perquè amb la nostra concepció hem entès
que no existeix transformació revolucionària sense llibertat.
I quan veiem que als països socialistes, on s'ha iniciat aquesta
transformació, un dels elements fonamentals del projecte revolucionari, com és la llibertat, es posa en qüestió, nosaltres
hem de ser més exigents que ningú. Jo crec que, quan el Carter anuncia la manca de respecte als drets humans, no té
absolutament cap autoritat i ho està fent d'una forma instrumental i demagògica; i està molt content que passin coses com
aquestes a la Unió Soviètica, perquè així pot continuar fent
veure que és ell l'encarnació de l'estàtua de la llibertat. Nosaltres, al contrari, sentim aquestes coses des de dins. Ho
sentim com un gran combat de classe i com la possibilitat
d'ajudar la transformació revolucionària de la societat. Aquesta
és, doncs, una qüestió que ens correspon fer a nosaltres amb
vigor. I no en podem dir una de freda i una de calenta. Cal ser
clar, contundent i inequívoc, des de dins, i amb més força,
més autoritat i més sinceritat que ningú. Per altra part, jo no
tindria cap preocupació pel fet de denunciar totes aquestes
coses des d'una publicació del partit.
Ara bé, això no elimina els aspectes deficients en la nostra comprensió i valoració del procés de transformació als
països socialistes, i de la seva significació en la lluita per la
pau i la correlació de forces internacional.
27

LA VIOLÈNCIA

Terrorisme:
Tècnica i anonimat
Eric Hobsbawm
Per què hi ha terrorisme al món modern.
Conversa a Londres amb l'historiador marxista
Eric Hobsbawm *
—Els lectors italians et coneixen, a més de com a historiador del capitalisme, com a analista i estudiós dels fenòmens,
sobretot moderns, de revolució, de revolta, d'insurreccions, a
escala mundial. Aquest fenomen del terrorisme, que cada cop
esdevé més mundial: com el classificaries, com el definiries
en els seus aspectes més generals?
—De «terrorisme», en sentit general, sempre n'hi ha hagut.
El fet nou respecte del passat és que l'activitat dels grups
terroristes avui sembla tenir algun lligam a escala mundial,
com si fos el producte d'un mateix tipus de moviment i de fenomen. És a dir, sembla un fet generalitzat.
De veritat ha adoptat aquest aspecte particular en els darrers deu o quinze anys. No vull pas sostenir que, a escala
mundial, això sigui homogeni. Ben al contrari: dic que no ho
és, fent l'excepció —una excepció consistent!— del punt de
vista tècnic. No hi ha pas gaire res en comú, si volem agafar
casos límits, entre els sudmoluquesos als Països Baixos i les
Brigades Roges a Itàlia. I en canvi tots dos tenen una facilitat
de comunicació mundial. Tots els grups s'han adonat de la
possibilitat d'una publicitat inaudita de l'acció, i la fan servir.
És fàcil utilitzar-la. És l'arma dels febles.
Fa gairebé un segle, el moviment terrorista rus, «Narodnaja
Volja», tenia uns cinc-cents activistes. Cinc-cents galifardeus
es troben a tot arreu. Quan no es coneix cap altra activitat política, que sigui positiva i fèrtil, es recorre a aquesta alternativa. Doncs avui encara més. Els joves, i els exponents de les
classes mitjanes en particular, llegeixen, escolten, miren l'es*

Entrevista publicada al setmanari «Rinascita», n.° 19 (1978).
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pectacle. Els terroristes viuen a la mida de la publicitat i l'espectacle. Aquest és un tret bastant comú.
—Però a Europa i a l'àrea mediterrània tenim dos tipus de
terrorisme: un lligat més directament a la qüestió nacional
(Irlanda, País Basc, Palestina) i un altre separat d'aquest aspecte i més directament lligat a la qüestió de l'Estat modern
(Alemanya, Itàlia, Espanya). Tu parles d'una semblança de "Comunicació». A parer teu, hi ha algun altre lligam entre els
terrorismes dels dos tipus?
—«Comunicació» en el sentit dels mass-media, més que
no pas lligam directe entre un grup i un altre, que em sembla
un fenomen possible, important, però menys central. Sobretot
és important que allò que es fa a Palestina, se sap immediatament a Suècia. Hi ha un efecte d'amplificació enorme dels
actes. Pel que sembla, certament existeix un lligam tècnic
directe entre els terroristes, encara que jo no tinc cap informació sobre aquest fet.
Pel que fa als terrorismes nacionalistes, cal dir que han
nascut en temps diferents. La tradició irlandesa és molt vella,
i de caràcter popular; està arrelada en nuclis obrers i entre els
pagesos catòlics. A Belfast ha pres la forma d'una vertadera
guerrilla urbana, fent servir el suport, actiu o passiu, d'una
part de la població. Es belluga en els «territoris lliures» on
tots ajuden, o com a mínim ningú no diu res a la policia, per
simpatia o per altres motius. Això no val per a tots els casos
de nacionalisme. Hi ha moviments nacionalistes que com a
base només tenen les minories actives. Aquestes es refien
quasi exclusivament de la publicitat: l'atemptat és, abans de
tot, una notícia de primera plana, se n'ha de parlar a la força.
La qüestió del País Basc per exemple, és poc clara i bastant
desconeguda. No se sap gaire bé. El tradicionalisme dels bascos, que és molt fort, no s'identifica amb el suport explícit a
les minories terroristes. És difícil de dir quina base de massa
tenen. Els mateixos raonaments serveixen, a tall d'exemple, per
a d'altres minories de terroristes nacionalistes, com les de les
illes Canàries, o fins i tot, per a les minories enfocades cap a
la dreta, com són les de l'illa de Madera i de les Açores.
La diferència és molt gran. Cal dir que la major part de les
minories terroristes d'implantació nacionalista accepten una
ideologia d'esquerres, revolucionària, formalment inspirada en
un marxisme vague. El cas més evident d'un lligam fallit amb
la ideologia revolucionària típica del nostre segle, el marxisme,
és el cas irlandès, potser el terrorisme més vell de l'escena.
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El nacionalisme palestí té una base popular molt forta.
I —en la situació actual, de feblesa dels altres modes d'activitat política— crec que el desenvolupament del terrorisme
palestí és un contraatac propi de la feblesa d'un moviment més
gran i més important. Ha estat una manera de recordar, de
recordar-ho tràgicament, que el poble palestí està sempre en
activitat, que sempre està present. I aquí també veiem la influència d'unes doctrines que volen anomenar-se marxistes.
Malgrat tot, he de dir que en tots els moviments d'aquest
tipus l'aspecte «marxisme» és subaltern de l'aspecte nacional.
—/ quan al terrorisme de «segona mena», en particular
l'alemany i l'italià?
—És cert que són molt diferents dels primers, almenys pel
que fa al seu origen. El terrorisme alemany i el terrorisme
italià —i aquells expressats en d'altres intents, menys importants, com els Weathermen als Estats Units— representen
sobretot el resultat de la desil·lusió, després de l'empenta
revolucionària de la fi dels anys 60, de grups d'estudiants,
intel·lectuals i burgesos, que s'esperaven un paradís immediat,
un alliberament total: la utopia avui i de seguida. Uns quants
anys després, certs grups activistes d'aquella empenta d'esquerra han començat a canviar els mètodes. Hi ha diferències
fonamentals: la situació política italiana és ben diferent de
l'alemanya. Però l'origen és més o menys el mateix. Seria
interessant de fer una anàlisi profunda de les diferents sorts
que han tingut aquests intents en els diversos països.
Als Estats Units els anys seixanta hi ha hagut molts intents,
però limitats i amb poques conseqüències. A França quasi res.
A la RFA petits grups, fins i tot completament separats de la
majoria dels altres grups d'esquerra. A Itàlia la base del terrorisme em sembla que és més àmplia: molt restringida però
suficient per no aïllar-se del tot. Fins ara és difícil dir exactament per quines raons a certs països l'intent ha pogut anar
més endavant que a d'altres. Aquesta dificultat està relacionada amb el fet que es tracta de fenòmens bastant contaminats, amb els quals es barreja l'activitat dels centres de provocació, de la policia, dels criminals comuns. És molt difícil de
quantificar-los.
—A Itàlia avui és decisiu el problema del paper que les
Brigades Roges tendeixen a assumir, o es vol que assumeixin,
en el ¡oc polític, i per tant es planteja el tema de la *desestabilització democràtica». En un cert moment s'ha discutit, sobretot, sobre la base social del terrorisme: està lligat a una situa31
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ció de marginado social, o bé a la subversió més clàssica de
les classes mitjanes?
•—Tant a una cosa com a l'altra. El que és molt clar és que
la majoria d'aquests grups, almenys a Europa, està composta
per fills de les classes mitjanes. En aquest sentit la composició social és burgesa. El fet a Alemanya és claríssim: un
dels pocs membres de la Rote Armee Fraktion d'origen no
burgès, «Bomni» Baumann, ha escrit un llibre, publicat ja en
diverses llengües, en el qual es trasllueix la tensió insuportable
en aquesta activitat entre la «gent benestant» i els fills d'obrers i marginats.
No hem pas d'excloure que certs individus marginats hi
hagin participat, precisament per això. I tampoc no hem d'excloure que en aquesta època de crisi general del capitalisme,
fins i tot grups de joves, de desocupats, i també d'obrers
—aquest és un moment històric en què creix una certa marginació dels obrers joves i tot— hi hagin participat. I, en tercer
lloc, que hi hagi influït molt el fenomen de la marginació que
ha atacat les classes mitjanes.
L'assistència massiva a la universitat, esdevinguda quasi
de cop a escala continental, i gràcies a la qual han arribat als
màxims graus de la instrucció els fills de famílies semianalfabetes, no s'esdevé pas sense conseqüències. Noves capes
s'han incorporat a les classes mitjanes. I al marge s'ha desenvolupat una zona de reclutament del terrorisme.
Però el nucli fonamental és de classe mitjana. Només cal
veure l'estil de les operacions, la desimboltura amb què s'usen
tots els mitjans característics de «societat opulenta»: màquines, ràdio, computadores, etc. És un estil d'acomodats.
—'Societat opulenta'. Els grans centres urbans han esdevingut cada vegada més els òrgans vitals del món. En un assaig —"La ciutat i les insurreccions»— publicat en el recull
Revolucionaris, tu escrius: "L'avalot popular, la insurrecció i la
manifestació són fenòmens urbans gairebé generals i, com ara
sabem, es produeixen també a la. megaiòpolis opulenta del
món industrial de la fi del segle XX*. El terrorisme no és ni
*avalot popular», ni "insurrecció», ni "manifestació» política.
Però, com trobaries el nexe que el lliga al viure quotidià de la
*megalòpolis opulenta del món industrial de la fi del segle XX» ?
—Justament, no es tracta pas de «moviments insurreccionáis». Són incapaços de fer insurreccions. Els grups terroristes
secrets estan organitzats d'una forma exactament contrària a
la dels moviments que poden, fins a un cert punt, transformar32
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se en insurreccions populars, com per exemple el moviment de
resistència armada contra el feixisme. Aquest és un punt essencial. La fórmula de «guerrilla urbana» que fan servir sovint,
certament és falsa. La base de la guerrilla urbana, com la de
la guerrilla rural, és la que hem vist desenvolupar per MaoZedong a la revolució xinesa: l'entesa entre les masses i
la minoria dels activistes.
La característica dels moviments terroristes és de reclutar
aprofitant l'aïllament dels ciutadans a la gran ciutat moderna
i tecnificada. La seva veritat és Vanonimat. El veí no coneix el
seu veí: és el primer requisit. El segon requisit de la pràctica
terrorista: els diners. Tot es pot comprar, i no hi ha cap necessitat de tenir contactes personals. Només cal disfressar-se,
que és molt fàcil: a les grans ciutats cada home és un home
qualsevol. Aleshores es multipliquen les potencialitats de l'acció anònima. Un component d'una brigada de «i Parioli»* es
vesteix i fa el que fan tots els altres habitants de «i Parioli».
Exemplar fou l'homicidi d'en Carrero Blanco, primer ministre
espanyol, a càrrec de l'ETA: acomplert en el centre ciutadà per
un grup de joves dels més respectables, si ens fiem en les
aparences.
Accions d'aquesta mena són possibles amb l'ús i el domini
de les tècniques modernes. Aquestes tècniques es compren.
Per tant molts poden fer-les servir. Però sense això, el terrorisme avui no tindria més possibilitats que la «Narodnaja
Volja».
—Hi ha els teòrics d'una subversió tecnològica de nou tipus: el black out com model d'acció a l'era de la tècnica.
—És gairebé un somni utòpic, perillosíssim, tot el que es
vulgui, però utòpic. Aquestes idees a les quals et refereixes
es mouen dins un horitzó conceptual que és exactament oposat
a una visió revolucionària. Teòricament un black out es pot
organitzar. A Nova York el poden fer cinc nois: sabotatge total
d'un sistema de telèfons, o deixar la ciutat a les fosques. Però
no és pas per això que s'esfondrarà la tècnica o l'economia
capitalista.
Avui el problema rau en el fet de concebre l'alternativa.
Els comunistes, els socialistes sempre han concebut l'alternativa «socialisme o barbàrie»: és a dir, la idea que, sense un
desenvolupament en un sentit socialista, més tard o més d'hora
aquella economia, aquella tècnica corre el perill de menar a
* «I Parioli»: barri benestant de Roma. (N. de la T.)

33

LA VIOLENCIA
un esfondrament de la societat. Però els terroristes, o els seus
similars, pensen conjugar socialisme / barbàrie. Així és que
aquests nous ideòlegs, al final, tornen exactament als esquemes antics de Bakunin, el qual estava convençut, per motius
similars, que destrucció era ja revolució.
—Però tu creus que el terrorisme és una espècie d'inevitable «producte de rebuig» d'una societat de masses com és
la que avui està en vigor en els pa'isos industrials més desenvolupats del règim capitalista?
—No ho diria pas així. El fet que hi hagi grans diferències
entre un país i un altre ja ens demostra que no hi ha automatisme. El terrorisme és visible només en certes condicions. Jo
diria que la seva arrel més immediata és la feblesa. Han estat
més sensibles a la crida a l'acció armada sobretot aquells que,
concebuda la revolució com a capgirament súbit del món, després han cregut que tot estava perdut. També he vist en altres
països un alçament militar clandestí després del fracàs dels
moviments de massa, per exemple al Brasil dels anys 60.
És cert, però, que hi ha una crisi de l'Estat modern, bastant
general. Mecanismes nous d'exclusió, defectes nous de funcionament dels sistemes democràtics: les grans decisions es prenen cada vegada més «a fora». El que no estic disposat, personalment, a acceptar és que el terrorisme assenyali un camí
de sortida. Els camins de sortida són uns altres i tots estan
fundats en la participació dels ciutadans als moviments polítics de massa, en el lloc de treball, a les ciutats, a escala
nacional.
—Ara toques un punt decisiu. Els terroristes italians en tots
els seus comunicats han repetit, d'una manera obsessiva, que
estan «en contra de l'Estat». Fa uns mesos participares a la
reunió gramsciana, a Florència, i estàs al corrent de l'aspecte
cada cop més central que està assumint, per a tota l'esquerra
italiana, la discussió sobre el tema de l'Estat. En els llarguíssims dies que va durar el segrest d'Aldo Moro, exactament
sobre això, es van jugar les cartes més importants de l'orientació de masses.
Tu ara dius: «crisi de l'Estat modern». I sense bellugar-nos
d'Europa, aquesta crisi ha obert un doble moviment: per una
banda, una restricció democràtica, d'enfosquiment dels centres
i dels mecanismes de poder (problema plantejat per exemple
per un crític com és Claus Offe); de l'altra, creixement democràtic, de forces, moviments, idees noves. L'acció terrorista
tendeix a donar-se un contingut directament polític, tendeix a
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abocarse i a intervenir en aquests processos. Segons tu, l'acció terrorista neix com efecte i reacció contra el creixement
de l'autoritarisme o contra el creixement de la democràcia?
—A mi em sembla que la lògica del terrorisme consisteix
a destruir el que existeix de l'Estat democràtic. Això vol portar cap a una polarització, vol forçar l'Estat a canviar l'hegemonia pel poder pur, pel domini (lleis excepcionals, etc.). Vol
impedir que la classe obrera i les masses agafin consciència
del caràcter fonamental de l'Estat. Això ja hi és, a la seva teoria. Em sembla que el terrorisme no és pas una reacció contra
l'Estat més autoritari sinó contra l'Estat menys autoritari.
El que sí és clar, sobretot després de les experiències dels
últims deu anys a l'Amèrica llatina.-és que aquesta política, en
els casos que té èxit, produeix desastres. Només cal mirar
l'Argentina, l'Uruguai. A l'Uruguai —i estic parlant d'un moviment com són els Tupamaros, molt honest, ple d'idees polítiques, no d'una militància política cega— quan s'ha aconseguit
polaritzar els aclariments, la conseqüència ha estat la destrucció total de qualsevol possibilitat d'activitat política, tant legal
com il·legal, i la imposició, en aquest país d'una tradició democràtica bastant forta, d'una de les pitjors dictadures militars.
Les primeres víctimes han estat els mateixos activistes: però
després tots s'han convertit en víctimes. Tenim alguns exemples —encara que pocs— d'activitats terroristes en contra de
dictadures (Brasil). Però tampoc aquestes han tingut cap efecte. La dictadura tem poc els grups petits de dilettantes, o fins
i tot dels professionals, però aïllats i mancats de suport.
—De les teves respostes es conclou una espècie de duríssima, diguem-ne així, «crítica del negativisme
terrorista»...
—Sí, aquesta em sembla que és la cosa fonamental. Voldria
subratllar que una gran part dels nois i noies que formen part
d'aquests petits grups és gent molt sincera, i valenta. Persones
que es veuen com a revolucionaris. Però, quins són els resultats d'aquesta manera d'actuar? No dic pas que les activitats
terroristes hagin de ser excloses en totes les situacions imaginables...
—Giorgio Amendola recentment a Rinascita ha tornat a
reivindicar el «terrorisme partigiano» contra els nazistes, als
anys 1943-45.
—Precisament ara estava pensant en certes accions de la
resistència. Però el problema és que els moviments terroristes fets de petits grups no estan en posició en absolut de
transformar-se. El problema més gran dels canvis socials —de
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la revolució, en sentit literal— és exactament el de fer bellugar, de mobilitzar les grans masses. La resistència aconseguí
de posar en contacte els grups de combatents amb una part
cada cop més gran del poble: d'aquí va venir la insurrecció
antifeixista.
L'activitat dels terroristes és molt tancada en ella mateixa.
Capaç només d'alimentar crisis. L'objectiu que es fixen és
inaccessible. No poden sortir-se'n, de la seva activitat. Per la
seva naturalesa, constitueixen un grup desconegut. Han de
desenvolupar-se en un sentit purament exotèric. La vida d'aquests grups és completament interna: esdevenen objectius
per a ells mateixos. En el fons els Baader-Meinhof i les Brigades Roges primer han hagut d'aconseguir diners (robatoris,
rapinyes), després gastar-los en tècniques, després acomplir
accions, i encara altres coses per alliberar els presoners. No
hi ha sortida. Com en les novelles d'espionatge (entre els mites més grans dels últims 25 anys: James Bond) l'activitat
exotérica substitueix totes les altres: la cosa important no és
la informació que els serveis d'espionatge estan encarregats
d'assumir, sinó el joc dels espies, el duel.
—Per resumir, em sembla que estàs dient això: s'ha obert
una «crisi general del capitalisme»; dins aquesta crisi n'hi ha
una d'específica, la dels sistemes polítics i dels Estats; el
terrorisme és a dins d'aquesta crisi com una de les forces de
consolidació dels aspectes autoritaris, anònims, tècnico-irracionals. És una cosa més alarmant que allò que podia ser el
clàssic ¡oc de la provocació feixista, de la infiltració, de la
maniobra dels serveis secrets (amb el benentès que són coses
que no es poden excloure)...
—Certament, en dos sentits. En primer lloc, perquè han
estat contraproduents. A la RFA la fíofe Armee Fraktion ha
alimentat impulsos de dreta. En segon lloc, perquè el mateix
fet d'escollir aquesta mena d'activitat és exactament rebutjar
la fe en la política de mobilització del poble, de la classe obrera, cosa que ells no poden realitzar de cap manera.
El terrorisme cerca una alternativa en la qual es pugui treballar sense el poble i sense les masses. La càrrega d'autoritarisme és molt gran.
—Creus —i hem de fer una referència al nostre país— que
és possible calcular sense prejudicis aquests efectes, creus
que el terrorisme és utilitzat políticament, d'una manera directa, pels grups que critiquen el desenvolupament de la situació?
—Personalment no crec en els complots complicats. Veig
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fets objectius. Un d'aquests fets objectius és una ajuda fornida a la dreta, en la mesura que el terrorisme pot dur al collapse les condicions de la lluita democràtica. És cert que els
grups que treballen a les fosques són molts i desconeguts: tot
és possible. Tot i així, no hi veig pas una activitat conscient
de les classes dirigents. Més aviat hi veig el problema següent: aquests són els homes d'una política sense sortida.
(Traducció: Roser Argemí)
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Dona i violència
Terttu Eskelinen
La meva aportació a aquesta taula serà feta des de l'experiència que em brinda la meva professió de psicòloga i psicoanalista. Si bé és veritat que en aquesta experiència clínica
tractem sobretot amb la dinàmica íntima de l'individu, no crec
que es pugui comprendre el problema de la violació, ni cap
altre episodi o conflicte d'un subjecte, sense tenir present la
interacció continuada entre-l'individu i la societat.

Les formes socials com a reproducció
de la possessió infantil
En efecte, dinàmica de grup i dinàmica individual s'emmirallen en molts aspectes i així veiem que el tracte que una
persona dóna als seus fills, a l'amic o al company sexual, reprodueix amb una particular analogia el tracte que ha rebut
o creu haver rebut de les institucions, de les tradicions del seu
medi, dels preceptes religiosos i culturals a què ha estat
sotmesa.
Com sí cadascú, en el seu viure, en el tracte amb els altres, improvissés, amb un marge més o menys ampli, la temàtica que li ha estat imposada des de la infantesa, com si cadascú dramatitzés, amb els personatges del seu entorn, l'empremta
amb què el sistema social l'ha anat marcant a través de la
família, dels educadors, del sistema polític, etc.
I, a la recíproca, és potser més impressionant encara adonar-se que les normes, els mites, les pautes educatives amb
què la societat regula la vida dels seus membres reprodueixen,
com a sistema social, una bona part de les ansietats i dels
impulsos, sovint els més destructius, que trobem en la conflictiva més bàsica de l'infant.
Prenguem qualsevol exemple per a fer més evident aquesta
interacció: l'infant, en sentir-se desvalgut i a mercè de l'an* Ponència presentada al Symposium sobre -La violència en la societat actualorganitzat pel PSUC a Barcelona (28-29 oct. 1978). Els subtítols són de NH.
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goixa, s'aferra àvidament a la mare a la recerca de seguretat.
Mogut per la necessitat, voldria la mare únicament per a ell,
àvidament, possessivament. Voldria una mare sense altres
interessos fora d'ell, una mare que s'esgotés en la funció
d'assistir-lo. Qualsevol incidència que trenqui el seu somni de
control absolut de la mare, desvetlla la protesta gelosa i l'atac
a qualsevol vincle que la mare pugui tenir, tant dins de la
família com en l'àmbit social en què participi.
Ara bé, quina diferència qualitativa hi hauria entre el tracte que el nen possessiu dóna a la mare i el del marit gelós
que veu la dona com una cosa seva, la controla i la limita en
profit de la pròpia seguretat? Tota aquesta conducta gelosa de
l'home adult és recolzada, avalada per l'opinió pública, per
les institucions religioses i jurídiques. Tot és el mateix: la
por de perdre l'altre, l'avidesa, l'afany de domini i de possessió i els sentiments de gelosia. El que ha canviat és la
balança de forces: aquell nen que depenia físicament i mentalment de la mare ha esdevingut l'home que la domina i que
dicta la conducta de la Societat enfront d'ella.
Podríem dir que la Societat viu segons un model infantil
l'angoixa que la possible llibertat de la dona l'inspira (potser
que tota llibertat l'inspira). Per a deslliurar-se d'aquesta ansietat organitza una estratègia, allò que anomenem un sistema
social de defenses que assegura el control de la dona; la seva
limitació de moviments, d'expansió, de creativitat, la seva possibilitat de noves vinculacions. Com un infant gelós, augmenta
les seves demandes i reitera les seves exigències. Però en
l'infant el control omnipotent de la mare és una fantasia que es
tradueix, amb possibilitats reduïdes, en el tracte concret amb
ella. El sistema! social, en canvi, en limitar la dona, posa en
pràctica els impulsos destructius de l'infant amb una operància
«objectiva» de múltiple executòria, que va des de la confecció
d'unes lleis de clar favoritisme masculí fins a la idealització
de l'encongiment i de la renúncia, postulades com a ornaments
sublims de la feminitat.

L'opressió social i familiar de la dona,
font de problemes per als fills
Tornant ara a l'experiència concreta, caldrà veure les grans
modalitats de pressió social sobre la dona i les pautes més
corrents d'exercici de la violència.
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A títol d'exemple, resumiré dues observacions que em
semblen força modèliques i, com a tais, repetides:
— Sergio és avui a la presó per haver comès repetides
violacions, sol o en companyia d'un petit grup d'amics. La
darrera vegada, sembla que la raó desencadenant va ser la
gelosia violenta que li desvetllà la infidelitat d'una amiga seva.
La violà en presència de dos companys, després la féu violar
per ells i finalment tornà a penetrar-la amb sarcasme. Ara, des
de la presó, escriu a la seva mare amb tota mena d'exigències,
i la tracta de puta si no el satisfà amb diligència i, a la vegada,
gasta unes expressions puerils'de seducció ensucrada. Sabem
que sempre ha estat amanyagat per la mare com un reiet de
casa i que ha abusat despòticament d'aquesta preferència.
La mare va ser violada quan tenia 16 anys pel pare de Sergio i, en tenir el fill, va ser obligada a casar-se pels seus propis
pares. El pare de Sergio és un alcohòlic violent que la brutalitza i la força sexualment davant dels fills enmig de les seves
freqüents embriagueses. Aquesta mare, als 24 anys tenia ja
set fills i havia intentat separar-se del marit. Però, moguda
per la necessitat i per la manca de qualsevol recolzament, hi
torna a conviure. La seva actitud enfront del fill, si bé és planyívola pel tracte exigent que ell li dóna, és també admirativa
de l'executiva i l'astúcia del xicot. És sorprenent la correspondència d'aquesta evident complaença de la mare amb l'afirmació del fill que justifica la seva conducta envers les dones
dient que «totes s'ho passen bé en ser violades».
— L'altre cas és més banal, menys cruent i hauria pogut
passar desapercebut als ulls del psicòleg perquè els pares
tapaven —amb grans sacrificis— la conducta quasi delictiva
del fill. Però fou la mare que em vingué a consultar pels seus
propis problemes. El noi, que anomenarem Carles, té 16 anys
i ha estat expulsat de diferents col·legis per la seva conducta
displicent en l'estudi però, sobretot, per la seva manera de
tractar les noies, a les que sovint provoca i maltracta de paraula i de fets. Algunes vegades ha intentat masturbar-les contra
llur voluntat, obsequiant-les al mateix temps. Els pares fan
grans sacrificis econòmics per anar aguantant els canvis de
col·legi ja que, per a ells, aquesta és l'única manera de salvar
el xicot.
La mare, prop de la menopausia, consulta per una impressió de col·lapse total en el seu viure. Es troba completament
ensorrada en adonar-se que està perdent l'atractiu físic i tot
allò que ella havia construït al voltant d'aquest atractiu. Per a
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ella, suposava ser complimentada i obsequiada. Declara haver
estat sempre frígida i distant emocionalment del marit. La
buidor del lligam conjugal era compensada per l'estreta i controladora distància en què es movia dels fills, sobretot d'en
Carles. S'anima parlant de les proeses del noi quan era més
petit, del fort que era i de com rebolcava per terra una germana tres anys més gran que ell. El que més l'ha deprimida és
adonar-se de la implicació sexual en l'actitud violenta d'en
Carles. Parlant de la frigidesa d'ella, diu que «és una violència
i una brutícia tenir sexe».
Fa alguns anys, quan els fills ja eren grans, volgué traballar
i començà a agafar gust a la feina de secretariat que aconseguí
en una empresa. Però llavors el marit se sentí molt gelós i
no parà fins que li va fer deixar la feina i la reduí novament
al treball de casa. És esquerpa amb les altres dones i cada
dia l'envaeix més el tedi.
Aquesta mare s'havia construït una identitat falsa, una identitat que tan sovint veiem fomentada per la societat; una
identitat instrumentada amb coqueteria, acceptant de ser un
objecte narcissista del marit. Com en tants casos, en aquesta
dona veiem que la falsa identitat se li esfondra en arribar a la
menopausia, en declinar l'atracció de la dona jove. Aquesta,
com tantes dones, se sent reduïda al no-res, amb molts obsequis però sense independència econòmica ni possibilitats d'autèntica i lliure iniciativa.
Què trobem de semblant en aquestes dues històries, malgrat les diferències en l'empenta agressiva d'un i altre adolescent i les diferències entre el panorama tan escandalós i
desesperat del clima familiar, a la llar de Sergio (immigrats
sotmesos a fortes privacions) i dins l'atmosfera petit-burgesa
amorfa i grisa de la família d'en Carles?
Jo diria que en un i altre cas trobem uns pares que viuen
en un equilibri sadomasoquista, és a dir, en una organització
perllongada de convivència en la qual destaca, als ulls del fill
adolescent, la imposició indefugible dictada pel pare i executada amb una brutalitat física, contundent, en el cas de Sergio
i més subtilment en el cas de Carles. És cert que no tenim
notícia, en aquest segon cas, de violències físiques, però l'enclaustramént de la mare pel pare al clos de la llar, la desvalorització de tota iniciativa que la mare pogués tenir fora de
l'esma casolana, mostra aquesta dona sotmesa rigorosament a
la ideologia, a la rutina i a la inseguretat del marit, expressada
si més no en la gelosia d'ell.
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Aquests dos pares imperatius i dominants denuncien llur
feblesa en la seva addició concreta a l'alcohol o en la defensa
més mesquina d'unes tradicions que violenten qualsevol afany
d'afirmació expansiva de la mare.

Reaccions de compensació defensiva
Pel que fa a la situació de la mare, les coincidències que
ofereixen casos molt dissemblants en la seva anècdota són
també molt sorprenents. Vegem-les: són dones que es troben
en una situació sense sortida, amb l'angoixa manifesta o callada de no poder fer gran cosa de personal davant d'unes condicions econòmiques i culturals que fan dificilíssima qualsevol
conducta que suposi alliberar-se de la imposició del marit,
imposició avalada per principis jurídics, religiosos o àdhuc per
pretesos arguments científics. Davant d'aquesta impossibilitat
de lluita frontal contra la situació traumàtica en què aquestes
dones es troben, només resten les solucions desesperades,
que es concreten en l'adopció de diferents recursos; per citar
només els més freqüents, parlarem de la frigidesa, de la
identificació amb l'agressor i de la idealització del sacrifici.
La frigidesa s'ha de comprendre no solament en el sentit
més concret d'anestèsia sexual, sinó en el més ampli de denegació de sentiments i de l'agressió. Per a no confrontar-se amb
Tà~violència i amb la crueltat física i moral de l'agressió, es
desenvolupa una mena d'insensibilitat física i mental i, allà on
podria viure el terror, el ressentiment d'una banda, la conscienciació i la lluita d'altra banda, hi ha la indiferència o l'expressió subterrània i el·líptica d'aquelles emocions en els derivatius camuflats de la neurosi i de les malalties psicosomàtiques.
Altres vegades, i això em sembla que es troba en els nostres dos casos, una petita i migrada compensació que la dona
es procura al seu paper de víctima, és una certa identificació
amb l'agressor que el marit representa. Aquesta identificació
es juga en una actitud de protecció dominant i controladora
envers els propis infants. És a dir: dins dels patrons educatius
que la mare practica, hi traspua la voluntat de domini i possessió del marit. No és estrany observar, juntament amb aquesta actitud, aquella altra que ja hem apuntat d'idealització del
sacrifici exaltada per l'Església. La mare, presentant-se com a
víctima generosa, exerceix el control del fill, sol·licitant obe42
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diència i, alhora, inspirant-li culpa. Podria també parlar de la
defensa masoquista, però ho faré més endavant en funció dels
malentesos que ha creat.
Ara, mirant les coses pel costat del caràcter del violador,
el més evident és la identificació amb l'agressivitat manifesta
del pare i sovint, si no sempre, amb la seva feblesa latent
(recordem el to brutal i melós alhora de Sergio amb la seva
mare). El violador, seguint el pare, viu la mare com una possessió pròpia i li exigeix una conformitat incondicional. Quan
la mare o la noia fallen, la ferida a l'amor propi es descabdella
en una reacció brutal, en un contracop ben desmesurat en
relació amb l'ofensa. Sergio, no sols afirma que la seva amiga
és una cosa seva i la viola, sinó que li fa sentir també que és
la possessió del seu grup d'amics.
Ara, mirant novament les dues mares: veiem que tenien
una vaga idea —ben mentalitzada pels patrons educatius— que
ser tractades de forma tan dura corresponia al seu destí de
dona. La mitologia amb que la societat educa i obliga la dona
té certament la finalitat de descarregar-se de tota la responsabilitat pel sofriment que infligeix. Ara bé, la dona, en conflicte
amb el seu propi sexe, està predisposada a acceptar el seu
sofriment i, per tant, a no solidaritzar-se amb el de les altres
dones.
Veiem com aquestes dones dels nostres exemples no tenien cap simpatia ni envers les seves mares ni envers les
noies que poguessin tractar els seus fills. La mare d'en Carles
es queixava de l'esclavitud que suposava fer cada dia els tres
àpats com Déu mana «perquè el seu marit havia estat criat
per la seva mare», de petit, com un rei. Quan ella m'explicava
la seva manera d'amanyagar én Carles, jo li vaig preguntar:
Ha pensat en la noia, en la possible companya d'en Carles?
«Que s'apanyi», em va contestar.
Una es pregunta, recordant un adagi del meu país,* com
és possible que «la dona sigui tan lloba envers l'altra dona»
o que pugui desinteressar-se tant de la seva desventura. Us
donaré un exemple punyent de la psicologia de la dona bastida
per dones i que recorda aquelles justificacions que feia Sergio
en dir que les noies gaudeixen en ser violades. Això té una
marcada equivalència amb les tesis de Helen Deutsch en la
seva concepció de la naturalesa femenina. Helen Deutsch
* L'autora és finlandesa. Viu i treballa a Catalunya, on ha fet les observacions
estudiades en aquesta ponència.
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parla de la «triada masoquista», segons la qual la nena desitjaria ser castrada, violada i tenir un fill del pare (i jo fegiria
que també pot desitjar els dolors del part com a sublim benedicció final!!!). És a dir que, segons aquesta autora, que en el
seu temps va fer adeptes, la dona, per la seva naturalesa,
gaudiria amb el sofriment. No caldria ni esmentar la flagrant
confusió que aquí es veu entre la capacitat que té la dona
d'aguantar el sofriment i la fruïció amb el sofriment, com fa
el masoquista. Ara bé, tots aquests conceptes com el complex
de castració, l'enveja del penis i la frigidesa innata de la dona
són puntals d'una identitat falsa per amagar i etiquetar de
malaltís allò que té la dona de més admirable: la seva capacitat de crear, de tenir fills, de recuperar-los de qualsevol
agonia i necessitat, de promoure embranzida i creixement. La
nena, més tard la dona, són les més afectades per aquesta
bàsica enveja de la mare, perquè aquesta enveja deteriora el
nucli de la seva pròpia identitat femenina. Si és veritat que
tothom es veu afectat pels mites i les pautes de la societat, la
dona que té una mala relació amb la seva feminitat, representada per la mare, que no troba dintre seu cap línia directriu
que pugui inspirar-li una actitud conseqüent i ferma, es trobarà
més a la mercè de manipulacions externes i, podríem dir, que
buscarà àvidament pautes de feminitat dictades des de fora.
Llavors es converteix en un ninot que només podrà repetir els
models prefabricats que se li atribueixen i existeix el perill
que no podrà trencar la cadena de violència que es perpetua
d'una generació a l'altra.

La societat com a obstacle pel desenvolupament
integral de la dona
Si distribuíssim esquemàticament les realitzacions humanes en aquestes tres àrees: la sexualitat, la maternitat o paternitat i la integració social, veuríem que la dona és sempre
estroncada en una o altra d'aquestes realitzacions. De l'home
pot dir-se que és un bon pare, un bon amant i un bon professional. Quan podria fer-se una afirmació tan completa de la
dona? El que se'n sol dir és que és una marassa, cosa que
generalment exclou tant la sexualitat com el treball. En canvi,
si es parla de la riquesa sensual de la dona, això rarament
concorda amb una persona que realitza amb èxit la seva vida
professional i familiar. La dona valorada sexualment, més aviat
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ens és presentada professionalment modesta, com la típica
secretària dels films, que fa el seu treball asseguda a la falda
del director. I, al contrari, la dona que destaca per la seva
creativitat professional, sovint ens és presentada com inatractiva, freda o insensible a la maternitat. Vull dir amb tot això
que l'opinió pública, expressada a través de tots els medis de
comunicació, de les pautes educatives, de les lleis laborals,
de les tradicions, etc. sempre escatima a la dona una bona
part de les seves possibilitats de realització i li permet tan
sols arribar a una tercera part, o menys, d'aquelles àrees en
què dèiem que s'actualitza la identitat de la persona. La societat actual està organitzada per a instituir la cosificació de la
dona com un objecte destinat a satisfer les necessitats de
l'home, ja siguin sexuals, domèstiques o professionals.
I ara, per acabar, quins serien els camins per a promoure
canvis en aquesta situació en l'actual realitat nostra? Hi ha
unes gestions de punt d'aplicació social i jurídic que deixo
de banda perquè seran tractades per les companyes de taula.
L'altra feina a fer té el seu punt d'aplicació en la dona mateixa i això en dos nivells:
a) Portes enfora, fent-li prendre consciència de l'agressió
de qu és objecte a nivell individual i col·lectiu i dels esquers
grossers o subtils que se li ofereixen perquè accepti la cosificació o limitació que se li imposa.
b) Portes endins, la conscienciació que es fa més necessària i més urgent és la d'aquells mecanismes desventurats
de defensa que l'acantonen en un equilibri mesquí, sense esdevenidor. Amb aquesta presa de consciència, la dona ha de
comprendre tota la patologia de les seves variades formes de
renúncia; totes suposen, en efecte, una sinistra identificació
amb l'agressor, identificació que la porta a tractar-se a sí mateixa, a una o altra part de la seva identitat, amb la mateixa
crueltat i el mateix menyspreu amb què ha estat tractada pels
altres.

Reflexions després del debat
De la discussió en el col·loqui, em van quedar dues preocupacions. Una és sobre la transmissió de la violència en l'educació dels fills: a partir de certes intervencions em va semblar que hi havia un malentès: es podia pensar que aquesta
transmissió era directa i lineal. L'altra preocupació es refereix
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a una àrea més general que, a través de la discussió, vaig
entreveure que no havia estat tractada: em refereixo a un
malestar irreparable que tot home i dona experimenta en voler
millorar la qualitat de la vida quan, al mateix temps, negligeix
la condició femenina o regateig amb ella.
Per a la primera qüestió, voldria deixar ben clar que tant
Conxa Comas com jo ens referíem a uns casos patològics ben
concrets. Pensem que és important investigar problemes d'educació com, per exemple: com pot una mare oprimida per
tots costats educar fills per a ser lliures? i per això vam descriure unes reaccions molt acusades. Però considerem important tenir present la capacitat'de la dona per transformar la
violència a la qual és sotmesa i la violència impulsiva sorgint
d'ella mateixa. La societat confia en aquesta transformació,
compta que la dona sigui un alquimista: encara que ella sigui
oprimida, la societat espera que continuï acomboiant les generacions futures de cara a una certa llibertat i expansió. I sabem
que encara que sigui colpejada és rara la dona que no aconsegueixi agombolar la criatura que té als braços amb tota la
tendresa i somnis d'un futur millor. La seva mare l'haurà criat
amb la tendresa dels mateixos somnis, i encara que aquests
somnis no hagin esdevingut mai una realitat en el sentit que
la seva vida estigui millor que la de la seva mare, la dona generalment és una corretja de transmissió d'amor i esperança.
Aquesta transformació de la violència en quelcom constructiu —que és fonamentalment diferent de la repressió
de la violència— és molt evident en els casos d'aquestes
persones que han sofert als camps de concentració o a les
presons les condicions més inhumanes i que han demostrat la
fe en la solidaritat humana i precisament gràcies a això han
pogut sobreviure. Penso, en dir això, en el coratge de Neus
Català (que es trobava en el col·loqui) i de les seves companyes que en el camp de concentració, sota els ulls dels encarcellers, arriscant la seva vida, inutilitzaven les bales que els
obligaven a fabricar. Aquest coratge no té la seva base en la
força física, sinó en la fidelitat a quelcom que és considerat
com bo i just —sovint viscut intuïtivament sense massa elaboracions ideològiques sofisticades. Veiem com aquesta integritat de la persona, aquesta fidelitat intuïtiva als ideals no
és apresa a les escoles o a les universitats, si no que té els
seus orígens en les primeres relacions de l'ésser humà —generalment amb la mare— que quotidianament rescata el bebè
de la mort amb la seva dedicació. L'ansietat amb què s'han
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d'enfrontar les mares en la criança d'un ésser indefens és poc
valorada per la societat i tanmateix d'aquesta dedicació desinteressada sorgeix la solidaritat futura que va més enllà dels
interessos propis i fins i tot de la pròpia vida.
I amb això arribo al segon punt que voldria aclarir: tot el
regateig que es fa a la condició femenina que significa el regateig a la solidaritat humana bàsica, porta en si un estrangulament de tota la condició humana. Les ideologies més valuoses
queden dèbils en la seva possibilitat de canviar la realitat si
negligeixen la difícil condició de la dona. Hom no pot jugar
amb els seus orígens, amb la font de la seva vida, encara que
aparentment arribi a tranquil·litzar la seva consciència amb els
mites psicològics i religiosos que hem esmentat abans. La
violència a la qual la dona és sotmesa cotidianament és massa
evident i la percepció inevitable d'aquesta violència rosega
l'home o la dona per dins i li talla l'alè en les seves aspiracions.
Carles Riba ho expressa d'una manera molt punyent en el seu
poema Cante Hondo, quan parla de la fallida del plany de l'home. Aquest plany... «l'hi prendran les mortes / mares cansades, per també / fer-ne llur plany, que d'elles ve / a constrènyer les closes portes / del temps ple, i els rostres vivents /
i els cors flotants als quatre vents».
Aquestes «mortes mares cansades» no són més que la mala
consciència aclaparadora que obliga l'home a fer negociacions
enterbolides, portes endintre, i actuacions de mitges tintes,
portes enfora, mentre que, dominat per la seva enveja de la
dona, continua acceptant, protegint, fomentant o simplement
essent indiferent a la condició d'aquesta.
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Arrels de la violència
en la societat
capitalista*
Joaquim Sempere
¿És la violència un fenomen innat i instintiu en l'ésser
humà, o és un fenomen induït per factors socials? La qüestió
no està encara resolta per l'antropologia i les ciències de la
conducta, que donen respostes diverses i fins i tot contradictòries. Tot i així, la conclusió d'un psicòleg social com és Elliot
Aronson, després de repassar les principals investigacions conegudes, és que «tot.i que l'agressivitat pot tenir en l'home
un component instintiu, allò que és important per a un psicòleg
social és que resulta modificable per factors situacionals».'
Efectivament, és un fet d'experiència universal que unes societats contenen més violència i agressivitat que d'altres.
El desenvolupament industrial i urbà modern en les societats capitalistes, per exemple, va acompanyat a tot arreu d'un
increment de la delinqüència i d'altres formes específiques de
la violència humana. Només cal examinar les estadístiques sobre delinqüència i criminalitat dels anys de dictadura per observar la correlació directa entre el boom industrial iniciat a
finals dels anys cinquanta i l'augment dels delictes. L'objectiu
del present treball és enunciar algunes hipòtesis sobre les
arrels socials i culturals de la violència que són pròpies de la
moderna societat capitalista del nostre país.

El caràcter classista de la societat
Tota societat dividida en classes reposa sobre una violència
originària: la que estableix i perpetua la separació entre els
productors i els mitjans de producció, que és separació i con* Intervenció al symposium sobre La violència en la societat actual, -organitzat pel PSUC I celebrat a Barcelona els dies 28 i 29 d'octubre de 1978.
1. Elliot ARONSON: Introducción a la psicologia social, Alianza Editorial, Madrid, 1975, p. 172. Aronson repassa breument les opinions.de Freud, Konrad Lorenz
i Leonard Berkowitz, entre altres.

48

LA VIOLENCIA
traposició —si més no situacional— entre uns i altres éssers
humans, entre explotadors i explotats.
Aquesta observació, per òbvia que pugui semblar a alguns,
cal fer-la per posar en el seu lloc i desmistificar els usos verbals dominants, que tendeixen a associar «violència» exclusivament amb les seves manifestacions immediatament visibles:
assassinats, segrests, robatoris a mà armada, violacions, etc.,
tot ocultant la violència quotidiana incrustada en l'ordre social
classista i sexista, autèntica «violència institucionalitzada» que
guarda una relació dialèctica amb la primera. La diferència
entre el proletari atracador i el burgès o alt funcionari estafador il·lustra com un mateix delicte violent (el robatori) adopta
formes diferents, graus diferents de violència manifesta i conceptuacions diferents segons el vocabulari dominant. La diferència és una diferència de classe.
Però el classisme de la nostra societat expressa la seva
violència intrínseca de maneres específiques, com són, particularment, el feixisme i la guerra.
Fóra un error, en un país com el nostre, considerar que el
feixisme és cosa del passat. No és casual que els tres estats
europeus on el terrorisme té més força (Alemanya Federal,
Itàlia i Espanya) siguin estats on ha governat el feixisme. Sembla plausible afirmar que el feixisme com a forma de govern
instal·la un «estil», uns «hàbits» de convivència civil i política
en els quals hi ha una forta dosi de violència destructiva. La
qüestió és encara més important si hom pensa que, en definitiva el feixisme és una expressió política de la burgesia monopolista en èpoques de crisi, a la qual recorre quan sent perillar
el propi poder; és a dir, expressió d'una classe social que
encara domina el nostre país i la nostra zona geogràfica i que
torna avui a sentir dificultats —diferents a les dels anys 20
i 30— per mantenir el seu domini.
Un aspecte a considerar seriosament seria el del conjunt
de condicions socials i psicològiques que poden resultar favorables a una adhesió de masses al feixisme. 2 ¿No es donen
actualment alguns processos inquietants (inestabilitat psicològica i vital, fenòmens de dependència, descrèdit de la raó, etc.)
entre sectors de joventut, que poden ser base de rebrots
feixistes?
No em detindré a considerar el fenomen de la guerra, que
2. Hi ha dos estudis clàssics del tema: Wilhelm REICH, La psicologia
masses del feixisme, i Theodor W. ADORNO, La personalitat
autoritària.
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en el nostre cas només ens afecta lateralment. Lenin deia que
el capitalisme imperialista porta al seu si la guerra com el
núvol porta el llampec. Efectivament, la dinàmica expansiva
inherent al capitalisme porta inevitablement a l'imperialisme,
al colonialisme, a la guerra (i si avui l'equilibri del terror degut
a les armes atòmiques frena la guerra general, no impedeix
en canvi les guerres locals a molts punts del planeta). No cal
insistir en el pes que poden tenir les guerres en la conformació
psicològica i moral dels pobles. Pensem en el que significa
posar la violència com a fet «natural» en la vida dels pobles;
pensem en les empremtes morals deixades sobre els soldats
que han matat, torturat, destruït i practicat el genocidi, tot
apareguent com a herois; en els hàbits pretorians que generen
les guerres dintre dels exèrcits; en el racisme i el nacionalisme agressiu, etc.

La disgregació pròpia de la societat burgesa
Enfront de l'univers moral i cultural integrat de les societats precapitalistes —la qual cosa cal no confondre amb un
elogi, tractant-se de societats opressives i limitades—, el món
burgès produeix la disgregació social. L'avenç incontenible de
les forces productives modernes destrueix els vincles tradicionals: «Allà on [la burgesia] ha arribat al poder, la burgesia
ha destruït les condicions feudals, patriarcals, idíl·liques. Ha
destruït sense pietat els bigarrats vincles feudals que lligaven
els homes els seus superiors naturals, sense deixar entre home
i home més vincle que el simple interès tot nu, l'insensible
"pagament al comptat"» (Manifest del Partit Comunista). L'univers integrat per una visió religiosa, jeràrquica, unificadora,
amb valors estables i sòlids ha desaparegut.
La divisió del treball dintre d'una societat mercantil desenvolupada com és la capitalista actual és un factor bàsie
d'atomització de l'individu. La persona no es troba directament integrada en una comunitat: només s'integra a ella mitjançant un treball parcellari (del qual sovint ell no percep o no
domina el contingut concret) amb el qual rebrà una remuneració en diners que li permetrà d'adquirir el producte d'altres
treballs per satisfer les seves necessitats (vestir, menjar, etc.).
L'individu, doncs, només és «social» per aquesta mediació
abstracta i impersonal que es diu mercat. «En el diner —diu
Marx— la comunitat és alhora mera abstracció, cosa externa i
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casual per a l'individu, i pur mitjà de la seva satisfacció com
a individu aïllat... Per això el desenvolupament del diner...
trenca la comunitat.»3
Un dels valors dominants en la societat burgesa, i fonament ideal d'aquesta disgregació, és l'individualisme possessiu.4 La propietat privada col·loca el «tenir», el «posseir» per
davant d'altres actituds i comportaments humans en la jerarquia actual dels valors.
D'altra banda, la civilització burgesa ha generat una exaltació de l'individu (amb una primera expressió cultural destacada: el romanticisme). No es pot negar que l'individualisme
burgès modern ha estat una força alliberadora i renovadora
enfront de la inèrcia i rutina anteriors, del món de les reglamentacions i del particularisme feudals i gremials, del pes de
tradicions immobilistes, de la irracionalitat, de l'ofegament
de la consciència i de la iniciativa individual sota el pes opressiu d'ideologies tradicionalistes estrictament codificades i imposades coercitivament. L'individualisme burgès ha fet brollar
immenses energies humanes. Però ho ha fet contraposant individu i col·lectivitat.
L'individualisme modern enfonsa les seves arrels en la pròpia vida material del capitalisme. L'economia capitalista no es
mou per interessos col·lectius, sinó individuals. Fins i tot quan
la concentració de la produció en l'actual fase monopolista ha
donat un caràcter més social a l'activitat productiva, això no
s'ha traduït en un augment del caràcter cooperatiu i solidari
de les relacions humanes.
La disgregació social s'expressa de diverses maneres que
afavoreixen l'agressivitat i que seran examinades a continuació: a) competitivitat i atomització dels individus; b) productivisme-consumisme; i c) marginació de grups.

Competitivitat i atomització
L'exaltació de l'individu nega la solidaritat i cooperació com
a valors decisius de la convivència humana. Cadascú és cridat
3. Adopto aquesta expressió de Macpherson, el qual l'utilitza en un sentit
lleugerament diferent, degut sobretot a l'ús que ell en fa per descriure la gènesi
i el caràcter del pensament polític i social del liberalisme burgès. Vegi's: MACPHERSON, La teoría política del individualismo posesivo, Fontanella, Barcelona, 1970.
4. Karl MARX, Líneas fundamentales de la crítica de la economía política
(Grundrisse), Crítica, Barcelona, 1977; la. mitad, p. 160.
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a lluitar pel propi interès i a fer-lo valer per damunt dels altres:
és «la lluita per la vida», guerra de tots contra tots, amb supervivència dels més aptes o més forts. Es tracta d'una competició entre empresaris pel mercat o pels favors estatals, d'una
competició entre treballadors pel lloc de treball, etc. En les
grans organitzacions empresarials i burocràtiques, es tracta
de situar-se en el millor lloc possible dintre de la jerarquia.
L'agressivitat esdevé un valor positiu (un venedor «agressu», un dirigent «agressiu» d'una indústria són figures exaltades com a modèliques i destinades al «triomf» i al prestigi
social).
D'altra banda, la societat capitalista destrueix els vells
vincles socials —la qual cosa sovint és un progrés—, però no
els substitueix per d'altres de nous. Poden subsistir vincles
heretats del passat (com els religiosos o els propis de les petites comunitats locals); altres vincles, com la solidaritat nacional, adopta formes noves; i poden finalment sorgir noves formes de vinculació humana, típicament modernes, com la consciència de classe dels treballadors o, més recentment, la solidaritat feminista. Aquests vincles són integradors socialment,
són regeneradors del teixit social.
Però en conjunt la dinàmica pròpia i genuïna del capitalisme
pressiona fortament per atomitzar els individus, per aïllar-los
i trencar la comunicació entre ells. Paradoxalment, quan la
tècnica ha donat els mitjans de transport i comunicació més
perfectes és quan la incomunicació i la solitud són més grans.
Aquest fenomen es plasma de moltes maneres en les formes de vida. La separació entre l'esfera del treball i la de la
residència dificulta la inserció de l'individu en la seva comunitat. L'ordenació urbana, a les grans ciutats —i el seu anonimat—, fa desaparèixer els àmbits de vida col·lectiva. Els
habitatges moderns reclouen la família nuclear dintre d'una
cella incomunicada amb l'exterior. Aquests efectes vénen reforçats per la manera com està organitzat el consum de productes com la televisió, els electrodomèstics, l'automòbil, que
reforça l'aïllament de la cèl·lula familiar.
Competitivitat i aïllament són causa d'exterioritat entre
uns i altres éssers humans i, per tant, d'incomprensió, incomunicació i indiferència. Les bases estan posades pel desenvolupament sistemàtic de l'agressivitat.
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Productivisme-consumisme
«De les situacions adverses, la més gran instigadora d'agressió és la frustrado», afirma Aronson.5 El mateix autor observa que cal no confondre frustració amb privació. L'agressió
neix sobretot quan hi ha una expectativa que no ha estat satisfeta. Per això no són necessàriament els més pobres els que
manifesten més agressivitat, sinó aquells als quals s'ha promès coses que resulten inabastables, encara que visquin en
una relativa abundància.
La societat capitalista moderna és particularment frustrant
perquè desenvolupa en els individus unes aspiracions possessives sense límits. El mecanisme és directament econòmic i
funciona així:
La producció capitalista de masses necessita que el mercat es renovi i s'eixampli constantment, a fi que no s'aturi el
procés d'acumulació del capital. Com que la valorització del
capital és el principi motor de l'activitat econòmica, cal produir
per produir (sense consideració a la utilitat real d'allò que es
produeix]: és el productivisme. El producte s'ha de vendre, i
caldrà que grans masses de persones consumeixin per consumir: és l'altra cara de la moneda, el consumisme. Així, caldrà que es desenvolupi una propensió il·limitada i massiva al
consum. Aquesta propensió es va imposant a través d'una
filosofia que valoritza el «tenir» per damunt de tot: ets allò
que tens; vals com a persona segons la teva capacitat per
comprar més béns, per reunir més riquesa material, etc. La
incitació directa al consum per obra de la publicitat reforça
aquesta propensió.
El consumisme estableix una relació depauperada entre els
éssers humans i els seus productes. Ofereix uns somnis de
felicitat que resulten ficticis i buits. El consumisme és doncs
un factor de frustració. I ho és també en el sentit que el sistema econòmic capitalista manté una majoria de la població
treballadora a nivells de baixa capacitat adquisitiva, de tal manera que les incitacions al consum topen amb l'obstacle dels
baixos ingressos (la qual cosa s'agreuja particularment en el
cas dels parats). Les xifres de delinqüència a l'Espanya del
«desenrotllisme» mostren precisament com els «delictes contra la propietat» —directament lligats a la frustració del consumisme— representen el grup de delictes més important i
en creixement més accelerat.
5.

Obra citada, p. 172.
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Marginació de grups
Un dels trets més dramàtics de la disgregació social burgesa d'avui és la marginació de grups socials numèricament
importants: immigrats, parats, vells, joves i altres més circumscrits (minusvàlids, bojos, etc.). Deixarem aquí de banda la marginació de la dona, que, malgrat l'envergadura i gravetat que
té, ofereix una significació social diferent.
Si bé el capitalisme, des dels seus orígens, s'ha basat sempre en l'opressió dels treballadors, en el capitalisme monopolista actual la concentració del capital i la divisió del treball
fan néixer una jerarquització de tasques entre els propis
treballadors que relega a un «subproletariat» les feines més
desagradables, més desqualificades, més mal remunerades.
Aquest subproletariat es compon dels treballadors immigrats
—del camp o de països més pobres—, dels d'instrucció més
baixa, etc. Forma en gran part l'exèrcit de reserva, llençat
fàcilment a l'atur en moments de crisi, segregats en barris
suburbials i condemnats a viure en els marges d'una societat
(més o menys) «opulenta».
És entre aquests sectors marginats i segregats on es manifesten amb més abundància les conductes antisocials i agressives, perquè aquests són els sectors on s'acumulen més frustracions. La joventut, lògicament, és la part més tocada per la
frustració, perquè ha nascut en un món ja molt profundament
marcat pel consumisme i el seu fals miratge de felicitat. Per
això s'hi manifesten les actituds pròpies d'una generació frus.trada: des de l'evasió individual a través de drogues o a través
d'un escepticisme general, fins a la delinqüència juvenil en
els casos extrems.
El sentit individualista i competitiu de la societat burgesa
reforça la marginació. La societat només dóna un lloc —és a
dir, un lloc de prestigi socialment reconegut— als instal·lats i
un privilegi als vencedors, als triomfadors. Els altres no mereixen altra cosa que la marginació. O bé són persones que no han
pogut arribar a tenir un lloc estable (per raons de cultura o
d'origen social o de casualitats biogràfiques), o bé són inaptes
per la lluita per la vida (com els bojos), o ja no serveixen (com
els vells). La societat no els deixa cap lloc on es puguin sentir
integrats, útils als altres i dignes davant dels seus propis ulls.
Els condemna a un ostracisme que genera la frustració i la ira.
En societats menys individualistes que la nostra, la comunitat (generalment de petites dimensions) té mecanismes na54
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turáis d'inserció d'aquest tipus de categories socials. El vell
gaudeix de consideració com a dipositari de l'experiència del
grup. L'homosexual, en moltes societats, és admès amb naturalitat. Els propis bojos o subnormals formen part de la vida
quotidiana del grup al qual pertanyen (i no són segregats en
edificis especials). Fins i tot els pobres són d'alguna manera
reabsorbits en la comunitat a través de la caritat pública o religiosa. (No es tracta d'idealitzar les societats preburgeses,
sinó de fer veure com la marginació massiva actual és un
fenomen propi d'una determinada estructura social.) Són les
societats mercantils, amb els seus centres urbans de grans
dimensions, les que generen les masses de marginats que, en
el capitalisme dels nostres dies, adquireixen les particularitats
que hem estat examinant. I és al si d'aquestes masses de
marginats on es recluten principalment els delinqüents violents
i també on un cert terrorisme troba candidats i complicitats.
El capitalisme, causant del fenomen, l'alimenta —portant les
seves víctimes a la desintegració personal i a la marginació
social— i de retruc se'n beneficia, fomentant entre amplis
sectors socials un sentit d'inseguretat que els porta a demanar
més autoritat i, en conseqüència, a atorgar més confiança als
«guardians de l'ordre».

Conclusió: necessitat i urgència del socialisme
En suma, l'exasperació individualista i possessiva d'una
societat mercantil desenvolupada és l'expressió més aguda de
la crisi moral que travessa la societat burgesa. La gravetat del
fenomen fa que avui sigui cada vegada més urgent implantar
el socialisme a fi d'establir les bases econòmiques i institucionals d'una societat basada en la cooperació i no en l'individualisme. El socialisme, que ja ha demostrat —fins i tot amb
els defectes i les limitacions del «socialisme real»— ser capaç
de garantir a tothom un lloc de treball, de donar ocupació a tots
els joves que surten de les escoles, de protegir la infància i
la vellesa, d'integrar els minusvàlids a la vida social, etc., és
el sistema social que pot organitzar una economia moderna
sense les injustícies i les marginacions pròpies del capitalisme.
Sobre aquesta base material és possible desenvolupar un
nou sistema de valors, no individualista ni possessiu, sinó
basat en la cooperació, en la prioritat donada al desenvolupa55
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ment espiritual dels éssers humans (i no a la mera possessió
de riqueses materials). El problema de la violència és fonamentalment, un problema de civilització, entenent que una
civilització és un conjunt de valors socials i culturals articulat
dialècticament amb una base econòmica i institucional que els
sosté. La civilització capitalista es troba en una crisi mortal.
Si el socialisme no l'arrecona definitivament, i en un terme
relativament curt. pot arrossegar tota la humanitat cap a un
estat de descomposició social catastròfic.
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Integració econòmica
i socialisme:
La perspectiva de
l'entrada a la CEE
Joan Clavera
La probable ampliació de la Comunitat Econòmica Europea
amb l'ingrés d'Espanya, Portugal i Grècia ha desvetllat una
sèrie d'interrogants que escapen a l'anàlisi purament «tècnica»
dels aspectes institucionals o econòmics del procés d'integració. Les característiques de la crisi econòmica dels anys
setanta i el debat entre socialistes i comunistes europeus
marquen indubtablement les coordenades en què es mouran
les línies que segueixen, i que intentaran aprofundir en determinades posicions de forces progressives davant l'aferrissada
defensa i atac del capitalisme desenvolupat.
Caldria començar assenyalant que aquest darrer té, de
moment, una estratègia més definida i sobretot més eficaç
que la que podríem trobar en els rengles socialistes o comunistes.
En efecte, malgrat la divisió en tres blocs relativament ben
diferenciats (USA, Japó, CEE), malgrat l'avenç —també relatiu— de les forces de l'anomenada esquerra parlamentària a
Europa, cal reconèixer amb tota claredat que el capitalisme
en el seu conjunt dista molt de ser amenaçat seriosament per
una altra alternativa.
I a Europa? D'una forma més matisada creiem que l'anterior afirmació és plenament vàlida. És més la majoria de líders
de l'esquerra no es cansen de repetir que el socialisme —com
a tal— encara és llunyà i que de moment cal assegurar la
democràcia, sigui aquesta avançada o no.
Però totes les conquestes en l'esmentat aprofundiment
es fan en el si del capitalisme. Aquest s'ha preparat per al
repte dels anys vuitanta i a despit d'una crisi econòmica molt
seriosa ha aconseguit que els costos d'una ralentització del procés d'acumulació els paguin els assalariats —o els aturats—
alhora que mitjançant un nou enfocament de la divisió interna57

cional del treball es prepara per a un rellançament en condicions més favorables. Totes les converses sobre el «nou ordre
econòmic internacional» i el futur paper de les institucions
internacionals giren a l'entorn d'aquesta nova manera de fer,
la qual implica una jerarquització més «racional» del procés
productiu capitalista a escala mundial, subministrant als països
més pobres una possibilitat real de creixement econòmic, que
sens dubte pot ser beneficiosa a curt termini donat el punt
de partida, a canvi d'una renovada dependència econòmica —i
per tant política— jo diria que per sempre més, excepte si es
produeixen veritables revolucions socials.
És clar que aquestes noves forces productives, ¡nfantades
per un capitalisme amb renovades energies, poden, a la llarga,
provocar fenòmens imprevisibles que trastoquin tota la perspectiva, però això seria entrar en un terreny massa especulatiu.
Si s'accepta aquest marc de referència l'ampliació de l'anomenat Mercat Comú vindria a ser la versió europea d'aquesta estratègia internacional. Els parents pobres (els tres països
mediterranis que demanen l'entrada en l'organisme europeu)
són invitats a ocupar uns determinats seients en el repartiment de la feina i de les rendes que se'n derivin.
Això és bo o és dolent? Impossible de plantejar aquest
tipus de pregunta sense una anàlisi prèvia. De moment alguns
partits d'esquerre contesten que és bo per a la consolidació
de la democràcia (argument també utilitzat per la mateixa
CEE) ja sigui a un país concret ja sigui a escala europea. D'altres accepten la idea d'Europa i pretenen remodelar el Mercat
Comú de manera que deixi de ser l'«Europa dels monopolis»
per a convertir-se en l'«Europa dels treballadors».
D'altres veuen en les institucions comunitàries (especialment el Parlament Europeu) les eines d'una gran transformació
progressiva.
Tothom, però, sembla oblidar que la CEE és un projecte
global econòmic i polític en el si del marc «occidental» i amb
fortíssimes connexions —incloses les militars— amb la resta
de «blocs» capitalistes. Quan el mes de juny es realitzin les
tan esperades eleccions directes al Parlament Europeu (teòric
òrgan màxim de la CEE) i quan observem la presència d'un
socialisme heterogeni i confús al costat d'un comunisme de
mínima presència enfront d'una majoria incontestable de dretes, aleshores ens adonarem de les possibilitats reals —i so58

bretot del «tempus»— d'una transformació interna de les institucions comunitàries.
Vol dir tot això que cal marginar-se del procés d'integració?
Creiem que no. L'entrada, per exemple, d'Espanya al si de la
CEE sembla «inevitable» en la mesura que no es tenen les
suficients forces per a una alternativa socialista, que d'altra
banda hauria de ser —per a poder reeixir— simultània en un
nombre mínim de països (és a dir de recursos materials).
Aquest reconeixement implica que de moment i perquè l'atonia del procés d'acumulació no colpeixi encara amb més
força la majoria de la població és preferible una dependència
«ordenada» del capitalisme predominantment europeu que una
dependència indiscriminada del capitalisme de totes menes.
En una perspectiva de gran entusiasme aquesta afirmació
pot semblar la culminació del reformisme. En una altra perspectiva més real això pot ser el punt de partida més eficaç
per a muntar una defensa complexa, dura i capaç de protegir
—esperant temps millors— la immensa majoria de la població.
És ben evident que aquesta defensa serà necessària. La
integració a la Comunitat implicarà tenir dret a un tros del
pastís europeu tot i que, al mateix temps, reportarà uns costos
socials elevadíssims.
En primer lloc provocarà desequilibris regionals encara
més aprofundits que els actuals. Les zones pobres d'Espanya
seran més pobres i de passada també en seran les de la Catalunya Nord i les del Mezzogiorno italià. Amb el greu inconvenient que les migracions —cap a la ciutat o cap a la resta
d'Europa— no podran ser el mecanisme «naturalment» equilibrador del territori. L'explicació és ben clara: la necessitat
d'ocupar un bon lloc en la divisió internacional del treball
afavorirà les indústries capital-intensives, és a dir amb poca
mà d'obra. Feina hi haurà per a reconvertir els obrers aturats
d'indústries obsoletes en obrers productius d'indústries de
punta.
En segon lloc incrementarà de forma evident la dependència del capital estranger. La nova tecnologia requerida per la
indústria no es pot improvisar i tothom sap que la investigació
aplicada, per a no parlar de la bàsica, requereix molts anys
d'esforços i sobretot de finançament. En molts.sectors (i sempre en una perspectiva capitalista) no hi som a temps: si per
exemple es volen exportar cotxes és evident que aquests han
de ser Fiat i no Seat, han de ser Ford i no «biscuters».
En tercer lloc incrementarà l'atur i destruirà la capacitat
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productiva. No cal oblidar que el 75 % de les empreses espanyoles tenen menys de 6 treballadors, proporció que arriba
al 97 % si considerem les que no sobrepassen els 50 treballadors. Sense mitificar el tamany de l'empresa és ben evident
que combinant l'esmentat factor amb la manca de tecnologia
cal dir ben clarament que desapareixeran moltes empreses i
d'altres —com prefereix l'actual ministre per a les relacions
amb la comunitat— es vendran més o menys barates al capital
estranger. La classe empresarial espanyola no sembla gens
preparada per a un nou desenvolupament «nacional». De fet,
caldria preguntar-se si mai ho ha estat. En aquesta perspectiva
parlar de les petites i mitjanes empreses com aliats de les
forces d'esquerra sembla molt erroni. Tots són petits empresaris llevat d'un 0,22 % d'empreses que sobrepassen els
500 treballadors i llevat d'un 3,13 % amb un nombre entre 50
i 500.
No és d'estranyar que els sectors més competitius actualment siguin els industrials de joguines, el cuir, la ceràmica, etc.
En quart lloc els fenòmens d'adaptació ja estan produint
uns fenòmens d'insolidaritat altament desmoralitzants per als
anomenats «ciutadans d'infanteria». L'espectacle d'un partit
comunista francès defensant l'interès «nacional», condemnant
la CEE com una banda de ferotges monopolistes per acabar
concloent que ells ja hi estan bé però que no pot entrar cap
país que perjudiqui els interessos agrícoles de França, no pot
ser més grotesc. I que consti que el PCF té tota la raó quan
opina que els pagesos del «midi» en sortiran perjudicats. És,
però, la manca de perspectiva i d'honestedat argumental la
que indigna. En aquest sentit els seus veïns —els comunistes
italians— són més conseqüents, rigorosos i suggerents, s'estrellen però amb l'aparell productiu, és a dir tota la seva estratègia de «democratització» de les institucions europees sembla
absolutament superestructura! i plena d'uns bons desitjós que
mai no toquen de peus a terra.
L'esquerra europea socialista i comunista no presenta una
política de defensa eficaç contra el capitalisme solidari europeu i això perjudica greument les possibilitats d'acció a cada
país. Sobretot per a fer front a alguns dels perills assenyalats
en les ratlles precedents.
Si l'eurocomunisme (paraula que no m'agrada gens) mai
no té sentit serà per a montar, primer, una política comú —de
classe— enfront de les peculiaritats del capitalisme europeu i
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potser a partir d'aquesta pràctica i de tantes altres coses es
podrà anar bastint un cos de marxisme renovat.
Caldria recomanar a determinats personatges que en comptes d'utilitzar l'eurocomunisme —o l'eurosocialisme— per a
amagar la debilitat teòrica dels anàlisis o de les posicions
polítiques, es posessin a treballar en una pràctica política volgudament defensiva i de recuperació de forces. Que es retrobés el gust per la veritable educació política de la població i
que sobretot no es comencés la casa per la teulada.
Si les forces d'esquerra aconsegueixen minimitzar —amb
una política d'unitat— els costos socials de l'inevitable integració econòmica s'haurà donat un gran pas endavant. Si ni
d'això són capaces és dubtós que els discursos enginyosos i
els atacs verbals serveixin per una altra cosa que no sigui la
d'escalfar una cadira al parlament.
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Els partits comunistes
de França i Itàlia i la
Comunitat Europea
Com és sabut, arran de la sol·licitud d'incorporació a la Comunitat Europea per part dels països del sud d'Europa, i la convocatòria
d'eleccions al Parlament Europeu pel juny d'enguany, els partits comunistes de França i Itàlia han iniciat una polèmica sobre el caràcter
que ha de tenir la Comunitat en les respectives estratègies cap
al socialisme. Amb aquest motiu reproduïm a continuació uns fragments dels textos aprovats pel comitè central del PCF i uns extractes
de la nota de premsa publicada a L'Unità comentant els acords del
comitè central del partit italià.
«L'única ambició del poder giscardià i d'aquells que aproven els
seus projectes, és la de permetre a un nombre restringit de trusts
francesos de tenir un lloc en aquest banquet de gegants. La seva
única voluntat és de trobar un suport a l'estranger per oposar-se
al poble de França, en la tradició dels exiliats de Coblentz i de
Thiers aliats a Bismarck contra la Comuna, o de la col·laboració
pétainista amb Hitler.
Per això volen que es prenguin a Brussel·les o a Bonn, i no a
París, les decisions essencials que concerneixen la vida del país i
dels seus habitants. Volen que el Parlament francès sigui desposseït de les seves prerrogatives en profit de l'Assemblea europea.
Volen la fugida dels capitals i les empreses cap a l'estranger, i
demà l'emigració dels treballadors que es veuran obligats a seguirles. Volen el desmantelament de sectors sencers de la nostra economia, la desorganització i afebliment de la investigació pública i la
hipoteca envers l'estranger. Volen la submissió del franc al marc,
fent de la República Federal d'Alemanya el banquer d'Europa, que
té els fils de la borsa i dicta la seva llei. Volen integrar l'exèrcit
francès dins una força militar europea i atlàntica. Volen fer retrocedir la cultura nacional i regional, la uniformització segons el model
americà. Volen que França, desarticulada, afeblida, sigui integrada,
ofegada, en un conglomerat oest-europeu situat sota l'hegemonia
de l'Alemanya Federal i l'arrogant tutela dels Estats Units.
La peça mestressa, el mitjà principal d'aquest projecte funest,
és l'ampliació del Mercat Comú a Espanya, Portugal i Grècia. Hi
ha un autèntic complot contra el nivell de vida, el treball dels francesos, l'economia del país, la independència i la sobirania nacionals» (PCF).
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«El punt de partida de la transformació democràtica de la Comunitat ha estat indicat per Amendola en l'augment dels poders del
Parlament que pel juny serà elegit per primera vegada per sufragi
universal començant de fet una fase constituent. És cert que el nou
Parlament no tindrà de bon començament majors poders dels que li
són reconeguts actualment. Però els fets polítics poden fer superar
les rèmores jurídiques; tot depèn de l'autoritat de què podrà disposar el nou Parlament: si la representació proporcional dels electors serà alta, si la majoria de l'Assemblea veurà ampliats els seus
poders, si hi hauran representants qualificats dels partits nacionals
capaços d'imprimir una força important a una acció transformadora
de la Comunitat, llavors el procés d'integració activa es podrà fer
amb noves possibilitats.
Alhora la democratització de les institucions comunitàries pot
ésser accelerada per una més àmplia participació a la vida de la
CE. de les organitzacions sindicals, de les associacions culturals,
juvenils, feministes; i una connexió directa amb les regions, dins
de la promoció d'un sistema de descentralització i de desenvolupament de les autonomies. A més, l'ampliació de la Comunitat a Grècia, Espanya i Portugal comportarà una revisió de la política comunitària augmentant el pes del Sud dins la vida de la CE. Així —va
prosseguir Amendola insistint en la necessitat de fer una revisió
crítica de la política agrària i les altres polítiques comunes— caldrà
una negociació i acceptar un període de transició; però no s'entén
perquè, per defensar unes posicions sectorials, hagi de ser rebutjada
una perspectiva d'ampliació cap als països mediterranis alliberats
de la dictadura feixista que cerquen les relacions amb les democràcies septentrionals per resistir als insistents perills reaccionaris.
Això és un fet polític que cal valorar en tota la seva importància.
Tant més com que la presència a la Comunitat dels països mediterranis afavorirà una orientació de la CE. cap als països de l'Àsia
i de l'Àfrica en la perspectiva de fer del Mediterrani un mar de pau»
(L'Unità, PCI).
«El PCF considera com a primordials en el pla europeu les mesures següents:
1. Refusar l'ampliació de la CEE, sinònim d'abandó nacional, de
repressió social, de destrucció de les capacitats productives de l'agricultura i el conjunt de l'economia francesa (...)
2. Fer aplicar rigorosament les disposicions dels tractats que
prohibeixen la creació de càrtels i tota concentració abusiva, tot
encoratjant el desenvolupament de les coproduccions que afavoreixen la creació de llocs de treball (...)
3. Llutar per un progrés net del nivell de vida (...) Garantir als
treballadors immigrats la igualtat de les remuneracions (...)
4. Assegurar la igualtat dels drets entre els homes i les dones
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en allò que concerneix el treball, la formació i la promoció professionals (...)
5. Lluitar per la salvaguarda de l'agricultura francesa i contra la
política europea de liquidació de les explotacions familiars (...)
7. Negociar amb el conjunt de socis europeus, i en primer lloc
amb la RFA, un reequilibri dels nostres intercanvis comercials, així
com les relacions industrials, financeres i monetàries, vetllant per
la sobirania nacional en el que pertoca al franc i la nostra política
monetària (...)
12. Defensar la independència nacional excloent tota forma de
supranacionalitat. Refusar qualsevol extensió, en detriment del Parlament nacional, dels poders de l'Assemblea europea (...)
18. Una França sobirana podrà afirmar ben fort la seva voluntat
d'actuar independentment de la CEE controlada per la política hegemònica dels Estats Units (...)
19. Demanar que França faci sentir la seva veu, entre els Nou
i pertot, per la reducció equilibrada de les forces armades i els
pressupostos militars, contra tot rellançament de la tensió internacional, contra tota política de blocs, en particular contra tota idea
de fer un exèrcit europeu —que donaria accés a la RFA a l'armament
nuclear— i per aturar la carrera armamentística. Actuant en el sentit
de la distensió, una Europa així constituiria en els afers internacionals, un factor de pau i de cooperació, afavorint la superació i dissolució dels blocs i la retirada de totes les tropes estrangeres del
continent (...)» (PCF).
«Una democratització de la Comunitat i la seva emancipació dels
condicionaments vinculants dels seus Estats significa una més accentuada autonomia davant dels USA i la URSS (...) El fet que els
Estats adherits a la CE. hagin subscrit pactes d'aliança diplomàtica
i militar (...) no ha de comprometre la Comunitat com a tal, la qual
no hauria de seguir el perillós camí de concloure, com a organització
plurinacional, acords militars amb els Estats Units; i tampoc el de
la creació d'una pròpia força militar, considerada com a "tercera
força". Més aviat la Comunitat ha d'àfirmar la seva autonomia amb
una política de pau i de distensió, en l'esforç de crear a Europa una
zona de seguretat, de desarmament general (...) de superació gradual dels blocs oposats, en el respecte de la llibertat, independència
i igualtat dels diferents Estats, contra tota ingerència estrangera en
la vida interna de cadascun dels països.
La garantia de l'autonomia de la CQmunitat està en la seva capacitat de practicar una política d'amistat i de cooperació amb els USA
o amb la URSS, la qual no ha d'impedir a la CE. de cercar noves
relacions amb la tercera gran potència mundial, la Xina, a condició
que l'acostament i l'increment dels bescanvis amb aquest país no
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tinguin com a objectiu d'aturar el procés de distensió internacional
i d'enverinar les relacions amb la URSS» (PCI).
«És possible d'obligar el govern francès a oposar el seu veto
en el si del consell de ministres de la Comunitat Europea. És possible de convèncer el Parlament francès que refusi la ratificació
de l'ampliació del Mercat Comú. Això depèn de vostès.
Recolzar el partit comunista francès i els seus candidats a les
eleccions europees serà dir NO, categòricament NO, a l'ampliació
del Mercat Comú.
Recolzar el partit comunista francès serà dir NO a l'Europa de
l'atur, de l'austeritat i de la dependència, NO a l'Europa del capital» (PCF).
«Els comunistes italians ens presentarem a les eleccions europees amb llistes nacionals i símbols i programes del PCI. No hi ha
les condicions per a fer una llista d'un partit comunista europeu del
qual no existeixen les premisses, i que per altra banda contrastaria
amb l'essència mateixa de l'eurocomunisme. (...)
Amendola ha plantejat el problema d'una més intensa discussió
ideal i política entre els partits comunistes dels països comunitaris
sobre les perspectives de l'avenç cap al socialisme en les condicions existents a l'Europa occidental, i sobre allò que podrà ser una
"via europea" al socialisme. Aquesta discussió no afecta només els
comunistes, sinó que ha d'incloure les forces socialistes, socialdemòcrates, democràtiques, per arribar a elaborar una política comuna de tota l'esquerra europea. Aquesta discussió, però, necessita
temps, i ha de reflectir, per a arribar a conclusions útils, les noves
experiències de lluita que les masses obreres i populars hauran de
fer a dins de la Comunitat per a la seva transformació. De moment
hem de constatar la impossibilitat d'arribar amb tots els altres partits
comunistes a un acord electoral.
Resta la qüestió de les relacions amb el PCF, amb el qual hi ha
motius de discussió en tres problemes centrals de la vida de la
Comunitat: la creació d'un poder plurinacional, l'ampliació dels poders del Parlament europeu, i l'ingrés a la CE. de Grècia, Espanya
i Portugal. No es pot pretendre d'amagar la importància d'aquestes
divergències. Però les relacions d'amistat entre els dos partits, llur
sentit de responsabilitat, la força d'una col·laboració eficaç —encara
en les diferències de les posicions— feta en l'àmbit del grup parlamentari comunista en el Parlament europeu han empès els dos
partits a cercar els mètodes per fer una campanya-electoral orientada vers la conquesta, en el proper Parlament, de la major representació comunista, i a organitzar iniciatives comunes sobre la base
d'una plataforma que, sense ignorar els motius de desacord, remarqui els necessaris punts de convergència. A tal fi hi ha prevista una
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reunió de les delegacions dels dos partits que es farà després de
les respectives reunions dels comitès centrals, per afirmar els punts
de convergència entorn dels quals es podrà desenvolupar eficaçment una acció convergent dels dos partits durant el període electoral» (PCI).
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Els professionals
i Patur
Presentació
L'atur és en el moment actual un dels problemes més punyents
que tenen plantejats els països que es mouen en el marc del sistema de producció capitalista.
L'atur ha deixat de ser un desajustament conjuntural, inclús saludable per al propi sistema, per a convertir-se en un problema d'àmplies proporcions, incapaç d'ésser regulat segons el sistema keynesià de decidir entre inflació o atur.
A l'Estat espanyol, la situació és encara més greu. L'impacte de
la crisi general dels països capitalistes ha incidit sobre una economia dèbil, dependent i desequilibrada, la qual fonamentava el seu
creixement en un model «desarrolista».
Des del 1974, la situació del mercat de treball s'ha vist progressivament agreujada i l'atur no ha deixat de créixer, superant ja, de
forma oficial, la xifra del milió d'aturats. La disminució en xifres
absolutes de la població activa eixampla encara més les conseqüències de l'impacte de la crisi econòmica sobre l'ocupació.
L'única forma eficaç de combatre aquesta situació passa per
reformes fonamentals en la configuració del capitalisme espanyol
i en el model de creixement adoptat. Però, el cert és que ni tan
sols ha existit una mínima política eficaç de tapaforats, cosa que
ens ha portat a que avui el problema de l'atur sigui aclaparador i de
conseqüències imprevisibles. 1

Jornades sobre l'atur
El passat mes de febrer es van celebrar a Barcelona unes «Jornades sobre l'atur», organitzades per la Conselleria de Treball de
la Generalitat. El seu objectiu era de tenir un coneixement concret
i de fer un balanç de la situació de l'atur a Catalunya, així com d'arribar a definir un conjunt de mesures capaces de fer front al problema.
L'objectiu es va assolir a mitges. En realitat, no podia ser d'altra
manera. No obstant això, sí que, de forma sistematitzada, es van
posar sobre la taula una sèrie d'aspectes i dimensions de l'atur.
1. La Comissió econòmica del Comitè Central s'ha plantejat el problema des
d'una perspectiva global, aportant dades i propostes, en dos treballs: «Contra la
crisis económica. Luchar y avanzar con la mayoría» (juliol 1978) i «Contra la crisi
econòmica: solucions concretes, transformacions democràtiques» (febrer 1979).
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El més fonamental fou la constatació del desconeixement total
de la situació de desocupació a tots els nivells. La manca d'una
informació estadística capaç de contemplar les diferents situacions,
tant registrades com encobertes, que abasta aquest fenomen, va
posar més en relleu la impossibilitat de plantejar solucions reals.
Un altre element d'interès va ser l'aprofundiment en relació a
diferents sectors de la població que es veuen afectats pel problema,
les característiques específiques dels quals obliguen a establir polítiques concretes (joves, dones, professionals, disminuïts físics,
etcètera).
Del contingut de les ponències i intervencions es pot deduir que
l'atur afecta d'una manera discriminada i amb intensitat creixent en
funció de l'edat, del sexe i del territori. En efecte, els joves es troben davant de greus dificultats per a' poder accedir al mercat de
treball; la població femenina ha vist disminuir progressivament les
seves taxes d'activitat productiva i retrocedeix clarament en el seu
procés d'incorporació al món laboral, i, finalment, l'atur adquireix
les seves majors proporcions no solament en determinades àrees
deprimides, sinó també en les grans zones urbanes que concentren
gran nombre de població immigrant.
Un sector de la població que fins fa pocs anys no havia estat afectat per l'atur era el constituït pels professionals i tècnics. Avui s'hi
troben totalment immersos, principalment al nivell d'incorporació al
mercat de treball on topen amb la incapacitat d'absorció per part
del sistema productiu. El professor Santiago Roldan posava de manifest en la seva ponència com, malgrat que el 37 % dels aturats totals
declaren cercar un primer lloc de treball, aquesta proporció varia
substancialment, segons els nivells d'estudis respectius. Els que
cerquen treball per primera vegada i no,tenen estudis, representen
solament el 8,7 %; en canvi, entre els aturats que tenen estudis
superiors, el 83,9 % busca treball per primera vegada.
Sobre aquesta problemàtica concreta reproduïm a continuació
una de les ponències.
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Problemes a c t u a l s de
l'ocupació de tècnics
i professionals
Pere Alsina, Xavier Crespán, Joan Gay, Jesús Marcos,
Tomàs Moltó
1.1.
A)

Antecedents: la mà d'obra altament qualificada
en el procés de desenvolupament econòmic
Factors

Hem d'advertir, abans d'iniciar la nostra exposició, que no pretenem abraçar tota la problemàtica que afecta el conjunt de formacions universitàries; pretenem centrar-nos en els problemes lligats,
de forma més específica, a les formacions que, genèricament, podrien ser identificades com a tècnico-professionals d'elevada qualificació.
Per tal de poder analitzar correctament els problemes actuals
d'ocupació de tècnics i professionals ens caldrà referir-nos prèviament, bé que de forma succinta i general, al conjunt de factors que
hi ha en el seu origen.
Alguns d'aquests factors són comuns a totes les economies amb
un nivell elevat d'industrialització; uns altres tradueixen dimensions
pròpies quant a la forma com s'ha desenvolupat en el nostre país el
procés d'industrialització.
Cal destacar, entre els primers:
a) les transformacions tècniques i organitzatives de l'empresa
Industrial: complexitat dels mitjans i processos tècnics, canvis en
l'estructura dels processos de treball, conversió de l'empresa en una
organització burocratitzada, importància creixent de la seva intervenció en els mecanismes de mercat. Tot plegat s'ha traduït en
l'emergència i creixent importància de funcions noves (funcions
tècniques, funcions d'organització i racionalització, funcions comercials I, sobretot, funcions d'enquadrament de la mà d'obra] que han
provocat una forta expansió de la demanda, però també una ampla
diversificació de les seves qualificacions i dels seus nivells d'integració a l'empresa;
b) els processos d'urbanització accelerada i de concentració
urbana que ha originat el procés d'industrialització; causa d'una mul-
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tiplicitat de noves activitats que es configuren com a serveis de
l'estructura productiva i del consum i que han suposat, també, una
important font de demanda de personal tècnic i altament qualificat;
c) la creixent intervenció de l'Estat com a suport dels processos esmentats en els punts anteriors. Podem destacar, per al nostre
propòsit, allò que aquesta intervenció ha significat com a expansió
dels serveis tècnico-administratius i dels serveis educacionals, cosa
que ha desvetllat una nova i molt important font de demanda de
mà d'obra d'alta qualificació;
d) la demanda social d'educació, que s'ha anat fent progressivament creixent com a reflex de la continuada transformació i modernització de les societats desenvolupades, i que ha actuat com a
element decisiu en l'expansió del sistema educatiu a tots els nivells,
i com a factor, el més important, en l'extraordinari increment de
l'oferta de titulats.
Aquest conjunt de factors no ha operat d'igual manera i amb la
mateixa lògica en totes les economies. L'aspecte a remarcar en
aquest sentit, pel que fa a l'economia espanyola, és el model d'industrialització i desenvolupament que ha estat seguit en el país a
partir de la dècada dels seixanta. Un model basat en la dependència
econòmica i tecnològica, incapaç, doncs, de generar una dinàmica
de demanda significativa en relació tant amb les àrees específiques
d'investigació i desenvolupament com, més generalment, amb tota
mena de tasques i funcions d'alta qualificació tècnico-professional.

B)

Característiques més significatives

Aquest marc general que acabem d'esbossar ens permet situar
ara les característiques i els problemes més importants de l'ocupació
de tècnics i professionals al nostre país.
Durant la dècada dels seixanta es produeix una forta expansió
en la demanda de personal tècnic. Les transformacions que, com a
reflex de l'intens procés d'industrialització, es produeixen tant en
l'estructura productiva com en el conjunt de la societat, van transformant també profundament les característiques i les condicions
d'ocupació de tècnics i professionals, però tan sols al final de la
dècada tindrà lloc el final de l'eufòria de desenvolupament i començaran a treure el cap les conseqüències i les contradiccions inserides en un semblant model de progrés.
La principal contradicció és, no cal dir-ho, la incapacitat per a
generar una demanda de personal tècnic i altament qualificat que
pugui mantenir, amb ritme satisfactori, l'absorció de l'oferta d'aquest
tipus de personal. Amb la crisi econòmica dels setanta, aquesta contradicció es fa cada cop més aguda, i és aleshores quan apareixen
amb tota la seva gravetat els fenòmens de desocupació.! subocupa70

ció que, d'una forma o d'una altra, havien romàs latents ja des dels
primers anys del procés de desenvolupament.
Un cert desfasament entre l'increment de l'oferta i el de la demanda de tècnics i professionals s'ha produït en totes les economies desenvolupades; però en la nostra s'ha manifestat amb unes
característiques particularment acusades a causa, principalment, de
la dependència tecnològica i econòmica a què abans hem al·ludit.
Certament, si hom analitza amb un cert detall l'estructura de l'ocupació de tècnics i professionals, comprova a bastament l'absoluta
prevalença del sector serveis i de les àrees de funcions comercials,
d'administració i d'enquadrament com a fonts pràcticament exclusives de la demanda. Les àrees que impliquen innovació tècnicocientífica i plena utilització de les qualificacions d'alt nivell professional, és a dir, les àrees amb més elevat efecte multiplicador
damunt l'ocupació dels tècnics i l'ocupació en general, a penes si
han tingut el més petit relleu en la dinàmica real del model de desenvolupament seguit fins ara.
Però no tots els problemes es deriven de les característiques
específiques del model d'industrialització i desenvolupament adoptat
per l'economia espanyola a la dècada dels seixanta. Cal tenir en
compte, tanmateix, els canvis que s'han anat produint a la mateixa
estructura de l'ocupació tècnica com a conseqüència de les transformacions estructurals de l'empresa industrial i, en general, de tota
l'activitat econòmica.
Pel seu caràcter estrictament estructural, és a dir, no depenent
de circumstàncies més o menys conjunturals i passatgeres, aquests
canvis tenen una importància particularment significativa en l'elaboració de polítiques d'educació i d'ocupació a mitjà i llarg terme.
Per al nostre propòsit, en podem destacar els següents aspectes:
a) Inadequació entre la formació acadèmica i les exigències del
sistema productiu. Inadequació deguda no tant al possible reflex dels
problemes de la universitat en una degradació de la qualitat de l'ensenyament impartit com, més radicalment, a les transformacions
estructurals de l'activitat econòmica. Tradicionalment, la formació
acadèmica era orientada a preparar èls professionals per a l'acompliment d'una missió específica dins del sistema productiu; aquesta
formació responia a un conjunt ben definit de coneixements damunt
dels quals restava fonamentada tant la garantia d'una ocupació i un
status social com la seguretat d'una permanent adequació a les
exigències de coneixements que implicaven les tasques a realitzar.
Tot això ha acabat per a la majoria de tècnics i professionals.
S'ha produït una ruptura de la relació entre el valor acadèmic dels
títols i llur valor social i de mercat, la qual tendeix a fer desaparèixer
el significat de «drets» respecte a la societat que tradicionalment
hom assignava als títols universitaris. S'ha produït també un creixent desfasament entre l'estructura de les formacions acadèmiques
71

que proporciona el sistema educatiu i l'estructura de les qualificacions professionals que genera el sistema de la producció. Aquest
darrer es caracteritza per una ampla flexibilitat que es tradueix en
constants adaptacions i canvis en les exigències concretes de qualificació professional, en contraposició a la lentitud de resposta i a
la relativa rigidesa que caracteritzen necessàriament el sistema acadèmic de formació.
Això fa que el procés d'especialització professional no pugui ja
ser assumit per la Universitat i que hagi passat a uns altres tipus
d'institucions: sistemes de formació continuada, la mateixa empresa, etc.
Entre les conseqüències més significatives d'aquests canvis, podem ara destacar les següents: la importància creixent de l'experiència professional com a requisit de la plaça de treball, la cada cop
més gran substituïbilitat de qualificacions acadèmiques als llocs
concrets de treball, la necessitat d'enfrontar-se constantment al perill d'envelliment dels coneixements adquirits.
b) Un altre aspecte fonamental a remarcar —i que ve a ser
una dimensió necessària dels canvis assenyalats fins ara— és el
caràcter de treball assalariat que assumeix l'ocupació de la immensa
majoria de tècnics i professionals. Això vol dir, entre altres coses,
que per a l'obtenció de llocs de treball es veuen sotmesos, de manera cada cop més generalitzada i estricta, a mecanismes de mercat
enfront dels quals difícilment poden trobar una defensa eficaç dels
seus interessos, si no és a través d'institucions que materialitzin
una adequada política d'ocupació envers aquests treballadors.
c) Tot plegat fonamenta un altre tret novell i de gran importància en l'ocupació de tècnics i professionals: la major dependència
de la conjuntura econòmica. Tradicionalment, els posseïdors de titulacions universitàries eren ben poc afectats en llurs ocupacions pels
daltabaixos de l'economia. Avui, altrament, tendeixen a sofrir molt
més els seus efectes en forma de greus problemes d'accés a les
places de treball, en forma de subocupació o, fins i tot, en forma
d'atur.

1.2.

La crisi actual. Principals problemes

La incidència de la crisi econòmica d'aquests darrers anys ha
fet sortir a la llum, agreujant-les notablement, situacions que romanien latents, tais com l'atur, la subocupació, l'estancament de la
mobilitat professional, etc., ensems que han empitjorat substancialment les condicions generals del mercat de treball en què els tècnics
i professionals actuaven.

72

A)

L'atur

En el conjunt de tècnics i professionals en atur hom constata
dos grans grups de situacions. En primer lloc, els que no han trobat
feina des que acabaren la carrera; aquest grup ha vist notablement
incrementada la seva magnitud en els darrers tres anys, època en
què a un augment en el nombre de titulats sorgits de les escoles i
facultats cal afegir un gran enduriment de les condicions del mercat
de treball. Això ha afectat especialment als joves titulats, tant per
la greu contracció de la demanda com per la variació en la composició de la tal demanda, en reduir-se encara més el segment de
titulats sense experiència.
Podem afirmar, doncs, que la gran bossa de desocupació es concentra especialment entre els grups més joves de tècnics i professionals. Així, en una enquesta duta.a terme pel Gabinet d'Estudis
del Col·legi d'Enginyers Industrials a Catalunya sobre la situació de
desocupació entre els enginyers industrials a Catalunya l'any 1978,
el 44 %*del total de parats existents no havia trobat feina des que
acabà la carrera. Igualment, segons les dades que la Borsa de Treball
del Col·legi d'Enginyers Industrials, el setembre de 1978, del total
d'enginyers industrials en atur, el 51,2% havien acabat la carrera
els anys 1976, 1977 i 1978.
El segon grup de tècnics i professionals en situació d'atur és
constituït per tots aquells que han ocupat amb anterioritat un lloc
de treball i, en conseqüència, estan dotats d'un cert nivell d'experiència. En aquest cas concorren uns factors específics que condicionen les possibilitats de trobar nova feina; es tracta del fenomen
de la mobilitat i de la capacitat d'adaptació a nous llocs de treball.
L'experiència assolida en el lloc de treball, segons el sector d'activitat, el tipus de funcions exercit, el nivell jeràrquic ocupat, etc.,
juguen un paper important en la facilitat o dificultat de trobar una
nova plaça de treball. En aquest sentit hom pot afirmar que l'experiència constitueix sempre un element positiu en la recerca de treball, però és cert també que, en alguns casos, les característiques
concretes de la tal experiència poden dur a limitar l'espectre de
llocs de treball a ocupar. Per això l'experiència en determinats nivells
funcionals o jeràrquics oferirà un camp més ampli a la recerca de
feina que no a la que es pot haver adquirit exclusivament en activitats tècniques específiques de determinats sectors en crisi o en
recessió.
Pel que fa a la quantificació de l'atur de tècnics i professionals
a Catalunya, no disposem de xifres globals, però sí de dades sobre
alguns grups professionals, com és el cas dels enginyers industrials,
entre els quals l'atur arribava a un 5,1 % del total del col·lectiu professional, i en el cas dels aparelladors i arquitectes tècnics, que
enregistraven un atur del 6,7 % a l'àrea de Barcelona i província. En
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aquest darrer cas, el percentatge de parats apareix com a resultat
d'una més gran afectació per la conjuntura, donada l'exclusiva dedicació al sector de la construció.

B)

La subocupació i ia desqualificació

De més gran importància que el problema de l'atur, la subocupació constitueix un fenomen d'especial significació entre els tècnics i professionals. En alguns casos es parla abusivament de subocupació pel fet de no aconseguir els titulats certs nivells jeràrquics
o retributius sobre els quals s'havien forjat expectatives. Però no
són pas aquests els casos que entenem 'com de subocupació, sinó
aquells en què té lloc un evident desnivell entre les característiques
del lloc treball i el grau de coneixements de qui l'ocupa, o quan es
tracta de feines no gens relacionades amb l'àrea de coneixements
adquirits en la carrera. Hom pot parlar també de subocupació en els
casos en què la dedicació temporal és considerablement inferior a la
normal. Igual que ho fa l'atur, la subocupació afecta en major grau
els grups més joves de tècnics i professionals.
La situació de subocupació no afecta tan sols l'individu en allò
que es refereix al salari o a la satisfacció en el treball, sinó que
provoca encara un fenomen d'un abast més gran tant pels seus efectes individuals com per la seva incidència social. Es tracta de la desqualificació. Aquest fenomen es produeix en la mesura que en el lloc
de treball, i com a conseqüència de les seves característiques, no
s'adquireixen nous coneixements i no es produeix, doncs, una acumulació d'experiència. L'efecte de la desqualificació no és tan sols
la manca de progressió en els coneixements o l'escassa adquisició
d'experiència, sinó que a més a més situa desfavorablement l'ocupant del lloc de treball enfront dels mecanismes del mercat de treball, en el qual es veu sotmès a una contínua desvalorització dels
seus coneixements i aptituds.

C)

Problemes de mobilitat professional

La mobilitat professional planteja una sèrie de problemes importants en el marc del personal tècnic i titulat. Actualment no existeixen mecanismes adequats que permetin una mobilitat professional
adient i que facin possible la reconversió professional quan aquesta
esdevingui convenient o inevitable. Fonamentalment, els problemes
de la mobilitat professional s'originen en dos camps ben definits:
en primer lloc, per la manca de mecanismes formatius adequats per
a l'actualització de coneixements o l'adquisició de nous, la qual cosa
constitueix un element fonamental envers una mobilitat adequada;
en segon lloc, existeix una escassa claredat d'informació sobre les
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possibilitats de mobilitat, tant dins de l'empresa com al mercat exterior, cosa que comporta un fre evident de cara a la dita mobilitat.
Dins dels problemes de mobilitat i reconversió professional, cal
situar els professionals tradicionals que es veuen sotmesos a un
canvi radical en llur activitat en ser obligats a passar de l'exercici
liberal a l'ocupació assalariada en una empresa. Per a aquests professionals el problema d'ocupació s'eixampla, ja que a les dificultats
generals cal afegir els problemes d'inadaptació a l'empresa, la manca d'experiència i la no existència de llocs de treball relacionats
amb les seves capacitats tècniques, les quals obeeixen a un sistema
de treball situat en paral·lel respecte al procés formatiu.

2.

Una política d'ocupació per a tècnics
i professionals

La contradicció entre el creixement de l'ensenyança de nivell superior, que ha de ser vista com el resultat de la modernització de
la societat espanyola, i la capacitat d'absorció de titulats superiors
per les activitats econòmiques a Espanya, tan sols es pot resoldre en
el marc d'una reorientado de la política educativa i econòmica, és
a dir, en relació amb una nova opció de creixement econòmic.
En el terreny de la problemàtica d'ocupació dels titulats superiors, aquesta nova política exigiria la consideració d'aquest tipus
de treballadors com un factor altament valuós des del punt de vista
del creixement econòmic, especialment, donats els requisits que això
ha d'acomplir en el nostre país, davant la necessitat d'un replantejament global de les condicions en què fins ara s'ha produït.

2.1.

Política econòmica i política d'ocupació

La utilització dels titulats superiors en funcions que, com hem
vist, han estat bàsicament d'enquadrament de la mà d'obra o, en el
millor dels casos, en la gestió d'alt nivell, si bé pot no representar
sovint una frustració de les expectatives de mobilitat social dels
titulats superiors, en la mesura en què aquests llocs de treball comporten, en general, nivells de remuneració relativament elevats, comporta, de fet, si més no en les proporcions en què es produeix avui,
un veritable malbaratament de la inversió educativa, el cost de la
qual, molt elevat, suporta el conjunt de la societat.
Una correcta assignació dels recursos humans d'alt nivell requeriria en el nostre context una reconsideració de les tasques per a
les quals és específicament necessària la formació d'alt nivell. I sense oblidar que molts llocs de treball de responsabilitat elevada no
requereixen específicament un determinat tipus de coneixement,
però exigeixen, altrament, un conjunt de capacitats associades amb
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la formació de nivell superior, és evident que la multiplicitat de
centres d'estudi i decisió que implica l'estructura productiva actual
representa la dilució excessiva d'un factor valuós i, per tant, escàs.
Una racionalització de l'estructura de les empreses, que podria
trobar-se associada, en molts casos, a un increment de la seva dimensió i, en altres casos, a la creació de serveis comuns i centres de
coordinació per a les empreses mitjanes i petites, amb un efecte
clar que podria ser molt bé l'increment de la demanda de titulats
superiors, comportaria, en tot cas, una plena utilització de les seves
capacitats.
Però en el nostre context, el problema no és pas el d'un excés
de demanda i, per tant, d'escassetat de personal altament qualificat.
Només a la llum d'una nova òptica de creixença pot adquirir sentit
el plantejament abans esbossat.
I és en aquesta nova orientació de la política econòmica global
que esdevé indispensable una plena utilització de les disponibilitats
de mà d'obra altament qualificada.
Les diferències, abassegadores, entre les proporcions de titulats
superiors en l'ocupació industrial que es donen entre Espanya i altres
països tenen l'origen en l'escassíssim volum de les activitats d'investigació i desenvolupament.
La potenciació d'aquestes activitats per l'Estat i l'orientació de
l'empresa pública en aquesta direcció hauran de multiplicar les demandes de titulats per a cobrir les tais funcions, acabant d'una
vegada amb el dubtós miracle d'un desenvolupament sense tècnics.
L'exigència que les empreses d'origen estranger que s'instal·lin en
el nostre país descentralitzin part de les seves activitats de més
alt nivell exerciria un efecte semblant. No és aquest el lloc adient
per a examinar la necessitat, en termes més generals, d'un model
de creixement com l'esmentat, però existeix un consens força ampli
dins la societat espanyola quant a la seva urgència ¡najomable.
Aquesta nova estratègia de creixement exigeix, d'altra banda,
una certa reorientado de les prioritats en el desenrotllament de la
demanda, bo i concedint un major pes a la satisfacció de les necessitats col·lectives. En aquest terreny, que cobreixen fonamentalment
els serveis públics, la utilització d'un nombre més elevat de tècnics
permetria elevar la quantitat i la qualitat dels serveis prestats.
La sanitat, la planificació i gestió urbanística, la preservació del
medi ambient, l'ensenyament a tots els nivells, són camps en què
les comparances amb altres paísos de nivell similar de desenvolupament econòmic ofereixen resultats ben desfavorables envers el
nostre. Un replantejament de les condicions de selecció, de contractació i de treball per als professionals d'aquests sectors i, en general, de totes les activitats de l'Administració que superen actualment la concepció clàssica del funcionari, permetria ampliar considerablement i millorar els serveis prestats i reduir-ne, ensems, el
cost unitari.
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És a dir, que en el conjunt de transformacions inajornables de
la dinàmica i formes del creixement econòmic al nostre país es
dibuixa la necessitat d'una ampliació, en termes difícilment quantificables, però segurament elevats, de la demanda de titulats superiors.
Però precisament en la mesura que aquesta ampliació de la demanda de titulats superiors es configura en funció de la possessió
de coneixements i capacitats específiques abans que en funció del
paper selectiu dels estudis de nivell superior, planteja, al seu torn,
com a exigència, una reorganització global del sistema educatiu que,
en el seu conjunt, difícilment pot ser considerat capaç, en l'actualitat, de proporcionar una formació de nivell adequat, tant des del
punt de vista quantitatiu com qualitatiu, coherent amb el plantejament anterior. Això fa que un complement indispensable de la transformació de les activitats productives i dels serveis públics sigui
una política de formació nova, en el seu sentit més ampli que, com
veurem, ha de veure's complementada com una política específica
d'ocupació per als titulats superiors.

2.2.

Política educativa i política d'ocupació

Vista des de l'estricte perspectiva de la situació present, tal com
ha quedat caracteritzada en els apartats anteriors, la creixent afluència d'estudiants als centres d'ensenyament superior ha de ser entesa
com un excés, com un desajustament enfront del qual s'han d'adoptar mesures defensives de selectivitat, bo i ajustant l'oferta de places
a les migrades necessitats que genera la societat actual. En aquesta
actitud conflueixen des de la comprensible preocupació de bon nombre dels ensenyants enfront la progressiva disminució dels recursos
que dedica relativament l'Estat als nivells d'ensenyament superior i
la degradació subsegüent de les condicions d'ensenyament, fins a
la defensa corporativa de situacions de privilegi.
En un context d'utilització productiva del treball intel·lectual, de
difusió massiva de serveis de tota índole, la limitació artificial
de l'accés a determinades professions té efectes semblants als del
monopoli en les activitats econòmiques, és a dir, l'elevació dels
preus en relació a una limitació artificial de la demanda. Una major
dedicació de recursos a la formació de professionals i una major
oferta dels serveis que aquests donen, potser erosionaria determinades situacions de privilegi, però assoliria una més gran demanda
i una major satisfacció de les necessitats de la col·lectivitat.
Per això hom no ha de veure l'expansió de la demanda social
d'ensenyament superior com un problema del qual s'ha de limitar
l'abast per tots els mitjans, sinó com un desafiament a la capacitat
de modernització de la societat espanyola.
Així i tot, la condició que aquesta expansió del sistema educatiu
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acompleixi els objectius en funció dels quals està justificada, és una
reorganització i racionalització profundes de l'ensenyança superior.
No és possible que determinats tipus de formació d'aquest nivell
continuïn sent simples fàbriques de títols. Una més elevada dotació
de recursos per aquest nivell d'ensenyament ha d'anar acompanyat
d'una exigència d'eficàcia semblant a la que hom espera de qualsevol
servei públic. Superar la llastimosa situació en què anys de negligència, de submissió de la política educativa als interessos més estrets
de certs estaments, han abocat l'ensenyament superior, és una tasca
inajornable.
Però a l'ensems cal refusar qualsevol plantejament elitista en
relació amb l'ensenyament superior. Si un tal plantejament no ha
estat en cap moment justificat del tot en termes de la societat en
conjunt, difícilment ho pot ser ara en què la societat demana a la
Universitat la formació d'un nombre incomparablement més elevat
que mai de titulats. Enfront d'un model de formació centrat en el
domini d'un conjunt de tècniques específiques, amb una compartimentacíó de coneixements el paradigma dels quals és el professional liberal, les demandes que planteja la societat actual al sistema
educatiu han de concedir un pes molt més gran a la formació general
i bàsica. En la mesura en què l'eix de l'especialització ha deixat de
situar-se en la formació per tal de centrar-se en el procés de treball
mateix, la capacitat d'adaptació fonamentada en un domini de la
formació bàsica ha de constituir la base de l'ensenyança superior.
Si, des del punt de vista de l'empresa, sembla desitjable una
estreta especialització del personal que incorpora, des d'un punt de
vista més ampli hom no pot acceptar que aquest sigui l'objectiu
de l'ensenyança superior. Avui més que mai cal situar l'accent de
l'ensenyament en aquest nivell: en l'adquisició de capacitats (en el
sentit més general), molt més que en la possessió de coneixements
compartimentats.
Cal acceptar, doncs, la inadequació entre la formació universitària i les exigències del sistema productiu, inadequació que la
Universitat no pot resoldre sense desvirtuar les seves pròpies característiques, renunciant, «de facto», a altres objectius tan importants
o més que la formació de professionals, com són la investigació
bàsica i la creació i difusió de la cultura als seus més alts nivells.
La forma de superar aquesta disjuntiva aparent s'ha de trobar
en una intervenció de l'Estat al mercat de treball dels titulats superiors. És a dir, en una política específica d'ocupació envers aquest
nivell de qualificació.

3.

Conclusions

La plena utilització dels recursos de treball altament qualificat
que es generin en el nostre país requereix una transformació subs78

tancial del model de desenvolupament i un canvi profund del sistema
educatiu. En la direcció d'aquests canvis, la política general hauria
d'incidir ja des d'ara positivament, amb una major utilització del
treball altament qualificat en el procés productiu.
En la política d'ajut a la inversió, en la política de suport a l'exportació, etc., seria perfectament possible tenir en compte aquest
factor com a un dels criteris prioritaris en l'assignació d'ajuda estatal.
Entre les mesures concretes que hom podria adoptar, en aquest
ordre de coses, caldria citar les següents: a) mitjançant bonificacions econòmiques, o amb altres ajudes, primer l'ocupació en les
àrees d'investigació i desenvolupament; b) obligar les empreses
multinacionals a muntar en el país una part de llurs activitats d'investigació; c) fer que els contractes de treball de tècnics estrangers
comportin un percentatge obligatori de contractació de tècnics del
país en funcions similars; d) que com a exigència addicional per als
contractes de compra de tecnologia hom disposi, des de l'Administració, la necessitat de contractar personal tècnic adequat i suficient
per a garantir l'assimilació de l'esmentada tecnologia; e) mitjançant
mecanismes apropiats i independentment del sistema general de
bonificacions, bonificar específicament el contingut en treball intellectua! de les exportacions, en la mesura en què el volum de rendes
que genera en el país aquesta mena de produccions és molt més
gran que la de menor contingut en treball d'alta qualificació.
Aquestes mesures de política econòmica general no impedeixen,
no obstant això, que sigui totalment necessària una política específica d'ocupació per a aquestes capes de treballadors, donades les
característiques que defineixen l'ocupació de tècnics i professionals
en les economies modernes.
Uns serveis de formació i ocupació, vinculats a l'Administració
i amb participació de les centrals sindicals són instruments fonamentals de l'aplicació d'aquesta política.
El seu punt crucial, nogensmenys, se situa en la inserció dels
nous graduats en les activitats productives. Resoldre el problema de
la inadequació entre la formació acadèmica i les exigències concretes dels llocs de treball implica un conjunt de costos, econòmics
i socials, que l'Administració ha d'intentar pal·liar en la mesura del
possible.
La definició d'un marc adequat per á la solució d'aquest problema
demana una incidència específica en les condicions de contractació
i en les activitats de formació, possible fins i tot en el sistema de
contractació actual. El reconeixement de la qualificació real, la publicitat de les ofertes de treball, la canalització de totes aquestes ofertes a través del servei de col·locació, són aspectes en els quals en
les condicions actuals una decidida intervenció de l'Administració
i una potenciació de l'acció sindical podrien obtenir bons resultats.
Però el problema té i seguirà tenint un abast molt superior, el
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qual requereix la formulació d'un nou marc de contractació per a les
noves promocions.
En aquest marc serà necessari admetre un cert grau de flexibilitat en la contractació de nous graduats per les empreses, flexibilitat que en tot cas haurà de restar associada a les característiques
del lloc de treball, és a dir, aquelles que permetin l'adquisició de
qualificacions concretes.
La primera familiarització dels nous treballadors amb les condicions de treball en el sistema productiu haurà d'anar acompanyada
per una acció formativa de l'Administració. És a dir, les mesures
de política d'ocupació, no hauran d'incidir exclusivament sobre el
lloc de treball, com resulta en les polítiques que es limiten a recompensar la contractació de treballadors acabats de graduar, sinó que
deurà actuar sobre el propi treballador, donant així lloc a una veritable política d'optimització en la utilització de les capacitats.
La formació, en relació amb les activitats del treballador en el
seu lloc de treball, no deurà estar sotmesa a les exigències d'aquest,
sinó permetre un desenvolupament més avançat de la qualificació.
Les institucions a les que s'encarreguessin aquestes activitats de
formació podrien ser la pròpia Universitat o qualsevol altre organisme educatiu i, fins i tot, la mateixa empresa, però sempre sota el
control dels serveis d'ocupació de l'Administració.
Encara que l'eix d'aquest procés sigui el propi treballador, a
través de l'associació del contracte de treball amb pràctica i amb
activitats de formació, l'Estat podria cobrir parcialment i per un
temps limitat els possibles costos que per a l'empresa podria representar la contractació de titulats sense experiència.
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L'arxiu
dels comunistes
i la memoria social
Ricard Vinyes
Avui, a Catalunya, el Partit Comunista ha d'estendre, en forma
capilar i detallada, una voluntat i unes alternatives de transformació dels conceptes clàssics i conservadors de la cultura, de les
seves manifestacions i els seus múltiples accessos.
En aquest ben entès, l'assumpte que aquí interessa no és altre
que el de l'arxiu del Partit Comunista, el sentit, les seves funcions,
la relació amb el partit i la societat, la seva estructura i, en definitiva, el seu contingut d'informacions.
El que denominem «memòria social» no és altra cosa que el
conjunt d'informació sobre l'evolució de la societat. En l'entesa d'aquest principi i pel que fa a les incidències socials i polítiques dels
comunistes en tot el seu historial, la seva contribució a ampliar
aquest bagatge de coneixements no pot ser petit i està circumscrit, precisament, a facilitar a la societat la informació de la seva
participació en el combat perenne per l'emancipació dels explotats. Perquè la seva gestió en els moviments socials ha estat, i és,
intensa, no és solament necessari establir un arxiu ben dotat i organitzat conforme a les seves funcions envers la «memòria social»,
sinó garantir l'usdefruit de l'arxiu a tots els qui contribueixen amb
el seu esforç a la reflexió i a la interpretació de la història, de la
tradició revolucionària que va conformant en l'actualitat una nova
classe dirigent amb voluntat de transformar la present societat. Altrament, la merma i escapçament deliberat de fonts és un atemptat reprovable al patrimoni cultural col·lectiu, a les ensenyances de
ia història que han anat forjant, amb sacrifici i dolor, les classes
populars.
Fins l'actualitat res d'això no es pot recriminar als comunistes
catalans, justament perquè mai no ha existit un arxiu de partit. No
ha existit perquè les condicions de clandestinitat ho van impedir.
La dispersió de documents per la geografia mundial n'ha estat la
constant, i si bé hi ha persones que van poder servar a les seves
mans importants materials ha estat fortuïtament, i un arxiu no és
simplement un magatzem de papers interessants, ben altrament deu
ser ordre, coneixement, criteri, i, sobretot, funció.
Però abans de parlar en detall d'aquesta funció —determinada
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per la relació partit-societat—, és precís parlar de les peculiaritats
de l'arxiu comunista.
L'arxiu d'un partit comunista no és ni una hemeroteca municipal
ni una biblioteca pública del govern o de l'estat; és el conjunt de
documents d'una organització política independent, plenament inserida en els successos de la totalitat de la vida del país en la màxima
profunditat que li és possible —i d'aquí ve precisament la responsabilitat en contribuir a la «memòria social»— i per això, com succeeix en qualsevol altre partit que bregui en l'escenari polític del
moment, és obvi que mantingui en reserva els materials que, en
referència a aquest darrer període, consideri oportú la seva direcció: el Comitè Central.
La-fi del «període de reserva» no pot venir determinada per una
normativa rígida similar a la de les clàusules internacionals dels arxius d'estat, sinó per les necessitats de reflexió que sobre aquests
documents manifesti no solament el grup dirigent sinó un sector
més ampli del partit, i per les necessitats de consulta que sobre el
període presenti, des de fora del partit, l'esquerra. La relació d'ambdós factors dibuixarà progressivament la fi del període de reserva
i la incorporació a una situació de normalitat en el conjunt de
l'arxiu.
Ara bé, els materials referents a períodes anteriors, des de les
beceroles del moviment comunista internacional, han d'ésser tots
ells part integrant del munt d'informació ordenada per a coneixement dels qui es troben en plena reflexió sobre la tradició comunista, sobre les resultants del que ha estat positiu i negatiu en el
camí dels comunistes i, de manera no escassa, en tots els corrents
revolucionaris.
És difícil per a un historiador justificar una actitud diferent. En
cas contrari continuarà existint en la majoria dels estudis que es
realitzen sobre el comunisme en el nostre país i en d'altres, la nociva influència de criteris essencialment ideològics per damunt dels
científics, dels racionals. Aquesta és la característica principal de
molts treballs que des de fora dels rengles comunistes s'han efectuat. Però, encara pitjor, és la característica d'alguns estudis realitzats per comunistes sobre el propi passat que no ha anat més
enllà de la pobre apologia justificativa d'uns successos, d'uns processos històrics, que no s'han de justificar sinó explicar, entendre,
i fer-los passar de la categoria de «pecat d'infantesa», «de mal
moment ja superat» a informació exacta, a material útil per a la
reflexió col·lectiva del partit i de la nova classe dirigent.
Els comunistes hem d'anar molt enllà en els passos a donar, les
alternatives que donem han de ser plenes de continguts nous, i en
el que es refereix a la qüestió de donar a la llum l'arxiu del PSU de
Catalunya, hem de treure el màxim de rendabilitat a la seva existència. D'una banda, com deia abans, el seu paper diàfan a contribuir a enriquir la «memòria social» del país. De l'altra, afavorir la
82

LA HISTÒRIA
formació dels militants del partit, contribuir a trencar l'elitisme intel·lectual dels «coneixedors de la història» en el si de l'organització, començant de bell antuvi per facilitar el coneixement de la història del partit comunista als seus membres.
Vet aquí que és justament aquesta una funció obligada de l'arxiu, de la «memòria col·lectiva del partit», i que, val a dir-ho, no ha
estat costum en la majoria de partits comunistes, relegant aquesta
informació o bé a una élite intel·lectual, o bé al grup dirigent de
l'organització. És un fet conegut i comprovat el desconeixement que
sobre la història del seu partit, per tant sobre els elements de judici de l'evolució i acció del partit on militen, tenen els membres del
partit. I això per diversos factors.
En primer lloc per la fugacitat de la militància comunista. La
historiadora Annie Kriegel en un suggestiu estudi que va realitzar
fa anys sobre els comunistes francesos, ens recordava aquesta circumstància no com una novetat sinó com una constant en la història dels partits comunistes, tot citant una frase de Pierre Sémard
—dirigent històric del comunisme francès— pronunciada ja el 1926
i amb la que definia el partit comunista com un «partit colador»
(partí passoir}. 1
En el cas del nostre partit això també succeeix, i sí bé ens
caldria una sèrie estadística sobre aquesta qüestió que ens permetés d'arribar a conclusions rigoroses, de moment ens podem fixar
en els resultats de l'enquesta efectuada entre els delegats al IV Congrés del PSU de Catalunya, i observem, aleshores, que «Els homes
tenen una mitjana de militància de 7,7 anys, i les dones, de 6,4
anys».2 Això entre els delegats que són sense cap dubte les persones en les quals la col·lectivitat del partit ha dipositat la seva confiança en un moment transcendental, podem dir d'ells que és la
massa de dirigents, i entre aquests dirigents d'una partit de més
de quaranta anys d'existència, la mitjana de militància és de 7,7 i
6,4 per homes í dones respectivament. Crec que es pot afirmar que
el terme de «partit colador» és també aplicable al dels comunistes
catalans. Les raons d'aquest fet no són el cas d'aquest article i
d'altra banda ens cal més informació per arribar a conclusions encertades sobre aquestes causes.
En segon lloc, la misèria cultural que ha atenallat el nostre país
durant els anys de la dictadura, és un factor gens menyspreable per
l'impediment que ha suposat d'accés a la informació en general i
perquè ha limitat dràsticament l'activitat del partit en aquest terreny, obligat a mantenir una clandestinitat asfixiant. Però a això no
hem de donar-Ji més importància de la que té perquè altrament ens
facilita el terreny per escamotejar una realitat molt més important:
la misèria teòrica tradicional del marxisme espanyol, no solament
1. Annie Kriegel. Les communistes trancáis, p. 32 (traducció castellana a ed.
Vlllalar), ed. du Seuil. 1968.
2. PSUC. IV Congrés amb la veu de tots, p. 377. ed. Laia, Barcelona 1978.
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del nostre país sinó de tot l'estat. Ha estat més important en la
història dels nostres corrents revolucionaris la tradició oral amb
tota la seva riquesa i limitacions, que no pas la formació teòrica
dels seus dirigents, més preocupats en elaborar unes estructures
organitzatives sòlides, a la mesura del país, que a donat a llum un
cos teòric a la mesura també del país.
En el procés renovador que els comunistes atravessem en l'actualitat això no deu succeir. L'acumulació d'experiències és notable
en tots els terrenys i han d'ésser conegudes pel màxim possible
de militants i situades en el marc de la història del nostre partit i
del moviment comunista internacional. Servar la informació total
del partit i de les seves actuacions i facilitar-la als seus membres
contribuirà al funcionament del partit com intel·lectual col·lectiu, ensems que a la formació del poble.
L'arxiu, però, pels seus condicionaments físics i per la caracterització que li hem donat en els fulls precedents no pot ser en ell
mateix entregat al «gran públic» de dins i de fora del partit com
ho fa avui una entitat municipal o estatal. Les funcions que li definíem es realitzaran per l'arxiu indirectament amb l'únic objectiu
d'evitar el seu col·lapse. Això significa la necessària col·laboració i
coordinació, en el terreny intern, amb la Comissió de Cultura del
Comitè Central, i amb les iniciatives formatives d'altres instàncies
similars del partit en el seu àmbit nacional. I això, alhora que l'organització de debats sobre el moviment comunista en tota la seva
amplitud i el foment d'iniciatives en sentit similar que donin una
dimensió de debat públic i de servei a la investigació del país. Dit
d'altra manera, assegurar capilarment la presència del conjunt d'informació que posseeix pels més diversos camins i animant l'estudi
dels seus materials en multiplicitat de formes, des de l'exposició
didàctica de materials, fins als col·loquis d'especialistes, o la reedició de textos, i assegurant la seva presència amb una publicació
especialitzada en les investigacions que sobre el moviment comunista es realitzen arreu, i que avui és un buit en el conjunt de publicacions del partit i del país.
L'objectiu per a una transmissió i apropament col·lectiu a la «memòria social» consisteix a donar una estructuració a les fonts d'informació de tal manera, que el conjunt dels coneixements que
conté esdevingui el màxim de profitós.
Un arxiu, en l'actualitat, no pot estar limitat a la producció de
la «cultura alfabetitzada» de les fonts escrites. I més en el cas d'una
organització popular en la qual la tradició oral, per exemple, és de
gran importància. En aquest cas concret l'existència d'un «arxiu
oral» és imprescindible si volem tenir informació de vivències i
experiències que ajudin a entendre l'ambient d'una època, les singularitats d'un procés, l'assentiment o disconformitat susceptibles
de comparació, la substitució d'un document desaparegut per la in84

LA HISTORIA
formació d'una persona. És a dir, la possibilitat d'una recomposició
dels fets per la paraula.
Tanmateix, la molt diversa manera en que es va manifestant la
cultura, la informació, palesen la necessitat de recollir en l'arxiu
les seves diverses mostres des dels films, fins a la pintura, el
mural o les cançons revolucionàries pròpies dels moviments d'alliberament. El poble és ric en les seves manifestacions i cap d'elles
ha d'ésser estranya a l'arxiu d'acord amb les funcions atribuïdes.
De moment cap organització de l'esquerra —de la dreta més val
no parlar-ne, car l'haurem d'acusar de saboteig sistemàtic— no ha
donat un pas endavant per contribuir efectivament a favor de la
«memòria social», tan necessària a les classes populars de Catalunya, desinformades sistemàticament pels avatars d'una història que
no cal repetir. El recel d'uns, la mentalitat sectària d'uns altres,
l'absurd afany d'acotar documents per usdefruit exclusiu en el cas
de molts intel·lectuals «d'esquerres», potser amb la intenció de pujar en la cotització del mercat del prestigi, i també la mentalitat de
saltataulells dels inefables, pel que tenen de mesquins, marxants
de la història, a l'espera del moment de vendre a bon preu el que
en realitat és de tots. Ens presenten un panorama prou desolador
en aquest camp, sobretot pel mal hàbit. Per la por.
Hem de trencar llances en contra d'aquesta situació; en contra
de que la mesquinesa està per damunt de les necessitats populars.
A Catalunya, els comunistes volem forçar una nova concepció de
la utilització del patrimoni col·lectiu i amb això donem un pas més
en el procés de reflexió i renovació pel qual atravessem, fent-nos
peoners en la formació d'una classe dirigent nova amb la qual arribarem a una manera diferent de fer i de viure, a l'assoliment del
socialisme.

PRESENTACIÓ DE L'ARXIU HISTÒRIC DEL PSUC
Del 12 al 19 de maig es farà Ja presentació pública de l'Arxiu
Històric del PSUC a la Fundació Miró de Barcelona.
Aquestes ¡ornades inclouran diversos actes: presentació de materials de l'Arxiu, exposicions audiovisuals i debats: un debat sobre
la història de la Internacional Comunista (amb la intervenció d'Aldo
Agosti, Francesc Bonamusa, Fernando Claudín, H. Hajek, Annie
Kriegel i L V. Ponomariova, així com investigadors dels instituts
'Gramsci' i «Maurice Thorez») i un altre sobre la història del comunisme a Catalunya.
Des d'aquestes planes convidem tothom que tingui aportacions a
fer a l'arxiu (premsa, documents, memòries escrites o orals, etc.) a
posar-s'hi en contacte. La seva seu és al local del Comitè Central
del PSUC: carrer Ciutat, 7, Barcelona-2, telèfon 301 05 54.
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Otto Bauer:
SOBRE LA QÜESTIÓ NACIONAL,
pròleg d'E. Vinyamata.
Edicions La Magrana,
Barcelona, 1979.
Dins la col·lecció «Alliberament»
de les edicions La Magrana, en la
qual hi ha diversos títols dedicats
a l'anàlisi marxista del fet nacional,
acaba de sortir aquest recull de textos d'Otto Bauer. Coneixíem ja_ alguns fragments de l'obra central d'aquest austromarxista publicats en
el recull d'escrits de Marx, Engels,
Kautsky, Bauer, Renner, Luxemburg,
Lenin i Stalin que l'editorial Avance (1976) va traduir al castellà de
l'edició francesa de Maspéro (1974).
En aquella edició es va prescindir
de l'interessant estudi introductori
de G. Haupt i de la conclusió de
M. l o w y , que en el seu moment va
recollir també La Magrana en un
volum d'aquesta col·lecció, que recomanem als interessats en aquest
tema. Fa poc, Siglo XXI ha publicat
íntegre l'obra de Bauer La qüestió
de les nacionalitats i la socialdemocràcia. Aquesta obra, presentada
com a tesi doctoral a la Universitat
de Viena l'any 1906, exposava la tesi
que la nació és una comunitat de
destí, i plantejava el problema de
l'autonomia de les nacions dins d'un
Estat multinacional, i va suscitar una
polèmica a la prestigiosa revista
Neue Zeit, en la qual Kautsky va
publicar una crítica al treball de
Bauer que titolà «Nacionalitat i Internacionalisme», que Bauer replicà
immediatament amb un text que és
recollit en l'edició de La Magrana
que ara comentem. En aquest cas
Bauer aprofundeix la reflexió sobre
el paper de la llengua en la caracterització de la nació, a la qual qualifica de societat, i critica a Kautsky
la seva concepció de la nació com
a simple comunitat de llengua. Segueix a aquest article en l'edició
present, uns fragments del pròleg
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de Bauer a la segona edició de La
qüestió... feta en 1924, en el qual
Bauer revisa algunes de les qüestions que va afirmar en el seu text
i va exposar els seus dubtes que
els problemes nacionals de l'imperi
austro-hongarès es poguessin resoldre pacíficament. És una llàstima
que aquest text hagi estat fragmentat, quan precisament les pàgines
que segueixen són accessibles al
lector en l'edició castellana de La
qüestió... publicada per Siglo XXI.
Sembla també que hagués estat
més oportú d'ordenar els textos cronològicament, i no posar al darrera
els fragments de La qüestió..., que
com hem indicat va ser escrita en
1906, i és el punt de partida del
text de polèmica amb Kautsky i del
pròleg autocrític del 1924. A part
d'això potser hagués estat interessant de recollir també en aquest volum el «programa nacional de l'esquerra» que Bauer redactà en 1918.
En qualsevol cas, però, la traducció
catalana dels textos dels autors marxistes que han reflexionat sobre el
tema de les nacionalitats és una
iniciativa útil i necessària que, com
diu E. Vinyamata en el pròleg, cal
continuar i aprofundir.
L. Colomer

Eric J. Hobsbawm:
REVOLUCIONARIOS.
ENSAYOS CONTEMPORÁNEOS
Barcelona, Ariel (Demos), 1978,
397 pàgs.
No és corrent trobar textos d'anàlisi de la història dels moviments revolucionaris contemporanis fets des
d'una òptica comunista i amb el suficient distanciament crític. Aquest
volum del conegut historiador comunista britànic és una excepció notable.
El volum recull un conjunt d'articles publicats entre 1961 i 1972. Per
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a l'esquerra catalana l'interès del
llibre és considerable. A la primera
part, hi trobem unes reflexions sobre el comunisme francès, italià, britànic i alemany; és a dir, sobre la
història d'uns «partits revolucionaris
en països sense perspectives insurreccionáis» (p. 31), contradicció bàsica, segons l'autor, per comprendre
les dificultats del comunisme europeu. No cal dir que aquests breus
assaigs són una contribució •—breu
però summament valuosa i estimulant— al coneixement de les arrels
de l'eurocomunisme.
Hobsbawm, seguint el seu conegut interès pels factors culturals a
l'hora d'estudiar els fenòmens socials, refà amb atenció l'itinerari
intel·lectual dels primers grups de
la Komintern, els seus lligams amb
els corrents revolucionaris anteriors,
les seves arrels nacionals, la dialèctica entre moviment obrer i món
intel·lectual. Examina les tradicions
culturals col·lectives de les classes
obreres de cada país; per exemple:
el fet que França sigui el país clàssic de les revolucions juga un paper
destacat en la formació i implantació del PCF. Reflexiona sobre la
dialèctica entre els amplis moviments nacionals i populars —com
la resistència antinazi— i la formació de moviments comunistes de
masses. Sense concessions a esquematismes ni aprioris, dibuixa un
panorama ric i precís del comunisme
europeu i dóna elements d'interès
per jutjar l'estratègia comunista. Val
la pena destacar la valoració que fa
dels fronts populars (p. 42) com a
primera rectificació important de
cara a fer una política realista adaptada a l'Occident.
La segona part, dedicada als anarquistes, té un capítol d'interès per
als espanyols, on intenta buscar les
arrels de la impotència tant del liberalisme com de les revolucions populars a l'Espanya moderna.
La tercera part aborda diverses

qüestions teòriques
relacionades
amb el marxisme. Toca temes com
el revisionisme, Lenin i l'aristocràcia obrera, i autors com Althusser,
Ernst Bloch i Karl Korsch.
Hobsbawm és un estudiós de les
rebel·lions populars i un coneixedor
de la història militar. Les parts quarta i cinquena contenen estudis de
temes político-milítars (com la guerrilla al Vietnam i les insurreccions
a les ciutats) i una anàlisi interessant dels fets de maig de 1968 a
França.
Una lectura, doncs, interessant i
fecunda d'un marxista que ens parla
del passat immediat amb coneixements, sense tics dogmàtics i apriorístics, amb una actitud mental lliure
d'inhibicions; un exemple de marxisme viu. A més, resulta de lectura
agradable pel seu estil àgil I irònic.
J. Sempere

UN MANUAL INDISPENSABLE
PER ALS FUTURS REGIDORS
El Manual de Formació Municipal
que acaba d'editar el CEUMT representa sens dubte un valuós instrument per aquells que hauran d'afrontar, des de dins o des de fora dels
nous ajuntaments democràtics, els
problemes que afecten els nostres
municipis.
Els sis grans capítols del Manual
són una història de la realitat municipal espanyola, l'estructura político-administrativa de l'administració local, les competències municipals, les hisendes locals, els serveis
públics i empreses municipals i l'urbanisme. Hom pot trobar-hi també
una guia per a la redacció d'un programa d'actuació municipal i alguns
anexos: sobre sanitat, educació, seguretat ciutadana, el-transport collectiu urbà, la realitat geogràfica
dels municipis, les àrees metropoli-
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tañes, els petits municipis i la legislació.
El punt de partida és el conjunt
de textos legals que configuren els
òrgans de govern dels ajuntaments,
la seva estructura administrativa,
les seves competències i els seus
recursos. A més a més, el Manual
intenta, partint de la legalitat vigent,
assenyalar els possibles camins de
la seva modificació i les possibilitats
concretes que permeten als ajuntaments intervenir eficaçment en tots
els aspectes de la vida local.
No es tracta d'un Manual partidista, tot i que cada partit pot aplicar una política pròpia o elaborar
un programa d'actuació a partir dels
elements que proporciona. De qualsevol manera, és evident que l'esquerra, pel fet d'haver estat marginada en les tasques de govern i en
la direcció de la política estatal i
local, és la més interessada en utilitzar i servirse d'aquest instrument.
La dreta té una llarga experiència
de govern, a favor dels seus interessos. L'esquerra, els comunistes,
tenim a favor nostre, les relacions
que hem establert amb la població,
amb les institucions de caràcter po-
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pular; i tenim també a favor nostre
l'honestedat del nostre comportament i el no haver participat mai
en les corrupteles dels qui han dirigit l'administració local. A aquests
avantatges hem d'afegir-hi el coneixement general i concret dels ajuntaments, del seu funcionament i dels
seus recursos i competències. Moltes de les deficiències actuals dels
municipis no són degudes, ni tan
sols a una legislació defectuosa,
sinó a l'incompliment de les normes
mínimes legals (en matèria urbanística, per exemple), al desinterès per
recaptar racionalment els impostos
establerts, a l'omissió en el desenvolupament de nombroses competències o a l'opció de privatitzar
nombrosos serveis públics, quan la
legislació permet tantes possibilitats de gestió directa municipal.
En resum, conèixer és imprescindible per a transformar, i aquest
Manual intenta ser un primer substrat de coneixement de la realitat
municipal que hem d'aprofitar a fons
en el nostre treball en els ajuntaments.
Ricard Boix
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