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Una década és un període massa curt 
per fer balangos i valoracions definitives. 
L'análisi deis esdeveniments probablement 
necessita mes perspectiva, pero l'intent de 
fer una reflexió tot caminant té, almenys, 
dues justificacions: per una banda el temps 
historie sembla que accelera el seu ritme en 
aquesta época de canvis rápids en tots els 
ordres, per altra banda en el nostre context 
immediat deu anys d'experiéncia democrática 
ja esdevé quasi un récord polític. 
Própiament, dones, aquest llibre es proposa 
oferir elements que facilitin ais lectors una 
reflexió en el camí. 

Els responsables d'aquesta obra, en tot 
alió que conté d'informació i de reflexió, i 
malgrat els buits de dades i d'interpretació 
que, lamentablement, no han pogut ser 
evitats, voldríem que fos un instrument de 
consulta capag de posar prop deis 
interessats les fonts de les dades, un 
estimulant per a la reflexió crítica sobre 
l'experiéncia passada i una contribució a 
l'establiment d'una societat mes solidaria i 
lliure en el futur. 



FE D'ERRADES 

Pág. 45 - A la llegenda del gráfic 1.12, allá on diu PERDEN POBLACIÓ 
ha de dir AUGMENTEN POBLACIÓ i allá on diu AUGMENTEN 
POBLACIÓ ha de dir PERDEN POBLACIÓ. 

Pág. 124 - A la llegenda del gráfic 7.5, allá on diu ZONES DE REGRES-
SIÓ INDUSTRIAL ha de dir ZONES DE MUNTANYA, i allá on diu 
ZONES DE MUNTANYA ha de dir ZONES DE REGRESSIÓ IN

DUSTRIAL. 

Pág. 157 - A la llegenda del gráfic 11.1 s'ha d'invertir el text: «Mes del 
50%»... 
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PRESENTACIO 

Catalunya ha gaudit dyun periode dy excepcional nor
malitat, valgui la paradoxa, durant els darrers deu anys. 
Normalitat en el sentit que la voluntat majoritária deis 
ciutadans de Catalunya s'ha pogut expressar en llibertat 
segons les regles establertes en la majoria deis patsos demo-
crátics occidentals. Aixd, d'altra banda, és excepcional 
en un context com Vespanyol on en els darrers cent 
vuitanta anys havíem viscut llargs períodes dictatorials 
degut ais quals les curtes etapes democratiques es vis-
queren sota la síndrome constant de la provisionalitat. 

La normalitat d'aquests darrers deu anys no vol dir 
que la vida de la ciutadania no s'hagi vist sotmesa a 
condicionaments del passat i del present. Seria ingenu 
suposar que els quasi quaranta anys de dictadura fran
quista —en una época d'extensió de Vensenyament general 
baste a la practica totalitat de la poblado en edat esco
lar, o de Vaparició d'instruments tant poderosos de cara 
a la creado d'opinió com és, per exemple, la televisió 
no hagin implicat una influencia determinada en la cons-
ciéncia ciutadana. Seria igualment ingenu pensar que 
la constitució del 1978 o VEstatut del 1979 signifiquen 
Vexpressió lliure i genuina deis ciutadans de Catalunya 
peí fet d'haver estat aprovats per majoria, quan el pro-
cés de redacció i d'aprovació s'ha vist sotmés a d'altres 
majories —la majoria delparlament espanyol— i, sobre-
tot, al temor conscient o inconscient de la involució. 
No obstant i aixó, és innegable que aquests deu anys 
han significat un pas importantíssim en el camí de la 
convivencia democrática deis ciutadans de Catalunya i 
en la recerca deis camins que haurien de permetre una 
articulado lliure i solidaria amb els altres pobles de Vestat 
espanyol i d'Europa. 

No és peí fetitxisme deis números rodons que apro-
fitem els deu anys de les primeres eleccions democratiques 

(1977), de la Constitució (1978) o de l'Estatut d}auto
nomía (1979) per veure amb un cert detall alió que 
ha passat al país. Tampoc no voldríem ser portats en 
aquest cas per la inercia ritual, inevitablement present 
en les celebracions commemoratives. Volem aprofitar 
Vaniversari com a ocasió per oferir uns materials orde
náis de forma sistemática que permetin analitzar, amb 
un mínim de rigor, on som, i saber en quines condi-
cions podrem afrontar els grans reptes deis deu anys que 
ens manquen per a la fi del segle. 

Catalunya va arribar al procés de la transido polí
tica en unes circumstáncies socials bastant particulars. 
Des d'un punt de vista demográfic, per exemple, cal 
teñir en compte que del 1950 al 1975, el nostre país 
passa de 3.218.596 habitants a 5.660.393, la qual cosa 
representa un increment del 75 %, increment superior 
a la mitjana espanyola, a la mitjana europea i a la mit-
jana mundial durant el mateix periode. A mes, aquest 
increment fou degut básicament a la immigració provi-
nent d'altres zones de Vestat espanyol, just en el moment 
historie d'una dictadura com la franquista, clarament 
hostil a la realitat catalana. Aquest sol fet ja explicaría 
algunes de les característiques del marc en el qual es 
produeix la transido política: déficit d'infrastructures i 
d'equipaments, desequilibris territorials i urbanístics, 
manca de vertebrado social, perill de consolidado de 
dues comunitats lingüístiques i culturáis, etc. 

També és ben sabut que la transido política espanyola 
es va produir en un moment de forta crisi económica 
que, tot i teñir Vorigen en Veconomia mundial —i cal 
dir també en la manca de modernització de les estructu
res productives de la qual era responsable el régim 
anterior— exigía unes mesures forga impopulars que 
podien posar en perill la mateixa recuperado democrá-



tica. La crisi de Vestat de benestar, el qual havia estat 
una de les conquestes socials de la postguerra europea, 
venia a afegir-se a la incertesa de la conjuntura econó
mica. Per ultra banda, els avengos tecnológtcs aplicáis 
al sistema productiu per tal de poder afrontar la immi-
nent integrado europea en condicions de competitivitat} 

van comengar a introduir canvis importants en la demanda 
laboral, pero no s'ha manifestat, ni en els dirigents polí-
tics ni en la societat, una reacció capag de contrarestar 
i reconduir els efectes nocius d'aquest procés. Aquests 
fets han anat afavorint la consolidado d'un sector de 
la poblado cada vegada mes marginat i amb mes difi
cultáis per a integrarse a la dinámica social. Aixó que 
se ríha dit les bosses de pobresa de les societats desenvo-
lupades, té en el nostre país un pes important. I a mes 
cal dir que aqüestes circumstancies s'han donat en un 
moment de forta crisi deis valors étics, personáis i collec-
tius. La solidaritat, la sensibilitat social, la recerca de 
coherencia i Vesperit de servei han deixat pas a Vindivi-
dualisme, Voportunisme i la promoció personal a costa 
del que sigui, com a actituds generalitzades. 

La crisi económica i de Vestat del benestar va coin
cidir amb el descrédit de les ideologies polítiques que 
havien alimentat el fonament teóric de les forces tradi-
cionals d'esquerres. I, peí que fa al nostre país, cal remar
car aquí que un deis fenómens mes característics de la 
transido ha estat la coincidencia d'aquesta feblesa ideo
lógica amb Vexperiéncia del poder. Els grups democrá-
tics antifranquistes havíem elaborat els proyectes d'un 
model de societat que no havia tingut, lógicament, cap 
oportunitat de ser confrontat mínimament amb la reali-
tat social del país. Les construccions ideológiques, i no 
les estratégies, eren les armes mes habitualment usades 
per desqualificar els adversaris polítics. Aquest planteja-
ment es va poder mantenir mentre els partits polítics 
corresponents restaven a Voposició. A partir de la conse-
cució de parcelles importants de poder, les contradic-
cions han anat en augment. D'una practica política ins
pirada en les própies definicions ideológiques, s'ha passat 
a una situado inversa: Vestrategia política concreta dona 
la pauta per a preteses elaboracions ideológiques poste-
riors que legitimin aquesta estrategia. Aquelles elucu-
bracions ideológiques apareixen sobretot de manera esta
cional en el discurs lleugerament acolorit de doctrina 
que les forces polítiques solen difondre en les confronta-
cions electorals. Uafebliment ideológic hafet retrocedir 
la mala consciéncia cap a la conservado del llenguatge 
d'altres temps, pero amb una pérdua progressiva de signi
ficado i, consegüentement, amb un irremeiable descré
dit de la paraula. S'ha anat lliscant peí pendís de la 
incoherencia i, per qué no dir-ho, de la hipocresía polí

tica. La consecució del poder de Vestat per part de 
Vesquerra convencional espanyola ha anat mostrant que 
el marge de maniobra política és relativament petit en 
el nostre context geopolític, i s'ha anat diluint la distin-
ció clara del binomi esquerra-dreta, especialment peí que 
fa a polítiques económiques i socials, i aquesta distinció 
s'ha anat aquarterant en els aspectes mes emblemátics, 
en el millor deis casos mes culturáis, pero massa sovint 
en els mes superficials de la tradició progressista. 

Parallelament a aquest procés, a Catalunya s'ha vis-
cut l'evolució del binomi catalanisme-espanyolisme en 
un debat marcat també per l'afany de legitimar les pre
ses de posició, volgudes o forgades, que els partits polí
tics han anat prenent segons les circumstancies. Des 
d'aquesta perspectiva s'han dibuixat básicament dues estra
tégies: la que considera que per resoldre el contenciós 
entre Catalunya i Espanya cal vincularse organicament 
en un partit d'ámbit estatal i així, influir de cara a 
una organització de Vestat que respecti satisfactóriament 
els interessos nacionals de Catalunya, i la que considera 
que el que cal és procurar ésser forts a Catalunya per 
poder negociar des d'una posició avantatjosa amb qual-
sevolforga majoritária a nivell estatal. A partir d'aqües
tes estratégies i deis ambits territorials on els partits majo-
ritaris de Catalunya s'han fet amb el poder, les forces 
polítiques han anat construint un discurs ideológic des-
tinat també ordináriament a legitimar la propia posició. 
Es així com, per exemple, es poden comprendre les mani-
festacions minimitzant o enaltint el paper de les regions 
en la construcció d'Europa. Per ais uns no es tracta, 
en aquest cas, de reconéixer les limitacions reals que 
teñen les regions europees a intervenir en la política comu
nitaria, sino de donarse hom mateix la rao quan es 
va decidir que Vúnica estrategia adequada era intervenir 
en les polítiques estatals. Per ais altres, quan Vestrategia 
escollida consisteix a procurar ser forts a nivell de les 
entitats que reclamen l'autogovern dins Vestat, alió que 
resulta lógic és emfasitzar el paper de les «regions» en 
la construcció d'Europa. Seguint amb el mateix exem
ple, alió que resulta curios, per no dir contradictori per 
venir d'on ve, és Velaboració d'un subproducte ideoló
gic, que algú ha anomenat «nacionalisme barceloní», 
que intentaría enfrontar ¡'Europa de les Ciutats a ¡'Europa 
de les Nacions o la deis Estats. 

En definitiva el debat ideológic a Catalunya s'ha 
vist empobrit per dues raons básiques. La primera ha 
estat Vexcessiva dependencia a ¡'estrategia deis partits 
i Varrenglerament sense esperit crític deis intellectuals 
en una o altra de les formacions polítiques majoritaries, 
fora d'algunes, poques, excepcions. La segona ha estat 
¡a situado confusionária de ¡a Catalunya actual. A ulls 



de la gent, el nostre país disposa de les institucions poli-
tiques própies d'un país sobirá —parlament, executiu... 
etc. —pero a la practica no pot funcionar com a tal. 
Els conflictes protagonitzats Vany 1988 peí personal 
docent han estat un exemple ciar d'aquesta situado. 
Segons Vestatut, la Generalitat té competencia plena en 
el carnp de l'ensenyament, petó quan el personal docent 
fa vaga reclamant, entre d'altres coses, uns augments sala
riáis, la Generalitat no té competencia per poder prendre 
una decisió al respecte ni, suposant que la tingues, té 
el control sobre el recursos financers per poderse 'n fer 
carree. El poder no és realment el poder i, lógicament, 
Voposició no pot ser realment oposició, amb la qual 
cosa el combat polític no sempre sembla que sigui el 
mes adequat i, sobretot, resulta poc comprensible per 
a la ciutadania. 

Malgrat les limitacions esmentades les institucions 
catalanes han accedit, si no a Vautogovern, almenys a 
bona part de Vadministrado pública catalana. Des 
d'aquesta perspectiva, Catalunya tenia Voportunitat de 
bastir un aparell administratiu modern que superes els 
defectes repetidament denunciáis durant els anys de cen-
tralisme i de franquisme. També en aquest aspecte Vexpe
riencia del poder ha estat allifonadora. Tot i que es 
pugui argumentar que la nova administrado pública cata
lana s'ha hagut de construir en bona part sobre una 
base que provenia de molts anys de funcionament viciat, 
amb unes inércies i unes resisténcies difícils de vencer, 
cal dir que amb la incorporado de nou personal i amb 
Vincrement de funcionaris públics que s'ha produit durant 
aquests anys, no sJhan reduit sino que s'han reproduit, 
i potser en alguns casos augmentat, els defectes endé-
mics de Vadministrado pública espanyola. Tan en Vadmi
nistrado pública central, on aixó ja és tradicional, com 
en Vadministrado autonómica i local s'han trobat serio-
ses dificultáis per superar alguns nivells notables dyinefi
cacia, i dona la impressió que es van perpetuant el clien-
telisme i en alguns casos el malbaratament deis recursos 
públics. 

Tot aixó que ja hem dit pot donar una impressió 
mes aviat pessimista i negativa de Vexperiencia d'aquests 
deu anys, i tampoc seria just arribar a aquesta conclusió. 
El que ha passat és que les esperances i les expectatives 
eren molt superiors a les reaützacions posteriors i, mal
grat que és prou important alió que s'ha aconseguit —con
solidado de les institucions democratiques, recuperado 
de la Generalitat, etc.— també és cert que correm el 
perill dyinstallar-nos cómodament en una situado que 
encara esta molt lluny de satisfer les aspiracions allibe-
rades fa deu anys. A mes Catalunya té en els anys que 
venen uns reptes importants davant deis quals, sense un 

consens mínim i ciar des aun punt de vista nacional, 
pot diluir encara mes la seva personalitat col-lectiva. Un 
d 'aquests reptes és sens dubte el de la integrado europea 
a partir del 1992. Pendent encara la seva articulado 
política estable amb els altres pobles de Vestat espanyol, 
ha de plantejar la seva contribució a la unitat europea, 
pero sobre la base del respecte i del protagonisme de 
les entitats nacionals i no només deis estats actuáis. Des 
d 'aquesta perspectiva algunes veus reclamen l'elaborado 
des de Catalunya d'un model teóric que concreti la pro
posta política catalana d'articulado espanyola i euro
pea, i és cert que caldria treballar en aquest sentit. Mal
grat aixó, l'experiencia deis deu anys de democracia i 
autonomies a l'estat espanyol demostra tres coses: que 
no existeix un model realitzat históricament capag de 
servir de referencia, que el problema fins avui ha estat 
mes de voluntat política que de model teóric o de for
mulado jurídico-política —una mostra d'aixó és Vapli-
cació de la constitució espanyola i de ¡'estatuí d'auto-
nomia durant aquests anys—i, finalment, que la 
construcció d}Europa i el reconeixement de la persona
litat nacional de Catalunya dins de l'estat espanyol 
s'assemblen, almenys, en una cosa: no es va fent a par
tir d'un model teóric preconcebut sino que va donant 
passos endavant aprofitant les conjuntures favorables. Les 
circumstáncies, per tant, obliguen a un plantejament prac-
tic que posaria en un primer pía ¡'estrategia, també en 
aquest nivell, per damunt de les necessitats de definido 
ideológica i d'elaboració de models. 

Una década és un període massa curt per fer balan-
gos i valoracions definitives. L'andlisi deis esdeveniments 
probablement necessita mes perspectiva, pero l'intent de 
fer una reflexió tot caminant té, almenys, dues justifica-
cions: per una banda el temps historie sembla que acce-
lera el seu ritme en aquesta época de canvis rdpids en 
tots els ordres, i per ultra banda, en el nostre context 
immediat, deu anys d}experiencia democrática ja esdevé 
quasi un récord polític. Própiament, dones, aquest ¡li
bre es proposa oferir elements que faciUtin ais lectors 
una reflexió en el camí. 

* * ^r 



Aquest llibre és el resultat de collaboracions diver
ses. A partir d'un primer esquema general elaborat per 
la mateixa Comissió Técnica de la Fundado, formada 
per Joan Estruch, Josep María Huguet, Manuel Llado-
nosa, Casimir Martí, Félix Martí, Raimon Ribera i Euge
nia Salvador, es vafer un llistat de qüestions importants 
a considerar, ordenades segons quatre grans blocs: Socie-
tat, Economía, Política i Cultura. Es va encarregar a 
un coordinador de cada bloc que acabes de precisar el 
contingut i que cerques els collaboradors que cregués 
convenient. 

El resultat final pretén donar una visió global pero 
no exhaustiva. En alguns casos per rao de la seva forgo-
sament limitada extensió, en d'altres per la manca de les 
dades o informacions de qué haguéssim volgut poder 
disposar, i, finalment, en d'altres per les dificultáis en 
la mateixa concepció amplia i ambiciosa del proyecte. 
Els collaboradors que han fornit materíals i escrits ela
boráis ho han fet sabent que potser no es podría incloure 
la totalitat de la seva collaboració, o bé perqué Vexten
sió de Vescrít lliurat superava les previsions fetes inicial-
ment, o bé perqué, malgrat la volguda precisió de Vencar-
rec, el treball duplicava en alguns aspectes altres treballs 
també encarregats. Per totes aqüestes raons podem con
siderar que aquells aspectes mereixedors de crítica de la 
present obra son imputables únicament a Ventitat que 
nyostenta globalment Vautoría: la Fundado ]aume Bofill 
Al mateix temps cal ressaltar, pero, que ha estat decisiva 
en els seus encerts la tasca realitzada pels quatre coordi
nadors generáis: Lluís Recolons pels aspectes socials, Fran-
cese Cabana pels aspectes económics, Eugenia Salvador 
pels aspectes polítics, i Salvador Cardús pels aspectes cul
turáis. En cada cas la coordinado ha significat una labor 
diferent. Lluís Recolons ha comptat amb un equip de 
collaboradors, estretament vinculáis al Laboratorí de 
Sociología de l'ICESB; Francesc Cabana ha realitzat el 
seu treball, en canvi, praetteament en solitarí; Salvador 
Cardús ha exercit una fundó intermitía entre la realit
zada pels dos coordinadors esmentats anteríorment; i 

Eugenia Salvador ha comptat amb la intervenció mes 
directa de la Comissió Técnica de la Fundado, Final
ment cal remarcar una tasca molt important sense la 
qual la publicado d*aquest llibre no bagues estat possi-
ble. Amb aportacions tant diverses calia una tasca final 
de reordenació, revistó, cometió, darrera selecció i con-
fecció d'índex, en una paraula la tasca d'editor en sentit 
brítdnic. I aquest treball difícil, i encarregat amb el temps 
molt just, Vhan portat a terme Salvador Cardús i Joan 
Estruch. La Fundado Jaume Bofill els agraeix Vaccep-
tació d'aquest compromís darrer en aquesta obra. 

Com ja s'ha dit, aquest llibre vol ser una síntesi 
de diverses informacions ja existents, pero disperses. Va 
destinada a un públie d'ampli espectre cultural. Llevat 
de comptades ocasions, Vespecialista no hi trobará, en 
el capítol corresponent a la seva especialització, cap apor
tado innovadora de primera ma que no conegui ja. Vol 
ser una obra de consulta també per a aquelles persones 
que busquin referéncies quantitatives de difícil accés i, 
sobretot, de dispersa localització. Respecte a aquesta dar
rera qüestió val a dir que hem trobat les dificultáis pro-
pies de les estadístiques d'aquest país, les quals moltes 
vegades no coincideixen si utilitzes fonts diferents. En 
cada cas s'ha procurat utilitzar lafont mes fiable. També 
cal dir que les seríes estadístiques utilitzades no coin
cideixen, de vegades, amb la totalitat del període sugge-
rit peí títol: «Catalunya 77-88». Aquesta limitado ha 
estat obligada també per les fonts estadístiques disponi
bles en el moment de tancar la redacció definitiva del 
llibre. 

En resum, els responsables dyaquesta obra, en tot 
alio que conté d'informació i de reflexió, i malgrat els 
buits de dades i d*interpretado que, lamentablement, 
no han pogut ser evitats, voldríem que fos un instru-
ment de consulta capag de posar prop deis interessats 
les fonts de les dades, un estimulant per a la reflexió 
crítica sobre Inexperiencia passada, i una contríbució a 
Vestabliment d'una societat mes solidaria i lliure en el 
futur. 

JORDI PORTA RIBALTA 

Director de la Fundado Jaume Bofill. 
Barcelona, 1989. 
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1. LA POBLACIO 

LLUÍS RECOLONS 

1. CATALUNYA DINS EUROPA a) Els estats europeus 

Sis milions es una xifra rodona que expressa bé 
el que 1'últim recompte de la població de Catalunya, 
del mes d'abril de 1986, donava amb mes detall: 
5.978.638 habitants de dret. Aixó fa una densitat 
de 187 habitants/Km2. 

En un estat de 38,5 milions d'habitants, els sis 
milions de Catalunya suposen el 15,5 % de la pobla
do total, amb una densitat molt superior a la mitjana 
estatal, que es de 76 habitants/Km2. En el conjunt 
de les disset «comunitats autónomes» que configuren 
actualment el mapa oficial de les «nacionalidades y 
regiones» espanyoles, Catalunya ocupa el segon lloc 
peí que fa al volum de la població (Taula 1.1. i Grafio 
2.1). 

Per situar el volum de la població de Catalunya 
en el conjunt de la població d' Europa, seguirem tres 
escales diferents. En primer lloc, relacionarem la pobla
ció de Catalunya amb la deis estats europeus amb 
un volum de població comparable. En segon lloc, situa-
rem Catalunya dins el conjunt de les regions euro-
pees, seguint el criteri de la divisió territorial adop
tada per T Europa deis Dotze (fixant-nos succesivament 
en les Regions de Nivell II i les Regions de Nivell 
I, segons la Nomenclatura NUTS d'Eurostat, Porga-
nisme que produeix les estadístiques de la C.E.E.; 
EUROSTAT, 1987; IV), i també considerarem Catalunya 
en relació amb les regions amb ciutats mes poblades. 
Finalment, situarem la població de Catalunya en el 
conjunt de territoris amb Uengua propia. 

A Europa hi ha actualment 36 estats, si conside-
rem com a tais les vuit Repúbliques Socialistes Sovié-
tiques que configuren 1TJ.R.S.S. a Europa (entre elles 
la part europea de les de Rusia i de Kazakhstan) i 
també la part europea de Turquía, estat preponde-
rantment asiátic. En canvi no comptabílitzem aquí 
els micro-estats. Dones bé, d'aquests 36 estats euro
peus, tretze teñen una població que supera en mes 
del doble la població de Catalunya; nou superen igual-
ment la població de Catalunya, sense arribar a doblar
la. N'hi ha catorze que teñen un volum de població 
inferior al de Catalunya: set per sobre de la meitat 
i set per sota. 

Catalunya ocuparía dones el lloc 23, immediata-
ment després de Suécia, Austria i Suissa (amb 8,4 
7,6 i 6,5 milions d'habitants) pero per damunt de 
Dinamarca, Finlandia i Noruega (amb 5,1 4,9 i 4,2 
milions respectivament). 

D'altra banda, si la comparado la féssim amb la 
totalitat deis Paisos Catalans, el lloc ocupat entre els 
estats europeus seria el catorze, immediatament des
prés deis Pai'sos Baixos, peí fet que els prop d'onze 
milions del territori cátala superarien els deu i escaig 
de Portugal i Bielorússia, i els deu i mig d'Hongria 
(Taula 1.2 i Gráfic 1.2). 

b) UEuropa de les regions 

UEurostat defineix tres nivells de regions que 
ens servirán de criteri de comparació. 

Les «Regions de Nivell I» son definides com les 
unitats mes grans considerades per a cada estat, com 
per exemple els 11 Ldnder de la R. F. d'Alemanya, 



Catalunya 
País Valencia 
liles Balears 

Total PPCC1 

Andalusia 
Madrid 
Galicia 
Castella-Lleó 
País Base 
Castella-La Manxa 
Canáries 
Aragó 
Astúries 
Extremadura 
Murcia 
Cantabria 
Navarra 
La Rio ja 
Ceuta i Melilla 

Total 

Taula 1.1 
LA POBLACIÓ A CATALUNYA I ESPANYA 

Població, superficie i densitat a 1 d'abril de 1986 

Poblado Superficie 
Milers hab. de dret Km2 

5.979 31.930 
3.733 23.505 

681 5.014 

10.393 60.249 

6.790 87.268 
4.781 7.995 
2.844 29.434 
2.582 94.193 
2.136 7.261 
1.676 79.230 
1.466 7.242 
1.184 47.650 
1.112 10.565 
1.086 41.602 
1.007 11.317 

523 5.289 
516 10.421 
260 5.034 
118 31 

38.473 504.750 

Densitat 
Hab./Km2 

187 
160 
136 

173 

78 
598 
97 
27 

294 
21 

202 
25 

105 
26 
89 
99 
50 
52 

76 

1. Territoris a Pestat espanyol, excepte la Franja cPAragó. 

Font: INE, Poblaciones de derecho y de hecho de los municipios españoles. Padrón Municipal de Habitantes de 1986, i INE, Anuario 
Estadístico. España 1987. 

les 8 Z.E.A.T. de Franca i les 11 Standard Regions 
del Regne Unit. En el cas deis estats que no teñen 

La mitjana de població de les 167 Regions de 
Nivell II a come^ament de 1986 era d'1.930.156 

una divisió territorial homologable, les «Regions de habitants, i la mitjana de superficie de 13.492 Km2. 
Nivell I» son agrupacions de «Regions de Nivell II» 
establertes ai hoc. Aquest és el cas deis quatre estats 
mes meridionals de la C.E.E., entre ells, Pestat 
espanyol. 

Les «Regions de Nivell II», conegudes també com 
a «Unitats Administratives de Base», son les mes 
emprades habitualment en la documentació de la 
C.E.E. Es tracta de les unitats territorials que 
segueixen immediatament a les de Nivell I. A Espanya 
corresponen a les 17 Comunidaies Autónomas, a 
Franca a les 21 Regions, a Italia a les 20 Regioni, 
a la R.F. d'Alemanya ais 31 Regierungsbezirke, a Bél
gica a les 9 Provinces, etc. 

Les «Regions de Nivell III» sumen 822 en el total 
de la C.E.E., entre elles les 50 províncies espanyo-
les. Aquest nivell ha estat poc emprat encara a les 
estadístiques de la C.E.E. 

En total a 1'Europa de la C.E.E. hi ha 64 Regions 
de Nivell I i 167 Regions de Nivell II. 

Resulta, per tant, que la població de Catalunya de 
5.978.638 habitants, i la seva superficie de 31.930 
Km2, tripliquen i dupliquen amb escreix, respectiva-
ment, aquesta mitjana. De fet, atenent a la seva pobla
ció, Catalunya ocupa el cinqué lloc entre les 167 
Regions de Nivell II de PEuropa deis Dotze. Només 
la precedeixen Pilla de Franca (10,2 milions d'habi-
tants), la Llombardia (8,9), Andalusia (6,8), i el Gran 
Londres (6,8); i la segueixen immediatament la Cam-
pánia (5,6), Roine-Alps (5,1), Dusseldorf (5,1), el Laci 
(5,1), Sicilia (5,0) i Madrid (4,8) (Taula 1.3). 

Si tenim en compte les 64 Regions de Nivell 1 
de la C.E.E., Catalunya és una part de la Regió de 
Nivell I que coincideix amb els Paísos Catalans a 
Pestat espanyol —excepte la Franja d'Aragó— i que 
Eurostat anomena, en la seva divisió territorial, «Est 
d'Espanya». Aquesta regió ocupa el quart lloc entre 
les 64 Regions de Nivell I de P Europa deis Dotze. 
La seva població de 10.392.253 habitants de dret 



Hab./Km-

Gráfic 1.1 
DENSITATS DE POBLACIÓ A CATALUNYA I ESPANYA 

(l-IV-1986) 

Madrid 
País Base 
Canarios 
Catalunya 
País Valencia 
Balears 
Astúries 
Cantabria 
Galicia 
Murcia 
Andalusia 
La Rioja 
Navarra 
Castella-Lleó 
Estremadura 
Aragó 
Castella-La Manxa 

598 
294 
202 
187 
160 
136 
105 
99 
97 
89 
78 
52 
50 
27 
26 
25 
21 

Hab./Km 

500 i mes 

200-499 

100-199 

50-99 

25-49 

menvs de 25 

Font: Instituto Nacional de Estadística 

(1986) duplica la mitjana de poblado, 5.036.500 habi-
tants, i la seva superficie de 60.249 Km2, gairebé 
duplica també la mitjana de superficie de 35.206 
Km2 de les Regions de Nivell I. Aqüestes mitjanes 
europees son molt mes properes a les de Catalunya 
que no pas a les de la Regió I deis Pa'fsos Catalans. 

La llista de les 64 Regions de Nivell I (Taula 1.3) 
comenca per dues regions que es destaquen molt per 
sobre de les altres, i que fan part de les dues zones 
de concentració de població mes gran d'Europa: es 
tracta del South East anglés (17,11 milions d'habi-
tants) i del Rhin del Nord-Westfália. Venen després 
dues regions molt properes peí que fa a la població: 

Baviera i els Paisos Catalans, que superen els deu 
milions d'habitants. El cinqué i sisé lloc Tocupen Tilla 
de Franca (que es considera alhora Regió de Nivell 
I i de Nivell II) i l'extens Bassin Parisién; i segueixen 
a continuació Badén-Württemberg i Llombardia 
(també considerada alhora Regió de Nivell I i de Nivell 
II, amb 8,89 milions d'habitants). 

D'entre aqüestes Regions de Nivell I es interes-
sant fer esment de Tanomenada «Mediterránia» (com
posta per les Regions de Nivell II: Llenguadoc-
Rosselló, Provenga-Alps-Costa Brava, i Córsega). 
Aquesta regió ofereix un particular interés per a Cata
lunya per un doble motiu: d'una banda per la presen-
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13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Taula 1.2 
LA POBLACIÓ DELS ESTATS EUROPEUS 

Població, superficie i densitat, segons 

Pai'sos Baixos 

PPCC1 

Hongria 
Portugal 
RSS Bielorússia 
Grecia 
Bélgica 
Bulgaria 
Suécia 
Austria 
Suissa 

Catalunya 

Dinamarca 

entre els tres i 

Data 

(12 estats amb població . 

19833 

19852 

I-19862 

19853 

19862 

19853 

19853 

XII-19854 

I-19862 

19852 

19852 

IV-19864 

19853 

Turquía (europea) 1985" 
Finlandia 
Noruega 
RSS Moldavia 
RSS Lituánia 
Irlanda 

XII-19842 

I-19862 

19862 

19862 

19853 

(7 estats amb població 

les darreres 
quinze milions 

Milers hab. 

superior ais quinze 

14.492 

10.848 

10.640 
10.157 
10.008 
9.935 
9.858 
8.948 
8.358 
7.588 
6.456 

5.979 

5.114 
5.102 
4.894 
4.159 
4.147 
3.603 
3.540 

dades disponibles deis 
d'habitants 

Superficie km2 

milions d'habitants) 

41.160 

69.254 

93.036 
91.750 

207.600 
131.990 
30.518 

110.912 
449.964 

83.855 
41.293 

31.930 

43.080 
23.764 

337.032 
323.895 

33.700 
65.200 
68.895 

inferior ais tres milions d'habitants) 

estats 

Densitat 

352 

157 

114 
111 
48 
75 

323 
81 
19 
90 

156" 

187 

119 
215 

15 
13 

123 
55 
49 

1. Total del territori deis PPCC, inclosos Andorra i l'Alguer. 
2. Estimado. 
3. Mitjana. 
4. Cens o padró. 

Font: Eurostat, Estadísticas Demográficas 1987, Luxemburg, 1987; Eurostat, Regiones. Anuario Estadístico I9£7;Istituto Geográfico 
De Agostini, Calendario Atlante De Agostini 1988, Novara, 1987, i United Nations, Demographic Yearbook 1984, Nova York, 1983. 

cia del Rosselló, que és la part deis Pai'sos Catalans 
a l'estat francés, i d'altra banda perqué aquesta regió 
ocupa la part superior de Tare mediterrani nord
occidental que lliga a l'oest amb Catalunya i el País 
Valencia, i continua a Test per Italia. Peí que fa a 
la superficie, se sitúa a una escala más extensa que la 
de Catalunya, i en aquest sentit mes semblant a 
la deis Pai'sos Catalans. La densitat de població de 
la regió Mediterránia és la meitat de la de Catalunya, 
i poc mes de la meitat de la deis Pai'sos Catalans. 

A la Taula 1.3 es pot observar igualment quines 
altres regions son properes a Catalunya segons la carac
terística que considerem. En observar les dades es 

pot apreciar que la magnitud de la població i de les 
superficies juga diferentment, i en uns casos la com
parado amb Catalunya resulta mes adequada amb les 
Regions de Nivell II, pero en altres amb les Regions 
de Nivell I, d'acord amb la Nomenclatura emprada 
per Eurostat. 

Logicament, entre les regions de la C.E.E. esmen-
tades fins ara com a mes poblades, de Nivell I o 
de Nivell II, hi retrobem la gran majoria deis territo-
ris que teñen com a capitals les ciutats mes poblades 
d'Europa. Si tenim en compte el criteri del nombre 
d'habitants de la ciutat própiament dita, i no de les 
grans aglomeracions urbanes, a T Europa deis Dotze 



Gráfic 1.2 
LA POBLACIÓ DELS ESTATS EUROPEUS 

Dades aproximades de 1985 

Noruega Finlandia Estonia Lituánia 

Regne Unit Paisos Baixos 

Irland 
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Bélgica 

Milions 
d'habitants 

Luxemburg 

mes d'11,5 
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Font: EUROSTAT 

hi ha set ciutats que superen el milió i mig d'habi
tants, entre les quals Barcelona ocupa el sisé lloc, 
precedida peí Gran Londres, Madrid, París (la qual 
en canvi, atenent a raglomeració urbana, ocuparla 
el primer lloc amb 8,5 milions d'habitants), Roma 

de la C.E.E., el Nord-Oest d'Itália, comparteix aques
ta característica, amb les ciutats de Torí i Genova. 

Fora de la C.E.E., a tota l'Europa occidental no 
hi ha cap altra ciutat amb un nombre d'habitants 
superior al de Barcelona (Viena és Túnica que arriba 

i Berlín-Oest, totes elles capitals d'estat excepte la al milió i mig). Quant a l'Europa oriental, quatre 
darrera (vegeu les dues columnes de la dreta de la capitals d'estats ultrapassaven l'any 1986 els dos 
mateixa Taula 1.3). 

Pero si peí nombre d'habitants Barcelona és la 
sisena de les ciutats de la C.E.E., d'altra banda la 

milions: Moscou (8,53 milions), Kiev, la capital 
d'Ucraina (2,5 milions), Budapest i Bucarest. Pero 
cal assenyalar a mes el cas de Leningrad, una ciutat 

Regió de Nivell I deis Pa'isos Catalans té la peculiari- de 4,36 milions d'habitants que és la mes poblada 
tat d'aplegar dues poblacions de mes de 700.000 habi- d'Europa d'entre les que no son capitals d'estat. Des 
tants: Barcelona i Valencia; únicament una altra regió d'aquest punt de vista, Berlín fóra la segona (sumant 
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4. 

5. 

8. 

12. 

16. 

17. 

18. 

19. 
22. 
23. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 

Mitjana 

34. 

36. 

Mitjana 

52. 

53. 

Re^ 

icació 
CEE ¡ 

N-II 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

Taula 1.3 
POBLACIÓ DE LES REGIONS DE L'EUROPA OCCIDENTAL 

;ions de nivell I i II segons l 'EUROSTAT, que teñen 
o aglomeracions urbanes 

de ¿es regions 
\egons població 

South East 
Rhin Nord-Westfália 

Baviera 
Est d'Espanya (PPCC)' 

Illa de Franga 

Llombardia 
Andalusia 
Gran Londres 
Oest Paísos Baixos 

North West 

Nord-Oest d'Itália 

Medíterránia 
Catalunya 
Grecia Central 
Regió Flamenca 
Campánia 
Norte do Continente 
West Midlands 
Escocia 
Dinamarca 
Roine-Alps 
Dusseldorf 
Laci 
Sicflia 

64 regions de nivell I (1986) 

11. 
12. 

14. 

15. 

19. 
20. 
21. 
26. 
28. 

Madrid 
Piemont 
Svealand 
Danubiana 
Sul do Continente 
Grecia Centre Oriental 

i illes 
Provenca- Alps-

Costa Blava 
Colonia 
País Valencia 
Alta Baviera 
Nord de Portugal 
Lisboa i Valí del Tajo 

167 regions de nivell II 

59. 
64. 
75. 

Berlín-Oes t 
Liguria 
Hamburg 

Població 
Milers2 

17.112 
16.777 

10.964 
10.392 

10.180 

8.888 
6.790 
6.767 
6.743 

6.396 

6.139 

6.241 
5.979 
5.853 
5.666 
5.585 
5.181 
5.176 
5.146 
5.112 
5.109 
5.086 
5.086 
5.209 

5.036 

4.781 
4.421 
4.264 
4.199 
4.177 

4.141 

4.021 
3.893 
3.733 
3.687 
3.429 
3.293 

1.930 

1.850 
1.784 
1.601 

de mes d'un 

Superficie 
Km2 

21.222 
34,062 

70.553 
60.249 

12.012 

23.857 
87.616 

1.580 
10.739 

7.331 

34.077 

67.455 
31.930 
60.429 
13.511 
13.595 
44.464 
13.013 
78.783 
43.080 
43.698 

5.288 
17.203 
25.708 

35.206 

7.955 
25.399 
75.584 
31.567 
44.245 

22.033 

31.400 
7.368 

23.305 
17.528 
21.194 
13.194 

13.492 

480 
5.416 

755 

ciutats de mes de 600.000 habitants 
milió d'habítants 

Denútat 
Hab./km2 

629 
493 

155 
173 

847 

373 
76 

4.283 
628 

872 

185 

93 
187 
97 

419 
411 
116 
398 

65 
119 
117 
962 
295 
196 

143 

601 
174 
56 

133 
94 

184 

128 
529 
160 
210 
162 
250 

143 

3.854 
329 

2.121 

1. 
13. 
25. 
10. 
6. 

19. 
3. 

9. 
24. 

1. 
22. 

12. 
18. 
16. 
6. 

15. 

11. 

14. 
20. 

25. 
4. 

21. 

2. 
12. 
23. 

8. 
17. 

15. 

16. 
13. 
19. 
10. 

17. 

5. 
18. 
7. 

Ciutats3 

mes poblades 

Gran Londres 
Colonia 
Essen 
Múnic 
Barcelona 
Valencia 
París 
(agí. urbana) 
Milá 
Sevilla 
Gran Londres 
Amsterdam 
Rotterdam 
Liverpool 
M anche ster 
Torí 
Genova 
Marsella 
Barcelona 
Atenas 
Anvers 
Nápols 
Oporto 
Birmingham 
Glasgow 
Copenhagen 
Lió 
Essen 
Roma 
Palermo 

Madrid 
Torí 
Estocolmo 
Viena 
Lisboa 

Atenas 

Marsella 
Colonia 
Valencia 
Múnic 
Oporto 
Lisboa 

Berlín-Oes t 
Genova 
Hamburg 

Habitants 
en milers* 

6.768 
916 
620 

1.267 
1.702 

729 
2.189 
8.510 
1.495 

651 
6.768 

679 
574 
511 
449 

1.036 
727 
867 

1.702 
886 
487 

1.204 
330 
920 
751 
479 
409 
620 

2.815 
724 

3.058 
1.036 

659 
1.512 

807 

886 

867 
916 
729 

1.267 
330 
807 

1.860 
727 

1.580 

1. Es tracta del conjunt de les tres regions de nivell II: Catalunya, País Valencia i Ules Balears. 
2. Son dades referides a la població estimada mitjana de 1984, excepte per les dades deis Paísos Catalans, Madrid i Svealand (de 1986), Norte do Continente, Nord 

de Portugal, Sul do Continente i Lisboa i Valí del Tajo (de 1981) i Danubiana (de 1985). 
3. Les dades relatives a les ciutats segueixen la nomenclatura del Demographic Yearbook, de les Nacions Unides, i la seva distinció entre ciutat própiament dita i 

aglomeració urbana. Els criteris acostumen a ser forca heterogenis. Per a l'estat espanyol utilítzem les dades de la població deis municipis. 
4. La població de les ciutats correspon, en general, ais anys 1985 i 1986. Per a les ciutats d'Atenes, Oporto, Birmingham i Lisboa son de 1981; per a París, Marsella 

i Lió son de 1982; per a Glasgow i Viena, de 1983. 

Font: Elaborado propia a partir de dades d'Eurostat, Regiones. Anuario Estadístico, 1987; Nacions Unides, Demographic Yearbook 1984; Istituto 
Geográfico De Agostiní, Calendario Atlante De Agostini, 1988, Novara, 1988. 
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els 1,85 milions d nabitants de l'Oest i els 1,20 del 
Berlín-Est), i Barcelona la tercera. 

Finalment, Barcelona es també un deis casos en 
qué es dona una notable diferencia entre alió que és 
la població de la ciutat própiament dita, i la de 1'aglo
merado urbana corresponent. Tot i que manquen cri-
teris normalitzats de comparado a nivell global euro-
peu, la població de Pámbit que seria homologable amb 
el que generalment s'entén per aglomeració urbana 
deixaria la de Barcelona a un volum de Pordre deis 
tres milions i mig d'habitants. Aixó suposaria un 
58,54 % del conjunt de la població de Catalunya, con
centrada en una gran aglomeració urbana barcelonina. 

2. LES LLENGÜES 
A L'EUROPA OCCIDENTAL 

Prendrem ara en consideració unes dades que rela
cionen la llengua, població i status del territori, per 
tal de facilitar la representació de la situado de Cata
lunya en el context europeu. 

A Europa es parlen com a mínim cinquanta-quatre 
llengües diferents (Enric MONTANER, Aproximado a 
VEuropa de les llengües, CIEMEN, 1987.) 

Per tal de simplificar la complexitat de la qüestió 
ens limitarem aquí a les llengües parlades per mes 
d'un milió de persones a PEuropa occidental, pre-
nent aquest terme mes en la seva accepció política 
convencional (de pai'sos que no viuen en régimen 
comunista), que en el sentit mes estrictament geográ-
fic. En aqüestes condicions hi trobem setze llengües 
diferents: d'una banda, les cinc llengües mes parla-
des a P Europa occidental son llengües oficiáis ais cinc 
estats mes poblats d'aquesta part d'Europa (algunes 
d'elles son també llengües oficiáis a d'altres estats 
europeus de població mes redu'fda). Es tracta de Pale-
many, anglés, francés, italiá i castellá. El sisé lloc 
Pocupa el neerlandés, llengua oficial deis Pai'sos Baixos, 
que compta amb una població de 14,2 milions d'habi
tants; a mes la variant flamenca del neerlandés és 
la llengua oficial de la regió flamenca de Bélgica (5,7 
milions d'habitants), i és co-oficial a la regió de Brus-
sel-les (habitada per gairebé un milió d'habitants). 

El grup de vuit llengües que segueixen a conti
nuado és el mes adequat per a emmarcar la situació 
del cátala i de Catalunya en la comparado que ens 
ocupa (Taula 1.4). Es tracta de llengües parlades a 
Europa per un total situat entre els 11 i els 4 milions 
de persones. Son: el cátala, el portugués (si conside-
rem el galaico-portugués com una sola llengua, com 

ho fa per exemple Enric Montaner en el treball citat, 
el conjunt de parlants que té a Europa resta per sobre 
deis onze milions), el grec, el suec, el danés, el ture, 
el finés i el norueg. Totes elles, excepte el cátala, 
son llengües oficiáis d'un estat sobirá europeu. Por
tugal, Grecia i Suécia teñen mes habitants que Cata
lunya, pero els altres estats teñen un volum de pobla
ció inferior. D'altra banda, si considerem el total 
d'habitants que resideixen en els territoris on es parla 
el cátala, aquests arriben gairebé ais 11 milions (País 
Valencia, 3,8 milions; Balears, 0,7; Rosselló i altres 
comarques incloses a Pestat francés, 0,3; i Andorra, 
la Franja d'Aragó i PAlguer, 0,1). 

Finalment, per sota deis dos milions de parlants, 
pero amb una identitat indiscutible, trobem a PEuropa 
occidental d'altres llengües, entre les quals destaquen 
peí nombre de parlants el sard i Poccitá (for£a prope
res al cátala), el reto-friülés, el base i el bretó. 

3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
ENTRE 1975 I 1986 

a) El creixement de la població 

Els recomptes de població, que es fan a un ritme 
quinquennal, marquen les dates en les quals els cál-
culs de població ofereixen mes garanties. Es la rao 
per la qual emprarem ací les dades corresponents a 
la renovació deis padrons municipals de 31 de desem-
bre de 1975, el cens de població de 1 de mar^ de 
1981, i la renovació deis padrons municipals de 1 
d'abril de 1986. 

En aquest període de deu anys i tres mesos 
(1976-1986), el creixement de la població de Cata
lunya ha canviat la pauta d'extraordinari creixement 
que havia tingut en els vint-i-cinc anys anteriors 
(1951-1975), en qué havia estat fins i tot superior 
a Pelevat ritme de creixement de la població mun
dial. En el quinquenni 1976-1981, Catalunya tingué 
un creixement for$a mes moderat, per passar al quin
quenni 1981-1986 a un estancament en el creixement 
demográfic, clarament per sota de la mitjana d'Europa 
(Taula 1.5). El conjunt del decenni 1976-1986, pero, 
manté encara un ritme mitjá de creixement un xic 
per sobre del conjunt d'Europa, tot i que molt allunyat 
ja del fort ritme de creixement de la població mun
dial (Grafio 1.3). 

La situació de Catalunya, peí que fa al volum de 
població en relació ais estats, nacions i regions 
d'Europa, Pany 1986 no era gaire diferent del 1975; 
pero en canvi restava molt per sobre de la situació 



Taula 1.4 
LES LLENGÜES EUROPEES. POBLACIÓ I DEPENDENCIA POLÍTICA 

Llengües en territoris d'entre 

Llengua 

Neerlandés 

Cátala 

Portuguésl 

Grec 
Suec 
Danés 
Ture 
Finés 
Norueg 
Galleel 

Milers d'habitants 
del territori 

on es parlen2 

21.138 

10.848 

10.157 
9.935 
8.358 
5.114 
5.102 
4.894 
4.159 
2.844 

dos i vint milions d'habitants a 1'Europa 

Regions 
Estat sobirá autónomes 

Paísos Baixos 
Bélgica Flandes 

BrusseMes 
Espanya Catalunya 

País Valencia 
liles Balears 
Franja d'Aragó 

Franca Catalunya Nord 
Andorra 
Italia L'Alguer 
Portugal 
Grecia 
Suécia 
Dinamarca 
Turquia (europea) 
Finlandia 
Noruega 
Espanya Galicia 

occidental 

Milers d'habitants 
de la regió* 

14.491 
5.666 

981 
5.979 
3.733 

681 
48 

331 
40 
36 

2.844 

1. Alguns filólegs consideren el gallee i el portugués com una sola llengua, el galako-portugués. 
2. Les dades de població es refereixen, aproximadament, a l'any 1985. 
3. Naruralment, no coincideixen les dades deis habitants del territori amb la deis qui efectivament parlen o entenen la llengua, xifra molt difícil 

de determinar. 

Font: Elaborado propia a partir de les dades contingudes al mapa Aproximado a ¡'Europa de les llengües, d'Enric Montaner i editat 
peí CIEMEN (1987), i de les dades de població de l'Eurostat (1987), Instituto Geográfico De Agostini (1988) i de l'Instituto Nacional 
de Estadística. 

Taula 1.5 
CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ AL MÓN, EUROPA I CATALUNYA 

Població de dret i taxes de creixement per mil habitants i any peí període de 1950 

Any 

1950 
1975 
Taxa anual 51-75 

1981 
Taxa anual 76-81 

1986 
Taxa anual 81-86 

Catalunya 

3.218.596 
5.660.393 

22,8 

5.956.414 
9,9 

5.978.638 
0,7 

Espanya CEE 

28,2 260,3 
36,0 311,9 

9,9 7,3 

37,7 319,1 
8,8 3,8 

38,5 323,1 
4,1 2,5 

Europa sense 
URSS ni Turquia 

392,0 
474,4 

7,7 

486,0 
4,0 

498,6 
5,1 

a 1986 

Món 

2.515,7 
4.076,2 

19,5 

4.528,0 
17,7 

4.916,0 
16,6 

Les dades per a Catalunya i Espanya es refereixen al 31 de desembre pels anys 1950 (Cens) i 1975 {renovació del Padró municipal); a l'l de 
marc peí 1981 (Cens) i 1 d'abril de 1986 (renovació del Padró municipal). Per a Europa i Món, son cálculs per aproximáis a mig any. 
Excepte per Catalunya, les dades es donen en milions d'habitants. 

Font: Elaboració propia a partir de: CIDC, Anuari Estadístic de Catalunya 1987; INE, Anuario Estadístico de España 1988 i Poblacio
nes de derecho y de hecho de los municipios españoles. Padrón Municipal de habitantes de 1986; Eurostat, Estadísticas Demográficas 
1977; Nacions Unides, Demographk Yearbook 1986; i Istituto Geográfico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini 1988. 
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Gráfic 1.3 
RITMES DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ MUNDIAL 

1981-1986 

1976-1981 

1951-1975 

0 5 10 • 15 20 25 

Taxa de creixement: naixements per 1.000 hab. i any 

del 1950, quan en comptes deis 6 milions, la pobla
do de Catalunya tan sois era de 3,2 milions 
d'habitants. 

El contrast entre els períodes 1950-1975 i 
1975-1986 (sense que aquest darrer any signifiqui ja 
el final d'una tendencia en curs) és demográficament 
molt important. Hem passat d'un període d'extraor-
dinari creixement a un altre d'estancament de la pobla
do, que peí que fa a indicadors demográfics signifi-
catius podem anomenar el «talas de baixada» 
(RECOLONS, 1987: pág. 262). 

Els ámbits territorials progressivament mes redufts: 
des del mundial, al de Catalunya, manifestén ben ciar 

la drástica transformació operada en la situació de 
Catalunya peí que fa al ritme de creixement. No obs-
tant, cal complementar aquesta impressió afegint que 
dintre deis ámbits de l'estat espanyol i d'Europa hi 
ha altres unitats territorials amb uns ritmes mes baixos 
de creixement que el de Catalunya el 1981-1986. Cata
lunya, en efecte, amb un creixement positiu pero ben 
a prop del creixement total zero, té un deis ritmes 
de creixement positiu mes baixos de l'estat. Per sota, 
només hi ha quatre comunitats autónomes amb creixe
ment total negatiu: Castella-Lleó, País Base, Aragó 
i Astúries. En canvi, Extremadura i Castella-La 
Manxa, que en el quinquenni anterior 1976-1981 



havien estat les dues úniques comunitats autonomes 
amb creixement total negatiu, el donen positiu el 
1981-1986. A Europa, en els darrers anys, han tin-
gut un creixement total negatiu alguns estats com 
son ara la R.F. d'Alemanya, Hongria, la R.D. d'Ale-
manya, Dinamarca, i de vegades el G.D. de 
Luxemburg. 

Tant el creixement natural com el creixement 
migratori han minvat drasticament durant els tres 
últims quinquennis. El creixement natural, que excep-
cionalment havia superat el creixement migratori els 
anys 1971-1975, trencant la tendencia prácticament 
ininterrompuda a Catalunya des del 1911-1920, res-
tava com Púnic deis dos components del creixement 
total a fer aportacions positives per al conjunt del 
període 1976-1986. Aquesta aportació positiva res-
tava, pero, reduida a una tercera part en el quin-
quenni 1981-1986, en relació al que havia estat els 
anys 1971-1975 {Grafio 1A). 

b) La mortaütat 

Deis dos components del creixement natural, la 
mortalitat restava prácticament al mateix nivell entre 
1975 i 1986, de manera que la gran disminució del 
creixement natural en aquest període carrega íntegra-
ment en una inusitada baixa de la taxa de natalitat. 

La taxa de mortalitat de 1975 era de 8,14 defun-
cions per mil habitants, i el 1986 de 8,03. Per a 1985 
i 1986 disposem de dades fináis mes fiables, provi-
nents de la nova serie de moviment natural de la 
població que publiquen conjuntament el Consorci 
d'Informado i Documentado de Catalunya i el depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social de la Generali-
tat de Catalunya; les dades de 1987 son provisionals. 
Els tres anys 1985-1986-1987 donen taxes de morta
litat semblants, de Pordre de 8,0 defuncions per mil 
habitants. 

Enmig de Paparent estabilitat dedu'fble de la com-

milers 

Gráfic 1.4 
LA POBLACIÓ A CATALUNYA 
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Font: CIDC 



paració de la mortalitat entre 1975 i 1986, s'ha pro-
duít de fet una significativa inflexió. Efectivament, 
a l'entorn del canvi de década deis anys setanta ais 
vuitanta es va donar el mínim historie de mortalitat 
a Catalunya, a l'entorn d'una taxa de 7 defuncions 
per mil habitacions i any. S'estroncá així una ten
dencia secular a la reducció de la mortalitat, a causa 
básicament del progrés en les condicions de vida, i 
especialment ais avéneos de la medicina. Suaument 
i amb replans (com el del trienni 1985-1986-1987) 
aqüestes taxes comentaren a pujar en el decenni deis 
anys vuitanta, a causa del progressiu envelliment de 
la població. Es tracta d'una pujada previsible, cone-
guda amb anticipado en la gran majoria d'estats euro-
peus amb taxes de mortalitat per sobre de les catala
nes. La mortalitat mitjana de Festat espanyol, segons 
un cálcul provisional, coincidia sensiblement el 1986 
amb la de Catalunya. 

Les perspectives de progressiu envelliment de la 
població fan preveure una evolució futura alcista de 
la mortalitat, si mes no a un termini curt i mitjá. 
Tot i així, Tevolució de les taxes de mortalitat deis 
dotze estats de PEuropa comunitaria, entre 1975 i 

1986, encara sitúen Espanya com l'estat amb la taxa 
mes baixa de mortalitat de la C.E.E. (Taula 1.6). 

c) La natalitat 

El factor clau en la baixada del creixement natu
ral és la inusitada caiguda de la natalitat; en tretze 
anys, de 1975 a 1987, s'ha reduit a Catalunya a la 
meitat, passant de 19,69 a 9,78 naixements per mil 
habitants, segons els darrers cálculs provisionals. 

El 1975, l'elevada natalitat de Catalunya era una 
singularitat histórica en l'evolució demográfica deis 
cent anys anteriors. Catalunya, en efecte, havia estat 
capdavantera en seguir la tendencia a baixar la nata
litat, en la qual Franca s'avancji uns seixanta anys 
ais altres paísos europeus. Ja el 1860 aquesta tenden
cia era perceptible a Catalunya. El 1950, Catalunya 
es trobava amb una natalitat mínima a nivell euro-
peu i mundial. El boom de natalitat de la postguerra 
mundial no havia afectat Catalunya: tant el Princi-
pat, com els altres territoris de PAntiga Corona 
d'Aragó, les liles Balears, el País Valencia i Aragó, 

Estats 

Alemanya 
Franca 
Italia 
Pai'sos Baixos 
Bélgica 
Luxemburg 
Regne Unit 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Espanya 
Portugal 

CEE 
Catalunya 

Taula 1.6 
TAXES DE NATALITAT I MORTALITAT A LA CEE 

Evolució de les taxes pels anys 1975, 

Naixements/l.000 hab. i any 
197? 1984 1986" 

9,7 9,5 10,2 
14,1 13,8 14,0 
14,9 10,3* 9,8 
13,0 12,1 12,6 
12,2 11,7 11,8 
11,0 11,5 — 
12,4 12,9 13,3 
21,1 18,2 17,4 
14,2 10,1 10,8 
15,7 12,7 11,3 
18,8 12,1* 11,2 
19,8 14,2 11,9 

13,8 11,8 11,8 
19,7 10,3* 10,2 

1984 i 1986 

Defunción: 
1975 

12,1 
10,6 
10,0 
8,3 

12,2 
11,0 
11,8 
10,4 
10,1 
8,9 
8,4 

10,8 

10,6 
8,2 

i/1.000 hab. 
1984 

11,3 
9,9 
9,3* 
8,3 

11,1 
11,5 
11,4 
9,1 • 

11,2 
8,9 
7,7* 
9,6 

10,0 
7,3 

i any 
1986" 

11,5 
9,9 
9,5 
8,6 

11,1 

11,6 
9,5 

11,4 
9,3 
7,9 
9,6 

10,3 
8,0 

J -
¥% Xifres provisionals. 

Font: Elaborado propia a partir d'Eurostat, Demographic Statistks 1987. Les dades de 1986, A, Monnier, «La conjoncture démographi-
que. L'Europe et les pays développés d'outre-mer», a Population, juliol-octubre, 1987. Les xifres relatives a Espanya i Catalunya, 
de PINE, Anuario Estadístico 1988 (edíció manual). 



donaven natalitats baixes, a diferencia de les mes ele-
vades deis territoris de PAntiga Corona de Castella. 
A partir de 1955 és perceptible una progressiva 
pujada de la natalitat a Catalunya, que arriba a un 
altiplá de taxes elevades a partir de mitjans del decenni 
deis anys seixanta, justament quan a d'altres pa'isos 
d'Europa comenta a minvar el perllongat boom de 
natalitat de la postguerra. Aquesta altiplá d'elevada 
natalitat a Catalunya es mantindrá aproximadament 
durant uns deu anys, fins a meitat deis anys setanta. 
D'altra banda Espanya, que havia mantingut una nata
litat relativament elevada (per sobre deis 20 naixe-
ments per mil habitants i any) i estable, comen^ava 
un suau descens. Com a resultat d'aquestes evolu-
cions trobem el 1975 una situació inusitada des de 
feia mes de cent anys: la natalitat de Catalunya supera 
la natalitat mitjana d' Espanya. La pauta de natalitat 
elevada la segueixen a l'estat espanyol, l'any 1975, 
els territoris situats al sud (Canáries, Murcia i Anda-
lusia), i també els territoris caracteritzats aleshores 
per la industrialització, el desenvolupament urbá i 
l'atracció immigratória (Madrid, País Base, País Valen
cia). Per contra, els territoris septentrionals i cen
tráis, caracteritzats alhora per trets mes rurals i agra-
ris, serán els que oferiran el 1975 la mínima natalitat 
de l'estat (les dues Castelles, Extremadura, Aragó). 

El contrast entre les pautes de natalitat d' Espanya 
de 1975 a 1986 —com" a mitjana passa de 18,7 a 
11,3 naixements per mil habitants— és tan gran, que 
malgrat la notable diferencia que es produeix entre 
les diverses comunitats autónomes, la que té una nata
litat mes elevada el 1986, Murcia (amb 14 naixements 
per mil habitants) es sitúa al mateix nivell de la que 
el 1975 tenia la mínima taxa de natalitat, Castella-
Lleó {Grafio 1.5). 

L'any 1984, de les 167 regions europees de Nivell 
II de I*Europa deis Dotze, 36 regions es trobaven 
per sota deis 10 naixements per mil habitants i any. 
Vint-i-una d'aquestes regions es troben a la R.F. d'Ale-
manya, on en general les taxes regionals son prou 
homogénies; els mínims de l'estat es troben a Ham-
burg (7,7) i Bremen (7,8). Italia, per contra, és l'estat 
de l'Europa deis Dotze amb contrastos mes marcats 
peí que fa a la natalitat de les regions; el sud manté 
taxes relativament elevades (la Campánia, amb 15,5, 
únicament es veia superada per Irlanda entre les 167 
Regions de Nivell II el 1984); per contra, la meitat 
septentrional d'Italia es troba prácticament tota per 
sota de la taxa de deu naixements per mil habitants, 
amb els mínims a Liguria (la natalitat de la qual, 6,3, 
donava el mínim de l'Europa deis Dotze i probable-

ment del món, el 1984), Friül-Venécia-Julia (7,4), Tos-
cana (7,5), Piemont (7,8), etc. Dues regions de Dina
marca, altres dues d'Espanya (Astúries i Aragó) i una 
de Franca, completaven el 1984 el mapa de les regions 
amb natalitat inferior ais 10 naixements per mil habi
tants (Grafio 1.6). 

El Grafio 1.5 palesa que els quatre estats mes meri-
dionals de l'Europa deis Dotze, que el 1975 mante-
nien una natalitat per sobre de la mitjana (13,8), 
—especialment elevada a Portugal (19,8) i a Espanya 
(18,8)—han deixat aqüestes situacions el 1986. Italia 
(9,8), Espanya (11,24) i Grecia (11,3) passen aquest 
any a situar-se per sota de la mitjana de l'Europa 
deis Dotze (11,8), i Portugal (11,9) prácticament es 
sitúa al mateix nivell. 

Els factors demográfics que han portat Catalunya 
a aquesta drástica reducció de la natalitat en el període 
1975-1987, podríem sintetitzar-los en els cinc següents: 
l'efecte de la reducció de la immigració, que el 
1950-1975 havia fet aportacions quantitativament 
importants, les quals ampliaren fortament el contin-
gent de generacions en óptima edat reproductiva; la 
forta baixada de la nupcialitat; l'augment en l'edat 
de contraure matrimoni, en contrast amb la tenden
cia a casar-se cada cop mes jove que havia marcat 
amb for^a el període precedent; la inversió de la ten
dencia a reduir la proporció de les persones que res
ten definitivament solteres, que havia caracteritzat 
també el període que acabava el 1975; i la rápida 
extensió de la práctica de retardar el naixement del 
primer fill. Obviament, tots aquests factors están inter-
relacionats amb el d'una generalitzada i forta baixa 
de la fecunditat. Mes enllá deis factors demográfics, 
la crisi i evolució de l'economia resulten capitals per 
explicar, tant l'inici del canvi de tendencia, com la 
seva persistencia. Tot i que, en interrelació profunda 
amb l'economia, la cultura és al seu torn generadora 
d'una manera d'entendre la vida que ha influ'it en 
les pautes de comportament que son a la base de 
les baixes pautes de fecunditat constatades darre-
rament. 

Es difícil fer pronóstics sobre 1'evolució de la 
fecunditat. Aquesta no sembla que pugui seguir 
baixant gaire mes per sota deis nivells actuáis. Darre-
rament Tíndex de descendencia final de les genera
cions es troba a Catalunya (1,48, l'any 1985) molt 
per sota del nivell de reemplasament de les genera
cions (2,1). 

La qüestió és si la fecunditat acabará estabilitzant-
se a prop deis nivells mínims actuáis, o bé hi haurá 
una recuperació. La incógnita de la recuperació deis 
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Gráfíc 1.6 
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calendaris tindrá molt a veure en la fecunditat resul-
tant. Es a dir: no sabem si les parelles joves sense 
filis, o amb descendencia molt redu'ida (la reducció 
de la fecunditat ha estat mes acusada en els grups 
mes joves de dones en edat fecunda, 15-19 i 20-24 
anys d'edat), acabaran tenint filis a unes edats mes 
retardades (ais 30-34 anys, per exemple), que les que 
donaven la pauta preponderant fins Fany 1975, o bé 
si persistirán en la minvada descendencia actual. Es 
poc previsible que a causa de la recuperado de calen
dan s'assoleixin els nivells de descendencia final de 
les generacions precedents, pero encara que aquesta 

recuperació fos menor, podria teñir efectes impor-
tants en superar els mínims en els quals es troben 
les taxes de fecunditat i natalitat actuáis. En aquest 
sentit s'han formulat algunes projeccions de fecundi
tat (Anna CABRÉ i Isabel PUJADES, 1987). El fet que 
la nupcialitat de Catalunya hagi augmentat el 1987 
(provisional: 5,2 matrimonis per mil habitants), des-
prés de quinze anys de continua baixa des del nivell 
máxirn (8,0) assolit el 1972, podria ésser un prea-
nunci del final de la tendencia de la natalitat a seguir 
baixant. 



d) El creixement migratori 

En el període d'extraordinari creixement demo-
gráfic 1950-1975, el creixement migratori superava 
el creixement natural. De fet aquesta era una pauta 
coneguda ja a Catalunya des del segon decenni 
d'aquest segle. El quinquenni 1971-1975 porta la 
novetat d'un creixement natural superior al migra
tori. Aquest, pero, seguia donant contingents for^a 
importants de població (prop d'un quart de milió). 
Per al conjunt 1976-1981 el balan9 migratori és gai-
rebé equilibrat. Pero durant el quinquenni 1981-1986 
es produeix un creixement migratori negatiu, fet inu-
sitat a Catalunya. Encara que la dada de -84.865 habi-
tants de saldo migratori del quinquenni no és total-
ment fiable, a causa de la inexhaustivitat de les dades 
de creixement natural, tanmateix la seva significació 
és important. 

Aquesta xifra negativa prové, en bona part, de 
les sortides (emigració) per retorn d'antics immigrats 
a la seva térra d'origen. Aquest fenomen del retorn 
deis immigrats, que en algún moment s'havia suposat 
que podía arribar a adquirir grans proporcions, ha 
afectat sobretot gent d'edat avanzada. Pero, per un 
altre costat, és evident que la manca de feina ha estat 
determinant per frenar la immigració espanyola, men-
tre que les dificultats jurídico-adminístratives han fil-
trat en part la immigració nord-africana. De cara al 
futur és previsible que aquesta immigració procedent 
d'África, i especialment del Marroc, pressionará amb 
for$a per entrar. Ha entrat ja en magnituds molt grans 
a d'altres paísos d'Europa propers a Catalunya, com 
és el cas de Franca, i també d'Itália, que ha passat 
de ser un territori d*emigració a ser-ho prevalentment 
d'immigració. Mes enllá del fet quantitatiu, en aquest 
tema hi ha sens dubte importants continguts de tipus 
social, económic i humanitari. 

En el futur, Pevolució deis moviments de la pobla
ció dependrá molt de Pevolució que segueixi Poferta 
d'activitat económica. D'altra banda, Phoritzó que 
suposa la Comunítat Económica Europea, especial
ment a partir del 1992, quan acabi el període transi-
tori i es permeti la mobilitat en la contractació labo
ral per tot Pámbit comunitari, influirá possiblement 
en els fluxos migratoris. 

Tot i que el volum de la immigració es sitúa a 
uns nivells relativament baixos a Catalunya en el 
període que ens ocupa, cal no oblidar que es tracta 
d'una societat en la qual una part molt considerable 
de la població ha nascut fora de Catalunya: la pro-
porció és excepcionalment elevada el 1975, el 38,39 % 

de la població total; i ni que baixi progressivament 
al llarg del període compres entre 1976 i 1986, con
tinua essent una part considerable de la població total. 

4. L'ESTRUCTURA D'EDATS 

a) Les pirámides d'edats de 1975 i 1986 

Si fins ara hem anat seguint Pevolució de la pobla
ció, val la pena que parem atenció també a Pestruc
tura d'edats d'aquesta població, tal com la reflecteix 
la pirámide d'edats. No és una visió purament está
tica: la llargária o escurcament deis graons d'aquesta 
pirámide parlen també de les marques que el passat 
ha deixat en la historia de les diverses generacions 
que sobreviuen ara a Catalunya. 

La comparació de Pestructura d'edats de Cata
lunya del 1975 i del 1986 deixa veure ja a primer 
cop d'ull una diferencia básica: la de 1975 ofereix 
una expressió gráfica de la pirámide mes «normal», 
en el sentit que les generacions mes joves son mes 
nombroses i per tant la base de la pirámide és mes 
ampia (Taula 1.7 i Grafio 1.7). La pirámide de 1975 
recull Pefecte del període d'extraordinari creixement 
de la població en el qual la immigració omple bona 
part deis diferents graons de població jove i adulta, 
alhora que els dos quinquennis precedents al 31 de 
desembre de 1975 han mantingut un elevat ritme de 
naixements que donen lloc a una abundant població 
infantil. L'estructura d'edats de Catalunya el 1975 
és la d'una població jove: una quarta part no arriba 
ais 15 anys, i únicament el 10 % es troba en els 65 
i mes anys. A Europa molts pai'sos es troben ja ales-
hores amb una població mes envellida i amb una retal
lada en les generacions infantils, encara que en com
paració amb la població mundial, aquesta compta amb 
mes joves i menys gent gran que la Catalunya del 

1975. 
En canvi, l'estructura d'edats de la població de 

Catalunya Pany 1986 (Gráfic 1.8) suggereix unes obser-
vacions i interpretacions d'ordre ben distint de les 
anterior s. 

En primer lloc, el tret que crida mes Patenció en 
aquesta pirámide de 1986 és Yescurgament progres-
siu deis dos gradients de la base, és a dir, les genera
cions de 5-9 anys i especialment les de 0-4 anys. Son 
indicadors d'una drástica i progressiva reducció de 
la natalitat entre 1976 i 1985 (que encara no ha donat 
senyals d'aturar la tendencia decreixent). Es notable 
el fet que les generacions de 0-4 anys siguin les mes 



Taula 1.7 
ESTRUCTURA D'EDATS I SEXE DE LA POBLACIO DE CATALUNYA 

Grups 
d'edat 

0-4 
5-9 

10-14 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

45-49 
50-54 
55-59 
60-64 

65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 i mes 

No hi consta 

Total 

Homes 

170,8 
234,5 
261,8 

247,4 
237,6 
221,6 
205,8 
203,4 
185,4 

163,1 
181,2 
169,1 
150,1 

104,0 
82,8 
59,1 
32,4 
16,4 

1,5 
2.927,9 

Dades comparatives entre 1975 i 1986 

l-IV-1986 
Dones Total 

en milers % 

161,6 332,4 5,6 
221,0 455,5 7,6 
246,0 507,8 8,5 

235,8 483,2 8,1 
230,2 467,8 7,8 
222,1 443,7 7,4 
206,3 412,1 6,9 
203,7 407,1 6,8 
184,2 369,6 6,2 

161,7 324,7 5,4 
186,8 368,1 6,2 
181,6 350,7 5,9 
165,8 315,9 5,3 

134,3 238,3 4,0 
116,8 199,6 3,3 
94,3 153,5 2,6 
59,8 92,2 1,5 
37,0 53,4 0,9 

1,6 3,1 0,05 

3.050,7 5.978,6 100 

31-XII-1975 
Total 

(en milers) 

493,4 
490,0 
465,5 

437,4 
412,9 
430,4 
386,9 
344,9 
384,9 
376,8 
346,3 
268,9 
242,4 

212,9 
165,6 
109,6 
59,0 
32,3 

5.660,2 

% 

8,7 
8,7 
8,2 

7,7 
7,3 
7,6 
6,8 
6,1 
6,8 

6,7 
6,1 
4,8 
4,3 

3,8 
2,9 
1,9 
1,0 
0,6 

100 

Font: CIDC, Padrons municipak d'hahitants de Catalunya 1986. Estructura de la pohlació: sexe, edat i estat civil, Barcelona, 1986, i 
CIDC, Estadística i societat, núm. 3 i 32-33. 
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Gráfic 1.8 
PIRÁMIDE D'EDATS A CATALUNYA 

(l-IV-1986) 
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reduídes de tota la pirámide, per sota deis 60-64 anys 
(a excepció deis 45-49 anys en el cas deis homes). 

Es pot observar igualment que des deis 10-14 anys 
fins al capdamunt, la pirámide presenta en general 
una imatge relativament regular. El gradient de 10-14 
anys es el mes sobresortint. Nascuts entre 1971 i 1975, 
aquest grup és Púnic que ha arribat a Catalunya a 
assolir el mig milió d'habitants. A la major part de 
PEuropa deis Dotze son els gradients superiors, el 
de 15-19 anys o el de 20-24 els mes nombrosos, ja 
que es tracta de pafsos on la reducció de la natalitat 
va comen?ar uns anys abans. D'altra banda, el pes 
de la guerra civil, amb el que suposa d'escassetat 
de naixements, deixa la seva marca en Pescu^ament 
irregular de les generacions de 45-49 anys, nascuts 
el 1936-1940, i en la retracció del gradient masculí 
corresponent ais 65-69 anys (és a dir, el deis homes 
que els anys 1936-1940 tenien 20-24 anys), que té 
a veure amb una concentració de defuncions a causa 
de la guerra en aqüestes generacions. 

Finalment, i peí que fa sobretot ais gradients de 
35-39 anys d'edat fins al capdamunt, és a dir, les 
generacions nascudes abans de 1950, la pirámide no 
reflecteix Pescassetat de naixements de Catalunya en 
la primera meitat del segle xx, a causa deis impor-
tants contingents de poblado nascuda fora de Cata
lunya que els omplen en bona part. 

b) La distribució per sexes 

Tenint en compte la distribució de la població 
per sexes, representada a les dues bandes en la pirá
mide de 1986 (Gráfic 1.8), es poden fer igualment 
un seguit de consideracions. 

En conjunt hi ha mes dones que homes: 51% 
i 49 % respectivament. Amb algunes variants, la sobre-
població femenina és una constant mundial. També 
és una constant biológica el fet que neixen mes homes 
que dones (a Catalunya, Pany 1986, 94,5 naixements 
de dones per cada 100 naixements d'homes). L'espe-
ran?a de vida, a mes d' augmentar progressivament 
i de situar-se entre les mes elevades d'Europa i del 
món per ais dos sexes, ha seguit a Catalunya la pauta, 
característica deis paisos mes desenvolupats, d'incre-
mentar les diferencies entre els homes i les dones. 
A Catalunya, el 1986, Pesperan9a de vida en néixer 
era per ais homes de 74,2 anys i per a les dones 
de 80,5 anys. 

De fet, si resseguim els diferents graons de la pirá
mide, podem observar que fins ais 14 anys d'edat es 
manté la preponderancia masculina en proporcions 
no gaire diferents a les que trobávem en els naixe
ments. Pero a partir deis 15 anys, tot i que continua 
havent-hi sobrepoblació masculina, es redueixen ja les 
distancies respecte a la població femenina. En arri-



bar al grup de 25-29 anys ens trobem per primera 
vegada una lleugeríssima preponderancia femenina 
(100,3 dones per cada 100 homes). Podem dir que 
entre els 25 i els 49 anys d'edat la població mascu
lina i femenina están equilibrades a la Catalunya del 
1986. Fins i tot en els 40-44 anys i 45-49 anys hi 
ha una lleugera preponderancia masculina (99,2 dones 
de 45-49 anys per cada 100 homes d'aquesta edat). 
Donada la sobremortalitat masculina, aquest equili-
bri s'explica per una migració neta masculina mes forta 
que la femenina en la població d'aquestes edats. En 
canvi, a partir deis 50 anys comenta una preponde
rancia femenina que anirá creixent progressivament: 
per cada 100 homes, 103,1 dones ais 50-54 anys; 
110,5 ais 60-64 anys; 141,0 ais 70-74 anys; 184,8 
ais 80-84; i mes del doble, 226,4 dones ais 85 i mes 
anys d'edat. Una conseqüéncia lógica de la sobremor
talitat masculina (juntament amb la de la diferencia 
d'edats en contraure matrimoni i de la major tenden
cia masculina a les segones noces), será la proporció 
molt mes elevada de viudes que de viudos en el total 
de la població: gairebé 5 dones viudes (4,8) per cada 
home viudo a Catalunya el 1986. 

Entre les conseqüéncies socials que es deriven de 
les precedents observacions, hom podria destacar la 
progressiva reducció de la demanda escolar, percepti
ble ja avui en els nivells inferiors; la paral-lela dismi-
nució de la demanda de nous llocs de treball al llarg 
de la propera década deis noranta; i, en general, un 
envelliment global de la població, amb un augment 
important de la proporció anciana. 

c) Uestructura d'edats a Europa 

En una comparació internacional, podem veure 
que la distribució per edats de la població de Cata
lunya segueix molt d'a prop la pauta europea que 
es.caracteritza, en relació amb el conjunt mundial, 
peí relatiu envelliment de la seva població, la reduc
ció de la població mes jove, i la relativa abundancia 
de població en edat potencialment activa (15-64 anys). 
Cal advertir que el fet que la Taula 1.8 agrupi la 
població de 0 a 14 anys en el mateix conjunt amaga -
el fort contrast que es dona a Catalunya entre l'abun-
dant població de 10-14 anys (nascuts entre 1970 i 
1975) i la redui'da població de 0-4 anys (nascuts entre 
1980 i 1985). En comparació amb 1*Europa deis 
Dotze, el conjunt de la població de 0-14 anys era 
el 1986 prop de dos punts mes elevada a Catalunya; 
pero mentre la població de 5-15 anys se situava entre 
les mes elevades de la C.E.E., la de 0-4 era en canvi 

de les mes reduides: únicament la República Federal 
d'Alemanya, Dinamarca i Italia restaven per sota. 

Cal teñir en compte també (vegeu la mateixa Taula 
1.8) que el 21 % europeu de població menor de 15 
anys es sitúa a l'extrem oposat del continent áfrica, 
amb un 45 % de població molt jove, i for$a per sota 
de la mitjana mundial (33,4 %). En canvi, en pobla
ció adulta de 15 a 64 anys d'edat, Europa se sitúa 
al capdamunt amb el 66,6 % del total; Catalunya resta 
un xic per sota (65,9 %), pero per sobre de la mit
jana mundial (60,7 %). Es, pero, en el grup de pobla
ció vella, 65 i mes anys, on Europa destaca molt 
(12,4 %), gairebé amb el mateix percentatge que Cata
lunya (12,3%) i que la C.E.E. (13,4%), quadripli-
cant la proporció de població vella d'Africa (3 %) i 
duplicant amb escreix la del món (5,9%). 

5. LA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
DE LA POBLACIÓ 

Fins ara ens hem referit al conjunt de la població 
de Catalunya; en aquest darrer apartat tractarem en 
canvi de la seva distribució territorial. El territori 
de Catalunya abasta 31.930 Km2, i la població s'hi 
distribueix de forma molt desigual: una petita part 
del territori concentra moka població, mentre que 
en una altra part for^a extensa les densitats son molt 
mes febles. 

El 1986 es comptabilitzen 940 municipis a Cata
lunya. L' agrupado de municipis configura 41 comar
ques, 3 de les quals son de reconeixement legal recent. 
A efectes de Tanálisi estadística, pero, i sempre que 
no s'esmenti el contrari, ens caldrá utilitzar la distri
bució anterior en 38 comarques, ja que és així com 
tenim les dades. La divisió en quatre províncies arrenca 
de Pany 1833, i té encara vigencia legal, malgrat els 
seus inconvenients i els intents de superar-la; pero 
hi haurem de fer referencia, sobretot en l'análisi deis 
moviments migratoris, donat que les dades estadísti-
ques disponibles sovint es troben classificades 
d'aquesta manera. 

a) Característiques fonamentals 

Tal com déiem abans, una part relativament petita 
del territori concentra molta població, mentre que 
una altra gran part resta amb una densitat de pobla
ció baixa (Taula 1.9). La máxima concentració es troba 
al municipi de Barcelona amb 1,7 milions d'habi-
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Comparació 

Ú 

Món 

Europa sense URSS 
URSS 
Oceania 
América 
Asia sense URSS 
África 

Europa deis dotze 

Alemanya 
Luxemburg 
Dinamarca 
Bélgica 
Regne Unit 
Italia 
Paísos Baixos 
Franca 
Grecia 
Espanya 
Portugal 
Irlanda 

Catalunya (l-IV-86) 

Taula 1.8 
LA POBLACIÓ AL MÓN PER GRUPS D'EDAT 
de les distribucions percentuals, amb dades estimades 

Edats 
0-14 15-64 

33,4 60,7 

21,0 66,6 
24,8 65,8 
27,8 63,8 
32,4 60,5 
34,5 60,8 
45,1 51,8 

20,0 66,6 

15,6 69,7 
17,3 69,5 
18,4 66,5 
18,9 67,3 
19,2 65,7 
19,3 67,8 
19,5 68,4 
21,2 65,8 
21,3 65,4 
23,1 64,9 
23,5 64,5 
29,5 59,7 

21,7 65,9 

de 1985 

65 i mes 

5,9 

12,4 
9,3 
8,5 
7,1 
4,7 
3,0 

13,4 

14,7 
13,2 
15,1 
13,8 
15,1 
12,9 
12,1 
13,0 
13,3 
12,0 
12,0 
10,7 

12,3 

Font: Nacions Unides, World Populations Prospects. Estimated and Projections as assesses in 1984, Nova York, 1986; CIDC, Padrons 
municipals d'habitants de Catalunya, 1986. Estructura de la poblado: sexe, edat, estat civil, Barcelona, 1988; i Eurostat, Estadísticas 
Demográficas, 1987. 

tants, es a dir, el 28,5 % del total. A mes, les cinc 
comarques de la Regió I (Barcelonés, Baix Llobre-
gat, Valles Occidental, Valles Oriental i el Maresme) 
presenten unes densitats forsa elevades: tan sois amb 
el 7,7% del territori, s'emporten el 68,4% de la 
població amb prop de 4.100.000 habitants. 

Per contra, mes de la meitat del territori de Cata
lunya forma un triangle interior que té els seus vértex 
a la Terra Alta, al Ripollés i a la Valí d'Aran, en 
el qual hi ha les disset comarques de densitat mes 
feble (dinou, segons la nova distribució comarcal de 
1988). En aquest triangle interior, que ocupa el 54 % 
del territori, hi ha una població de 500.000 habi
tants, el 8,5 % únicament de la població. Finalment, 
entre aquest triangle interior i la Regió I hi ha una 
franja exterior que va des del Montsiá a TAlt 
Empordá peí litoral, i per Pinterior s'endinsa per 
PAnoia, el Bages, Osona i la Garrotxa. En conjunt 

aquesta franja exterior resulta mes equilibrada: ocupa 
el 38,7% del territori i és habitada per prop 
d'1.400.000 habitants, el 23,2 % de Catalunya (Grd-
fic 1.9). 

Aquesta situació de desequilibri en el repartiment 
de la població és un fenomen relativament recent en 
la historia de Catalunya. Un índex significatiu 
d'aquesta evolució histórica podría ésser la proporció 
d'habitants que haurien de canviar de comarca per 
tal d'aconseguir que cadascuna de les 38 comarques 
del 1936 donessin hipotéticament la mateixa densi
tat territorial en un moment donat: el 1857 aquests 
canvis haurien afectat el 27 % de la població; el 1950, 
el 52 % de la població hauria hagut de canviar la 
comarca de residencia, i el 1975 fóra el 63 % de la 
població de Catalunya la que hauria de canviar de 
residencia per tal d'aconseguir aquella hipotética homo-
gene'ftat comarcal de densitats de població. Tanma-



Taula 1.9 
LES GRANS ZONES DE DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA 

Habitants de dret, en milers, peí període 1950 a 1986 

Triangle interior 
Percentatges 

Franja exterior 
Percentatge 

Regió I sense Barcelona 
Percentatge 

Barcelona 
Percentatge 

Catalunya sense Regió I 
Percentatge 

Regió I 
Percentatge 

CATALUNYA 
Percentatge 

1950 

487,2 
15,0 

864,3 
26,7 

608,6 
18,8 

1.280,2 
39,5 

1.351,6 
41,7 

1.888,8 
58,3 

3.420,3 
100 

1970 1975 

505,9 501,9 
9,9 8,9 

1.147,0 1.262,6 
22,5 22,3 

1.709,5 2.144,7 
33,5 37,9 

1.745,1 1.751,1 
34,2 30,9 

1.652,9 1.764,5 
32,4 31,2 

3.454,7 3.895,9 
67,6 68,8 

5.107,6 5.660,4 
100 100 

1981 

504,2 
8,5 

1.347,3 
22,6 

2.352,3 
39,5 

1.752,6 
29,4 

1.851,5 
31,1 

4.104,9 
68,9 

5.956,4 
100 

1986 

499,2 
8,4 

1.388,8 
23,2 

2.388,9 
40,0 

1.701,8 
28,5 

1.887,9 
31,6 

4.090,7 
68,4 

5.978,6 
100 

Dades a partir de la distribució en 38 comarques. 
1. TRIANGLE INTERIOR: Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Conca de Barbera, Garrigues, Segriá, Urgell, Segarra, Noguera, Alt Urgell, Pallars 

Jussá, Pallars Sobirá, Valí d'Aran, Solsonés, Bergadá, Cerdanya i Ripollés. 
2. FRANJA EXTERIOR (sense la Regió I): Montsiá, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp,Tarragonés, Baix Penedés, Alt Penedés, Garraf, Anoia, 

Bages, Osona, Garrotxa, La Selva, Girones, Baix Empordá i Alt Empordá. 
3. REGIÓ I: Baix Llobregat, Valles Occidental, Valles Oriental, Maresme i Barcelonés. 

Font: CIDC, Estadística i Societat, núm. 61-64, maig-juny de 1987; CIDC, Padrons municipals d'habitants de Catalunya, 1981 i Ajunta-
ment de Barcelona, Estadística Municipal. Butlletí 1984. 

teix, entre 1975 i 1986 s'ha desaccelerat el ritme de 
creixement deis desequilibris territorials. 

Abans del 1950 era el municipi de Barcelona (i 
també prácticament tota la «provincia» de Barcelona 
fins al capdamunt de l'eix del Llobregat) la que absor
bía el creixement de la població. 

En el període de máxim creixement (1950-1975), 
destaca el de FÁrea Metropolitana de Barcelona, ente-
nent com a tal les cinc comarques de la Regió I on 
especialment es concentra la població, mes PAlt Pene
dés i el Garraf. Cap a la meitat d'aquest període es 
fa palesa la saturació del municipi de Barcelona, el 
qual el 1960 arribará a concentrar el 40 % de la pobla
ció de Catalunya. L'augment de població es maxi-
mitza aleshores a les corones formades pels municipis 
de FÁrea Metropolitana situats mes enllá del terme 
municipal barceloní (Taula 1.10), 

Un efecte de la redistribució de la població de Cata

lunya comentada el segle passat i la del període de má
xim creixement 1950-1975, ha estat la densificació de 
les zones litorals, a costa de la població de les zones 
muntanyoses. La correlació entre altitud sobre el nivell 
del mar i densitat de població, ha estat progressiva-
ment negativa. Han resultat també privilegiades les 
zones situades a la ribera deis rius i carreteres princi
páis. En la zona interior de ponent, ha estat ciar Fefecte 
d'esponja que ha suposat la xarxa deis cañáis, espe
cialment els cañáis d'Urgell i d'Aragó i Catalunya. Les 
zones regades han mantingut i han augmentat la pobla
ció, a costa de les zones sense regadiu (Grafic 1.10). 

El canvi de tendencia demográfica iniciat cap al 
1975, tradueix un efecte d'acordió: continúen els dese
quilibris territorials, pero en relació ais creixements 
de població del període precedent, els desequilibris 
de creixement s'escurcen. Les comarques que creixen 
mes no ho fan amb magnituds tan elevades com abans, 



Gráfic 1.9 
DENSITAT DE POBLACIÓ DE LES COMARQUES. 1975 

GRANS ZONES DE DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ A CATALUNYA 

TRIANGLE INTERIOR 

REGIO I 

15.636 

BARCELONA 

HABITANTS PER Km: 

Menvs de 20 

de 20 a 39 

de 40 a 99 

de 100 a 199 

de 200 a 299 

Font: Elaborado propia. 

300 i mes 

39 



Gráfic 1.10 
ZONES DE CONCENTRACIO DEMOGRÁFICA DE CATALUNYA. 1975 

Blanes 

Mataró 

Hadalona 

BARCELONA 

L'Hospitalet de Ll 

Sant Boi de Ll. 

Vilanova i la Geltrú 

Densitat en h/Km2 a les zones i subzones de concentrado 

120 
197 
217 
26) 
264 
264 

324 
329 
334 
373 
477 

574 
754 

1.518 

1.789 

Z. 
Sz. 
Sz. 
z. 
Z. 
Z. 

Sz. 
z. 
z. 
z. 
Sz. 

z. 
Sz. 

Sz 

Sz, 

Tortosa-Amposta-Delta de l'Ebre 
VaHés-Baix LLobregat 2 
El Vendell-Valls-Cambrils 
Berga-Manresa-Monistrol 
Co^ta Brava-La Bisbal-Figueres 
Lleida-Tárrega 

Vilafranca-Alt Penedés 
RipoINVic-Aiguafreda 
Igualada-Anoia 
Olot-Fluvia 
Vilanova-Garraf 

Girona-Ter 
Mataró Maresme 

Tarragona* Reus 
Vallés-Baix Llobregat 1 

l'oni: Rlaboraeió propia. 
16.426 Sz, Barcelonés i Cornelia 

40 



LA POBLACIO DE 
^ 

REGIÓ I 
Baix Llobregat 
Barcelonés 
Maresme 
Valles Occidental 
Valles Oriental 

REGIÓ n 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Garrotxa 
Girones 
Selva 

REGIÓ n i 
Alt Camp 
Alt Penedés 
Baix Penedés 
Garraf 
Tarragonés 

REGIÓ IV 
Baix Camp 
Conca de Barbera 
Priorat 
Ribera d'Ebre 

REGIÓ V 
Baix Ebre 
Montsiá 
Tefra Alta 

REGIÓ VI 
Cerdanya 
Osona 
Ripollés 

REGIÓ VII 
Anoia 
Bages 
Berguedá 
Solsonés 

REGIÓ vm 
Garrigues 
Noguera 
Segarra 
Segriá 
Urgell 

REGIÓ IX 
Alt Urgell 
Pallars Jussá 
Pallars Sobirá 
Valí d'Aran 

CATALUNYA 

Taula 1.10 
LES COMARQUES CATALANES DE 1950 A 1986 

Poblado de fet per 1950 i 1960, 

1950 

1.888.760 
96.625 

1.446.170 
104.163 
174.221 
67.581 

289.759 
63.410 
52.103 
40.342 
83.302 
50.602 

179.760 
28.973 
44.301 
15.116 
33.230 
58.140 

126.270 
63.044 
22.348 
14.828 
26.050 

127.939 
66.426 
42.988 
18.525 

119.630 
11.582 
75.347 
32.701 

201.429 
44.168 

102.846 
41.933 
12.482 

242.766 
28.100 
47.714 
21.160 

107.516 
38.276 

64.000 
22.022 
25.088 
10.355 
6.555 

3.240.313 

1960 

2.479.583 
155.361 

1.840.118 
125.660 
274.372 

84.072 

311.403 
63.587 
58.893 
41.098 
93.308 
54.517 

196.703 
27.726 
45.571 
16.342 
41.579 
65.485 

130.829 
68.673 
20.131 
14.378 
27.647 

122.025 
62.400 
43.484 
16.141 

130.893 
11.850 
84.575 
34.468 

236.688 
48.903 

127.716 
47.953 
12.116 

253.605 
26.661 
48.325 
19.275 

122.444 
36.900 

64.142 
20.844 
26.429 
10.344 
6.525 

3.925.871 

i poblado 

1970 

3.454.679 
348.948 

2.315.096 
189.844 
453.914 
146.877 

371.555 
71.854 
71.320 
44.255 

112.910 
71.216 

267.655 
30.047 
54.821 
21.401 
56.461 

104.925 

149.862 
93.443 
19.024 
12.443 
24.952 

126.719 
65.748 
46.068 
14.903 

145.365 
12.623 
98.693 
34.049 

259.082 
66.159 

137.712 
44.446 
10.765 

279.360 
24.690 
48.533 
18.132 

151.243 
36.762 

53.329 
19.119 
21.296 
8.000 
4.914 

5.107.606 

de dret a la resta 

1975 

3.895.851 
463.965 

2.460.619 
231.112 
555.318 
184.837 

401.579 
77.449 
77.093 
44.546 

126.420 
76.071 

315.076 
31.167 
59.437 
26.687 
64.425 

133.360 

160.758 
106.946 
18.283 
11.202 
24.327 

128.199 
65.673 
48.543 
13.983 

149.514 
12.609 

103.688 
33.217 

275.452 
72.862 

148.256 
43.205 
11.129 

284.836 
23.327 
45.952 
17.670 

162.581 
35.306 

49.128 
18.788 
19.055 
6.116 
5.170 

5.660.393 

d'anys 

1981 

4.104.898 
516.360 

2.511.592 
153.527 
608.477 
214.942 

427.268 
80.790 
81.990 
45.245 

136.637 
82.606 

345.899 
33.027 
63.530 
29.023 
70.448 

149.871 

171.744 
118.091 
18.140 
10.259 
24.894 

129.257 
65.961 
49.564 
13.732 

156.661 
12.041 

111.518 
33.102 

281.399 
78.348 

150.657 
41.630 
10.764 

289.927 
22.810 
45.350 
17.359 

169.066 
35.342 

49.361 
19.335 
18.768 
5.450 
5.808 

5.956.414 

1986 

4.090.706 
524.305 

2.435.649 
269.502 
631.193 
230.057 

449.681 
85.398 

8.911 
45.368 

143.766 
91.238 

354.026 
34.014 
65.612 
32.544 
73.209 

149.547 

175.737 
123.615 
18.291 
10.181 
23.650 

131.9128 
67.939 
50.540 
13.449 

155.772 
12.200 

111.931 
31.641 

281.488 
79.729 

150.421 
40.677 
10.661 

290.594 
22.484 
45.035 
17.085 

170.658 
35.332 

47.806 
18.865 
17.443 
5.464 
6.034 

5.978.638 

Dades fins a 1975 de 31 de desembre de l'any corresponent. Per 1981, l'l de mar̂ , i per 1986 VI d'abril. 

Font: J. Iglésies, El movimiento demográfico en Cataluña durante los cien últimos años, Barcelona, 1961, per les dades fins 1960. La resta, CIDC, 
Estadística i Societat, núm. 61-64. 1987. 



i les comarques que decreixen no decreixen tant com 
en el període precedent. 

Es una novetat important en la Catalunya moderna 
que el Barcelonés, que ha estat capdavanter del creixe-
ment demográfic, passi a una situado de feble creixe-
ment en el quinquenni 1976-1981, i de clara regres-
sió en el 1981-1986 en qué perd mes de 75.000 
habitants: el municipi de Barcelona en perd mes de 
50.000, el de l'Hospitalet mes de 15.000, i els de 
Santa Coloma i Badalona a Tentorn deis 5.000 cadas-
cun. En el mateix quinquenni 1981-1986, les altres 
quatre comarques de la Regió I han augmentat la 
seva població, no pas com abans, certament, pero 
encara el Valles Occidental, el Maresme i el Valles 
Oriental son les tres primeres entre totes les comar
ques de Catalunya en creixement absolut; en termes 
relatius, pero, dues comarques de la franja exterior, 
el Baix Penedés i la Selva, ocupen els llocs capdavan-
ters entre totes les comarques de Catalunya. Es signi-
ficatiu que siguin les comarques mes equilibrades peí 
que fa ais sectors de producció les que millor han 
aguantat la crisi, cosa que es tradueix en una menor 
disminució del ritme de creixement i fins i tot en 
algún cas, com el de la Selva, en un augment. Per-
tanyen també a la franja exterior les comarques que 
ocupen els llocs cinqué, sisé i seté de creixement total 
relatiu; es tracta de l'Alt Empordá, el Girones i el 
Baix Camp. En canvi, és considerable el contrast pro-
dui't al Tarragonés, el qual el 1981-1986 té una evo-
lució demográfica lleugerament negativa, quan en els 
dos quinquennis anteriors es trobava en el segon lloc 
entre les antigües 38 comarques peí seu creixement 
relatiu. També el Bages dona un creixement lleugera
ment negatiu els anys 1981-1986, pero ja en el quin
quenni anterior 1976-1981 el creixement havia estat 
feble. Peí que fa a les comarques del triangle interior 
son dotze les que experimenten una pérdua de pobla
ció, tant en el període 1976-1981 com en el quin
quenni posterior, tot i que en proporcions general-
ment mes petites que no pas abans. Una de les 
comarques que els anys 1981-1986 deixa de perdre 
població és el Pallars Sobirá, mentre que la Valí d'Aran 
dona, per tercer quinquenni consecutiu, un creixe
ment positiu. Cal teñir en compte que en aqüestes 
comarques de població molt redui'da, l'efecte d'una 
variació en nombres absoluts és relativamente consi
derable. La comarca del Segriá, la importancia demo
gráfica de la qual en el triangle interior és notable, 
experimenta creixement positiu, pero molt feble en 
comparació amb el que venia essent l'evolució 
d'aquesta comarca (Grdfics 1.11 i 1.12). 

b) El movtment natural de la població 
a nivell comarcal 

Potser el tret mes notable del moviment natural 
de la població a nivell comarcal entre 1975 i 1986, 
a mes de la baixa generalitzada de les taxes de natali-
tat i de nupcialitat, és la significativa reducció de 
les diferencies intercomarcals peí que fa tant a aqües
tes taxes com a la de mortalitat (Taula 1.11). 

En efecte, el creixement natural ha canviat espec-
tacularment. La taxa de 1975 s'ha reduit en una cin-
quena part en el conjunt de Catalunya. Aixó ha fet 
que els creixements naturals negatius, és a dir amb 
mes defuncions que naixements, hagin passat d' afec
tar set comarques el 1975, a afectar-ne dinou el 1986; 
és a dir la meitat de totes les comarques, bé que 
no precisament les mes poblades. La taxa máxima 
de creixement natural el 1975 la tenia el Baix Llo-
bregat amb 17,0 per mil habitants i any, i la mínima 
la Terra Alta amb el -5,5. El 1986 trobem el nivell 
máxim a 5,4 al Baix Llobregat i al Valles Oriental, 
i el mínim a la Terra Alta amb -5,1. 

En segon lloc, la natalitat baixa també mes for-
tament a les comarques que Tany 1975 donaven nivells 
mes elevats; el 1986, per tant, trobem que s'ha pro-
duit un escur9ament de les diferencies comarcáis. La 
máxima comarcal de natalitat ha passat deis 22,2 
naixements per mil habitants del Baix Llobregat l'any 
1975 ais 12,0 del Tarragonés el 1986. I la mínima, 
del 8,2 al Pallars Jussá el 1975, al 6,2 el 1986 a la 
mateixa comarca. 

Peí que fa a la mortalitat, contráriament al que 
succeeix amb les altres variables que tractem, no canvia 
substancialment per al conjunt de Catalunya entre 
1975 i 1986; es redueix tanmateix el marge de dife
rencies entre les comarques. Al principi i al final del 
període, son les mateixes comarques, la Terra Alta 
i el Baix Llobregat, les que fan el máxim i el mínim 
respectivament. Pero mentre que el 1975 les diferen
cies entre elles anaven de les 15,7 a les 5,2 defun
cions per mil habitants, Tany 1986 aqüestes diferen
cies van de les 11,8 a les 5,8 respectivament. 

Finalment, la nupcialitat disminueix en trenta-sis 
de les trenta-vuit comarques catalanes en el període 
considerat. També aquí la reducció és mes forta en 
aquelles que a Pinici del període assolien nivells mes 
elevats; per contra, les dues comarques que han aug
mentat unes décimes la nupcialitat el 1986 eren de 
les úniques quatre que el 1975 no arribaven ais 5 
matrimonis per mil habitants. Les diferencies comar
cáis restaven el 1975 entre el máxim del Tarragonés 



Taula 1.11 
NATALITAT, MORTALITAT I CREIXEMENT NATURAL A LES COMARQUES DE CATALUNYA, 

1975 I 1986 

Baix Llobregat 
Barcelonés 
Maresme 
Valles Occidental 
Valles Oriental 

REGIÓ I 

Alt Emporda 
Baix Empordá 
Garrotxa 
Girones 
Selva 

REGIÓ n 

Alt Camp 
Alt Penedés 
Baix Penedés 
Garraf 
Tarragonés 

REGIÓ n i 

Baix Camp 
Conca de Barbera 
Priorat 
Ribera d'Ebre 

REGIÓ IV 

Baix Ebre 
Montsiá 
Terra Alta 

REGIÓ V 

Cerdanya 
Osona 
Ripollés 

REGIÓ VI 

Anoia 
Bages 
Berguedá 
Solsonés 

REGIÓ VH 

Garrigues 
Noguera 
Segarra 
Segriá 
UrgeU 

REGIÓ VIII 

Alt Urgell 
Pallars Jussa 
Pallars Sobirá 
Valí d'Aran 

REGIÓ IX 

CATALUNYA 

Natalitat 
per mil habitants 
1975 

22,2 
20,0 
19,0 
21,2 
20,8 

20,8 

17,9 
18,5 
13,8 
20,1 
18,1 

18,3 

15,9 
16,4 
20,9 
20,3 
21,3 

19,6 

19,8 
12,3 
9,8 

13,2 

17,4 

15,2 
15,0 
10,2 

14,6 

14,8 
18,4 
12,6 

16,9 

16,6 
15,5 
13,7 
14,2 

15,5 

11,8 
12,6 
10,9 
17,2 
13,4 

15,2 

14,5 
8,2 
9,0 

16,6 

11,6 

19,7 

1986 

11,2 
9,3 

11,5 
11,7 
11,2 

10,1 

10,5 
10,7 
8,6 

11,0 
10,5 

10,6 

10,8 
10,2 
9,8 

10,8 
12,0 

11,2 

11,6 
7,9 
6,5 

10,4 

10,9 

9,9 
9,2 
7,5 

9,2 

9,4 
10,0 
8,0 

9,5 

11,3 
9,1 
9,7 
7,9 

9,6 

8,3 
7,7 
8,1 

10,3 
8,0 

9,4 

9,7 
6,2 
7,9 

11,1 

8,3 

10,2 

Mortalitat 
per mil habitants 
1975 

5,2 
7,9 
6,8 
6,3 
5,8 

7,3 

10,6 
10,7 
10,8 
8,2 
9,5 

9,9 

11,4 
10,3 
9,5 
7,5 
7,5 

8,6 

9,4 
10,8 
14,0 
13,6 

10,6 

12,9 
10,4 
15,7 

12,2 

8,8 
8,9 

11,2 

9,4 

9,0 
8,7 

10,7 
7,8 

9,1 

13,2 
9,0 

11,1 
9,2 

11,3 

9,9 

11,9 
10,9 
12,6 
12,0 

11,6 

8,2 

1986 

5,8 
8,2 
6,9 
6,3 
6,0 

7,4 

8,1 
8,7 

10,0 
8,2 
7,4 

8,3 

10,9 
8,5 
7,3 
7,6 
6,9 

7,8 

7,9 
10,2 
11,7 
9,9 

8,6 

10,2 
9,8 

11,2 

10,1 

9,9 
7,9 
9,8 

8,5 

8,0 
9,0 

11,2 
8,5 

9,0 

12,9 
10,5 
9,8 
8,5 
9,5 

9,3 

11,9 
11,2 
9,5 
7,6 

10,8 

8,0 

Creixement natural 
per mil habitants 
1975 

17,0 
12,1 
12,2 
14,9 
15,0 

13,5 

7,3 
7,8 
3,0 

10,7 
8,6 

8,4 

4,5 
6,1 

11,4 
12,8 
13,8 

11,0 

10,4 
1,5 

- 4 , 2 
- 0 , 4 

6,8 

2,3 
4,6 

-5,5 

2,4 

6,0 
9,5 
1,4 

7,5 

7,6 
6,8 
3,0 
6,4 

6,4 

- 1 , 4 
3,6 

- 0 , 2 
8,0 
2,1 

5,3 

2,6 
- 2 , 7 
- 3 , 6 

4,6 

0,0 

11,1 

1986 

5,4 
1,1 
4,6 
5,4 
5,2 

2,7 

2,4 
1,9 

- 1 , 5 . 
2,8 
3,1 

2,2 

- 0 , 1 
1,6 
2,4 
3,2 
5,1 

3,3 

3,7 
- 2 , 3 
- 5 , 2 

0,5 

2,2 

- 0 , 4 
- 0 , 7 
- 3 , 8 

- 0 , 9 

- 0 , 5 
2,1 

- 1 , 9 

1,0 

3,2 
—0,0 
- 1 , 6 
- 0 , 7 

0,6 

- 4 , 6 
- 2 , 9 
- 1 , 7 

1,7 
- 1 , 5 

—0,0 

- 2 , 3 
- 5 , 1 
- 1 , 6 

3,5 

- 2 , 5 

2,2 

Nupcialitat 
per mil habitants 
1975 

8,5 
8,3 
8,3 
8,3 
8,4 

8,4 

7,4 
7,9 
7,1 
8,4 
8,3 

7,9 

7,7 
6,9 
8,8 
8,2 
9,2 

8,4 

8,5 
6,0 
5,6 
6,4 

7,8 

7,0 
6,4 
5,1 

6,5 

6,0 
7,5 
6,5 

7,1 

7,5 
6,1 
5,1 
4,8 

6,3 

4,4 
5,6 
5,5 
7,1 
6,1 

6,4 

5,2 
3,9 
4,1 
8,8 

5,0 

7,8 

1986 

5,0 
4,5 
5,5 
5,5 
5,6 

4,8 

5,1 
5,2 
5,0 
5,2 
5,4 

5,2 

5,0 
5,3 
5,2 
5,0 
5,4 

5,2 

5,2 
5,0 
3,3 
5,0 

5,1 

5,6 
4,1 
4,3 

4,9 

4,5 
5,4 
4,0 

5,1 

5,0 
5,3 
4,4 
5,4 

5,1 

4,0 
5,0 
4,0 
5,3 
4,4 

5,0 

4,8 
3,3 
4,4 
6,3 

4,4 

5,0 

Les dades per a 1986 son provisionals. Taxes per mil habitants i any. 

Font: CIDC, Estadística i Societat, núm. 53-56 i 57-58 (1986), CIDC, Anuari estadístic, 1984, i Butlletí del movtment natural a Catalunya^ núm. 3, 
octubre de 1987. 



Gráfic 1.11 
CREIXEMENT RELATIU DE LA POBLACIÓ DE LES COMARQUES CATALANES, 1976-1981 
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Gráfic 1.12 
CREIXEMENT RELATIU DE LA POBLACIÓ COMARCAL, 1981-1986 
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amb 9,2 casaments per mil habitants i el mínim al 
Pallars Jussá amb 3,9. L'any 1986 el máxim el fa 
la Valí d'Aran amb 6,3, i el mínim, amb 3,3, el Pal
lars Jussá i la Ribera d'Ebre. 

c) Els moviments migratoris 

El moviment migratori a Tinterior de Catalunya 
és prou important. La tendencia secular segueix els 
grans moviments territorials mes amunt esmentats, 
ais quals cal afegir el deis municipis rurals cap ais 
municipis urbans, sovint capital de comarca. 

La provincia de Barcelona deixá de ser la capda-
vantera del creixement migratori en el quinquenni 
1976-1981, amb un saldo migratori insignificant de 
poc mes d'11.000 habitants, quan en el quinquenni 
anterior havia donat un saldo migratori de mes de 
206.000 habitants. Pero encara és mes nou el fet que 
en el quinquenni 1981-1986 la provincia de Barce
lona doni un saldo migratori negatiu, de Tordre deis 
—95.000 habitants peí total del quinquenni. Les pér-
dues del municipi de Barcelona i la resta del Barcelo
nés son determinants en aquest saldo migratori 
negatiu. 

La provincia de Tarragona, els anys 1971-1975, 
mantenia un ritme de creixement migratori relativa-
ment superior al de les altres províncies. En el període 
1976-1981, malgrat una important reducció del saldo 
migratori, aquest arriba a superar en xifres absolutes 
(prop de 13.000 habitants) el de la provincia de Bar
celona. En canvi el 1981-1986 el saldo migratori esde-
vingué insignificant (620 habitants). Podríem dir, en 
comparado amb Barcelona, que a Tarragona els efec-
tes negatius de la crisi económica en la migració arri
ben mes tard, i que la capital de la provincia és espe-
cialment sensible al canvi de conjuntura. 

La provincia de Girona, per la seva banda, és 
la que mes resistencia manifesta a la crisi económica, 
i la que en conjunt mes aportació rep del creixement 
migratori en el període 1976-1981. De manera que 
en el període 1981-1986, amb un saldo migratori posi-
tiu de mes de 14.000 habitants, és la provincia que 
fins i tot en xifres absolutes dona el creixement migra
tori mes elevat, igualant gairebé la xifra de 1971-1975. 

La provincia de Lleida fins al 1975 anava donant 
un saldo migratori generalment negatiu (—8.400 el 
1971-1975), com a resultat d'una migració neta nega
tiva amb la resta de Catalunya i una migració neta po
sitiva amb Espanya. En els dos darrers quinquennis 
redueix la magnitud negativa d'aquest decreixement, 
invertint el sentit d'un i altre flux: amb la resta de 

Catalunya la migració neta passa a ser lleugerament po
sitiva com a resultat d'una contenció de Temigració, 
i amb Espanya passa a ser negativa, especialment peí 
retorn d'antics immigrants. El 1981-1986, aquest de
creixement és de —4.900 habitants aproximadament. 

d) La poblado deis municipis 

La població de Catalunya es pot qualificar básica-
ment d'urbana, ja que quatre de cada cinc habitants 
de Catalunya resideixen en municipis de mes de 
10.000 habitants, i la meitat de la població resideix 
en municipis de mes de 100.000 habitants. D'altra 
banda, pero, la dimensió mitjana deis municipis cata-
lans és baixa, ja que el nombre de municipis és molt 
alt: 940 l'any 1986, 677 deis quals no arribaven ais 
2.000 habitants. 

L'existéncia d'una extensa i poblada conurbació 
barcelonina és un fet que el 1988 no acaba de teñir 
un status administratiu que delimiti prou adequada-
ment el complex territori inclós en la realitat urba
nística metropolitana. La segona i tercera ciutats mes 
poblades de Catalunya, THospitalet de Llobregat i 
Badalona, com també la sisena, Santa Coloma de Gra-
menet, i la desena, Cornelia de Llobregat, entren din-
tre d'un conjunt d'onze municipis que fa un conti-
nuum urbá centrat en Barcelona. 

En Támbit mes ampli de la Regió I, hi entren, 
a mes d'altres municipis menys poblats, 27 deis 41 
municipis amb mes de 20.000 habitants de Catalunya. 
Entre ells, i a mes deis del continuum urbá ja esmen
tats, Sabadell i Terrassa, que ocupen els Uocs quart 
i cinqué entre els municipis mes poblats de Catalunya, 
i Mataró que n'ocupa el nové i el 1986 arribava ja 
ais 100.000 habitants. 

Fora de la Regió I, la resta deis 14 municipis de 
mes de 20.000 habitants es troben tots ells a la franja 
exterior, amb Túnica excepció de Lleida, la capital 
del Segriá, que el 1986 ocupa el lloc seté i que per-
tany al triangle interior (Taula 1.12). 

Tarragona, en el lloc vuité, i Reus, en l'onzé, 
podem considerar-los, a una escala molt mes redu'fda 
que la de Tarea de Barcelona, com capitalitzant al 
seu entorn una segona área metropolitana de Cata
lunya. Quant a Girona, ocupa el lloc tretzé i capita-
litza la Regió II, en la qual hi trobem tres altres muni
cipis (Figueres, Olot i Salt) que superen els 20.000 
habitants l'any 1986. Finalment, Manresa ocupa el 
lloc catorzé, i es troba estratégicament situada en el 
centre de Catalunya, a Teix del Llobregat. 

Per sota deis vint mil habitants, hi ha municipis 



Taula 1.12 
MUNICIPIS DE CATALUNYA AMB MES DE 20.000 HABITANTS DE DRET 

Anys 1975,1981 i 1986 

1. B arcelona 
2. Hospitalet de Llobregat 
3. Bad alona 
4. Sabadell 
5. Terrassa 

6. Sta. Coloma de Gramenet 
7. Lleida 
8. Tarragona 
9. Mataró 

10. Cornelia de Llobregat 

(11. Girona) (Mes 2 municipis)1 

11. Girona 
12. Reus 
13. Manresa 
14. Sant Boi de Llobregat 
15. El Prat de Llobregat 

(16. Tortosa) (Mes 4 municipis)2 

16. Tortosa 
17. Vilanova i la Geltrú 
18. Esplugues de Llobregat 
19. Sant Adriá del Besos 
20. Viladecans 

21. Granollers 
22. Rubí 
23. St. Feliu de Llobregat 
24. Cerdanyola del Valles 
25. Gava 

26. Igualada 
27. Sant Cugat del Valles 
28. Mollet del Valles 
29. Figueres 
30. Vic 

31. Ripollet 
32. Sant Joan Despí 
33. Monteada i Reixac 
34. Olo t 
35. Vilafranea del Penedés 

36. Castelldefels 
3 7. Blanes 
38. Sant Vicenc deis Horts 
39. Premia de Mar 
40. Barbera del Valles 

41. Salt 

1975 

1.751.136 
282.141 
203.719 
182.926 
161.049 

138.091 
100.872 
100.786 
92.143 
91.739 

(78.863) 
75.109 
71.485 
66.027 
65.064 
51.058 

(47.243) 
47.243 
41.441 
38.318 
37.526 
36.564 

36.519 
35.915 
33.959 
30.498 
30.474 

30.031 
29.156 
28.807 
28.120 
27.817 

24.114 
22.862 
23.274 
23.179 
21.332 

20.141 
18.488 
18.344 
16.534 
15.047 

^ ^ — 

1981 

1.152.621 
295.074 
229.780 
186.123 
155.614 

140.613 
106.814 
109.112 
'97.008 
91.563 

(86.624) 
86.624 
79.245 
67.007 
72.926 
60.419 

(47.298) 
31.188 
43.833 
46.079 
36.397 
43.358 

45.348 
43.839 
38.004 
50.885 
33.624 

31.532 
30.633 
35.480 
30.412 
30.155 

26.133 
25.309 
25.625 
25.012 
25.029 

24.697 
20.353 
20.182 
20.034 
28.861 

1986 

1.701.912 
279.779 
225.016 
186.115 
160.105 

135.258 
107.749 
106.495 
100.021 
86.928 

(91.623) 
67.009 
81.145 
65.274 
75.789 
63.052 

(48.827) 
28.815 
44.977 
47.670 
34.735 
45.071 

47.967 
46.360 
37.394 
53.537 
32.351 

30.878 
35.302 
38.407 
31.942 
28.583 

25.833 
23.867 
25.499 
25.554 
26.433 

27.932 
22.472 
20.397 
20.068 
29.917 

21.081 

1. El municipi de Sarria de Ter es troba desagregat del de Girona Pany 1975; els municipis de Salt i Sarria de Ter es troben desagregats de 
Girona Fany 1986. 

2. Els municipis de Deltebre, St. Jaume d'Enveja i Cambrils es troben desagregats de Tortosa Pany 1981; a aquells tres municipis s'hi afegeix 
el d'Aldea, l'any 1986. 

Font: INE, Poblacions de derecho y de hecho de los municipios españoles. Padrón Municipal de 1975; INE, Padrón Municipal de Habitantes 
de 1986. 
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que fan també importants funcions de centres o capi-
tals comarcáis. El 1986, quatre d'entre les trenta-

* * 

vuit comarques no temen cap municipi que superes 
els 5.000 habitants. Es tracta de la Terra Alta, el 
Priorat, la Valí d'Aran i el Pallars Sobirá. De les tres 
noves comarques establertes posteriorment, també 
l'Alta Ribagor9a es troba en aquesta circumstáncia. 

Per acabar, i en síntesi, podríem destacar com 

a fet nou la pérdua de població (de Tordre de -50.000 
habitants) del municipi de Barcelona; el canvi de la 
tendencia que s'havia donat fins al 1975, en el sentit 
que els municipis méá poblats fossin els de major 
creixement absolut; l'estabilització de la població del 
conjunt deis municipis de menys de 2.000 habitants; 
i el manteniment d'una tónica de creixement mes ele-
vat deis municipis mitjans (Gráfic 1.13). 

Gráfic 1.13 
POBLACIÓ DE DRET DELS MUNICIPIS SEGONS EL TAMANY 
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Font: CIDC. 



ble comptar el gran nombre deis treballadors famU 
üars en agricultura. Aquest és un problema que retro-
bem per a totes les professions, al qual caldria afegir 
encara el que, metodológicament, plantegen els tre
balladors en empreses familiars, els cooperativistes, 
els treballadors autónoms, els qui están en altres ocu-
pacions no classificables, o aquells la situació profes-
sional o condició socio-económica del quals, senzilla-
ment, «no consta». 

Finalment, hi ha també les dificultáis derivades 
deis mateixos recomptes que es fan en cada cens o 
padró, ja sigui perqué les variacions en les categories 
fan impossible tota comparado, o be perqué el grau 
de desagregació de les dades és insuficient. Així per 
exemple, el padró de 1986 tan sois dona les codifica-
cions per professió, pero no per condició socio
económica, amb la qual cosa no podem distingir en 
una mateixa professió els qui son empresaris deis qui 
no ho son. De la mateixa manera, és impossible dis
tingir els grans empresaris del mitjans i deis petits, 
els treballadors eventuals deis estables, etc. etc. 

Quant a les dificultáis de tipus teóric, no son pas 
menys greus que les metodológiques. La mutació social 
que la societat catalana está vivint els darrers anys, 
paral-lela a la de la resta del món, produeix efectes 
importants en l'estructura de classes, i arriba a posar 
en qüestió la mateixa concepció tradicional que se'n 
tenia. 

La introducció de les noves tecnologies, la nova 
dístríbució del treball mundial, la societat dual o deis 
tres ter9os que sembla que en va resultant, o l'ano-
menada societat del «mercat total», amb els seus efec
tes en les societats industriáis desenvolupades, d'atur, 
marginació i pobresa creixents, i en el «Tercer Món», 

1. L'ESTUDI DE L'ESTRUCTURA 
SOCIAL 

JOAQUIM CERVERA 

A l'hora d'analitzar la dinámica social i l'estruc
tura de classes de la nostra societat, ens trobem amb 
diferents tipus de dificultats, tant metodológiques com 
teóriques. 

Entre les primeres, la mes important és la impos-
sibilitat de reconvertir les dades del cens (donades 
en forma de categories sócio-professionals) en classes 
socials, d'una manera quantitativa i precisa. Un deis 
casos mes clars és el de la dificultat que representa 
ranálisi de les capes passives (els inactius), que s'han 
de situar inevitablement, en el lloc del cap de fami
lia. Un altre problema el presenta la localització deis 
aturáis: sois podem comptabilitzar aquells deis quals 
en sabem la professió o ocupado anterior, pero no 
els qui cerquen la primera feina. En general, d'altra 
banda, no és ciar de quina manera concreta cal rela
cionar els diferents sectors de les categories profes-
sionals i sócio-económiques amb l'estructura de clas
ses. Així, per exemple, els professionab liberáis tant 
es poden classificar entre les «capes mitjanes tradi
cional» com en alguns casos, entre les «noves capes 
mitjanes», o fins i tot en la «classe dominant o tecno
cracia». 

Si ens fixem en tots aquells que treballen en Tagri-
cultura, la ramaderia i la pesca, ens adonem que 
excepte els treballadors agraris, que és millor situar 
en la «classe obrera», els altres caldria situar-los en 
hpagesia, entre les «capes mitjanes tradicionals». Pero 
el cert és que a partir de les professions no és possi-

\ 
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de fam, introdueixen elements fonamentals, que no 
solament fan variar en profunditat Pestructura clas-
sista sino els mateixos conceptes de cadascuna de les 
classes socials. 

Tot i les dificultats, pero, pot resultar convenient 
exposar un intent d'análisi estructural, que pretén per 
un cantó copsar la realitat social mesurable i per Faltre 
comen9ar a donar algunes pautes de resposta a la pro
blemática teórica. Hom podría parlar, en efecte, de 
la superposició de tres estructures fonamentals en la 
nostra societat en referencia a les classes socials: en 
primer Uoc, una estructura tradicional dominant en 
tot el sistema capitalista des que s'ha configurat, i 
que defineix una classe capitalista dominant, que té 
la propietat de control deis mitjans de producció i 
decideix sobre el control i distribució de beneficis, 
i que podríem anomenar tecnoestructura, peí pes espe-
cífic que hi teñen els alts técnics i gestors; i d'altra 
banda, un conjunt de capes socials dominades subal
ternes, que no son propietáries deis mitjans de pro
ducció ni decideixen sobre el control i distribució deis 
beneficis, F emblemática de les quals ha estat, tradi-
cionalment, la classe obrera manual, productora i 
industrial. Aquesta primera estructura es manté, i con
tinua impregnant els mecanismes de poder i ideoló-
gics de manera infraestructural, en darrera instancia, 
tot i que pot restar amagada per les altres estructures 
que s'hi sobreposen. 

La segona seria una estructura corporativa, que 
apareix amb for^a i dona forma a una serie d'esta-
ments socials nous. A Catalunya han aparegut, en 
aquest sentit, diferents tipus de corporacions i cor-
porativismes: de tipus sindical, de tipus professional, 
de tipus institucional, etc., en els ordres económic, 
polític, ideológic i geográfic. La societat corporativa 
seria aquella en la qual els modes d'estructuració fona
mentals (de conflicte i de classe, o de poder i pres-
tigi) es regeixen a través de les corporacions. 

Finalment, la tercera estructura es referiria a la 
dinámica dialéctica tecnocracia-marginado, relacio
nada amb la modernitat i la tradició. Així, a les dues 
estructures anteriors se sobreposaria un dinamisme 
de forces socials noves en conflicte, tant per les seves 
posicions de status económic, com de prestigi i reco-
neixement social, com per les seves propostes políti-
ques, la seva capacitat de decisió i control i les seves 
mentalitats, els costums, els valors i les utopies. En 
efecte, darrerament han aparegut a la societat cata
lana (amb tanta claredat com a Europa i a EEUU) 
unes noves capes socials que no es poden anomenar 
classes, pero que son uns coMectius de referencia a 

Pentorn deis quals es sitúen les altres forces i capes 
socials, i que podrien acabar esdevenint unes noves 
classes socials. Fonamentalment, ens referim ais téc
nics, quadres i professionals, per un cantó, amb totes 
les altres capes socials que d'alguna manera s'hi asso-
cien o les preñen com a models del seu comporta-
ment i valors (part de la pagesia, de la petita burge-
sia urbana, fins i tot de la gran burgesia, i part de 
la classe obrera, empleáis i funcionaris); i ais margi
náis, per altra banda, com a subproducte d'aquest 
procés social (el col-lectiu format pels aturats, els assa-
lariats amb treball eventual o en Peconomia submer-
gida, els jornalers agrícoles, el peonatge no qualificat, 
els drogaaddictes, els delinqüents, els transeünts, els 
immigrats d'étnies diverses, i en general tot el món 
de la marginació i la pobresa). Les dades de qué dis-
posem mostren que aquest és un coMectiu en crei-
xement. 

Simultániament a la consideració d* aqüestes estruc
tures, caldria teñir en compte Inexistencia deis següents 
processos: a) la difuminació i anonimat de les capes 
dominants, i la concentració de poder en uns grups 
económics de carácter internacional, que controlen 
una xarxa molt gran i complexa de poder económic, 
polític i ideológic; b) P alianza de les capes dominants 
tradicionals (burgesia industrial i financera) amb els 
alts funcionaris i alts técnics, molt preparats en les 
noves tecnologies i en tasques de direcció, i que segons 
alguns observadors constitueixen la classe dirigent 
actual; c) la importancia creixent del poder i de la 
informació, com a ingredients básics d'una classe 
social, i com a elements cada cop mes definitoris de 
la identitat, de la for9a i, del paper social d'una classe 
en Pestructura actual de la societat; d) la disminució 
de poder i influencia de les petites burgesies o capes 
mitjanes tradicionals, i la conversió en capes socials 
residuals de la pagesia; i finalment, é) el volum i la 
influencia social creixents de les anomenades noves 
capes mitjanes, en especial del nou sector técnic, que 
pot teñir una posició hegemónica en les capes mitja
nes per sobre deis administratius, empleats d'oficina 
i funcionaris mitjos, petits i altres assalariats deis 
servéis. 

Les dificultats de Panálisi teórica s'expliquen, en 
definitiva, per tot aquest conjunt de processos, els 
quals obliguen a replantejar un seguit de qüestions: 
quines son avui les veritables capes dominants, on 
cal situar exactament les noves capes mitjanes, qué 
en queda del concepte tradicional de classe obrera, 
o com s'estableix la relació entre aquesta classe obrera 
i els sectors de Pantiga i de la nova marginació. 



Tenint en compte aqüestes dificultats teóriques 
i la gran complexitat de la qüestió, i prescindint 
d'aventures quantitatives, proposaríem finalment la 
definido d'una estructura en sis capes socials, d'acord 
amb sis criteris diferents. 

El primer criteri es el tradicional en un sistema 
capitalista: el de dominado, que permet distingir una 
classe dominant i una serie de capes i classes domina-
des. Es essencial en aquest criteri el fet de la propie-
tat o no deis mitjans de producció, pero també la 
seva capacitat de domini, de control i decisió, i de 
mes alta informació per sobre de les altres capes 
socials. 

El segon es el de la seguretat-precarietat, i és 
precisament el que permet distingir clarament les capes 
marginades i precáries. En aquest criteri és on podem 
situar les diferencies entre treball estable, eventual 
i atur, i les diferencies de possibilitat d'ascens o des-
cens —és a dir, la mobilitat— dins P estructura social. 

El tercer criteri és el que es refereix al tipus de 
treball o situado ocupacional, Aquest criteri no sola-
ment ens permet reconéixer les diferencies entre tre
ball directiu, de comandament, treball inteMectual, 
i treball manual, sino també el lloc que s'ocupa dins 
Pempresa, molt relacionat amb el tipus de treball i 
amb la jerarquització. 

Com a quart criteri, tenim l'eix modernitat-
tradidó. Es refereix fonamentalment a la introduc-
ció de les noves tecnologies en la producció de béns 
i servéis, a la informatització i automatització de les 
empreses, i també a una organització interna i a una 
distribució del treball en la qual els directius i téc-
nics hi teñen prácticament el paper fonamental. També 
es refereix a una determinada cultura o conjunt de 
valors. Aquest criteri és el que millor permet distin
gir les capes mitjanes tradicionals de les noves capes 
mit janes. 

El cinqué és el nivell d'ingressos, un criteri de 
tipus tradicional, pero que cal matisar en cada classe 
social, ja que hi ha, per exemple, obrers amb un nivell 
d'ingressos mes alt que un professional, o que un tre-
ballador autónom. 

El sisé i darrer criteri és el nivell d'instrucdó, 
que permet de situar o de re-situar un individu mes 
enllá de la seva momentánia ocupació laboral o del 
seu nivell d'ingressos. 

El resultat de 1'aplicado d'aquests sis criteris queda 
reflectit a la Taula 2,1, en la qual cadascun d'ells 
té assignada una escala de Pú al deu. 

Tot i la dificultat d'assignar uns valors quantita-
tius a cadascuna de les sis capes que es desprenen 

d'aquesta proposta d'análisi de l'estructura social, des-
prés de diversos intents d'aproximació ens ha sem-
blat possible d'apuntar unes tendéncies orientatives, 
sense cap intenció d'arribar a uns graus de precisió 
que, ara com ara, foren ben bé impossibles. 

En síntesi, dones, suggeriríem els següents pará-
metres: 

— La tecnoestructura, o classe dominant, o alta, 
que potser és la que presenta mes dificultats a Phora 
de marcar tendéncies, sembla probable que en aquests 
deu anys hagi augmentat, encara que poc, i que els 
seus efectius constituexin Pany 1986 un 2 % de la 
poblado aproximadament. 

— En les capes mitjanes tradicionals es pot obser
var una tendencia a augmentar entre 1975 i 1981, 
i en canvi no és clara la tendencia de 1981 a 1986, 
en qué probablement disminueix. L'any 1986 repre
senten del 12 % al 15 % de la població. Es ciar que 
la pagesia ha disminui't. 

— Les noves capes mitjanes, d'una manera ben 
clara, creixen en aquests darrers anys, per Paugment 
deis professionals i técnics, i del personal directiu, 
i representen probablement del 10 % al 12 % de la 
població. 

— En el cas deis empleáis i administrativas es fa 
difícil marcar tendéncies. Pero és probable que de 
1975 a 1981 disminueixin, i després augmentín, encara 
que molt poc. Poden representar a la Catalunya de 
1986 el 25 % de la població. 

— La classe obrera, ben segur que ha disminui't, 
i la tendencia és clara, sense discontinuitat. De totes 
maneres encara pot representar, Pany 1986, el 40 % 
de la població. 

— Les capes marginades i precáries, encara que 
no en tenim dades molt precises, és ciar que han aug
mentat, i poden ser del 10 % al 15 % de la població 
com a mínim. 

En conclusió, es pot afirmar que a la societat cata
lana, entre 1975 i 1986, s'han produi't uns canvis 
clars: un augment significatiu de les noves capes mit
janes (professionals, técnics i personal directiu) i de 
les capes marginades i precáries (hi ha una relació 
entre els dos fenómens); i una disminució de la classe 
obrera industrial i de la pagesia (classes tradicionals). 
S'han produi't canvis a Pinterior de les capes mitja
nes tradicionals i de la tecnoestructura, fruit de la 
modernització i del pes específic que hi teñen els pro
fessionals, técnics i directius que a la vegada son 
empresaris, o teñen carrees d'alta responsabilitat a 
les empreses o a Padministració. 



Classes o 
capes socials 

CLASSE 
DOMINANT 

CAPES 
MITJANES 
TRADI-
CIONALS 

NOVES 
CAPES 
MITJANES 

EMPLEATS 
ADMINIST. 
CAPES 
POPULARS 

CLASSE 
OBRERA 

CAPES 
MARGINA-
DES I 
PRECÁRIES 

Taula 2.1 
CRITERIS DE DISTRIBUCIO DE LA POBLACIO EN CLASSES I CAPES 

Dominant 
Dominades 

Dominant 

Propietaris 

Participa certa 
dominancia pero 
son capes subor-
dinades 
PETITS 
PROPIETARIS 

En creixent 
poder de 
decisió i sig
nificado social 
— Dominades 
— No propiet. 
— Assalariats 

— Dominades 
— No propie

taris 
— Assalariats 

— Dominades 
— No propie

taris 
— Assalariats 

— Dominades 
— Pobres 
— Rendes 

incertes 

Escala 
0 a 10 

De 8 

a 10 

De 6 

a 8 

De 5 

a 7 

De 3 
a 5 

De 2 
a 4 

De 0 
a 2 

Seguretat 
Precarietat 

SEGURETAT 

PRECARIETAT 

SEGURETAT 

PRECARIETAT 
certa mobilitat 
descendent 

SEGURETAT 

PRECARIETAT 
Treball estable 

SEGURETAT 

PRECARIETAT 
Treball estable 

SEGURETAT 

PRECARIETAT 
Treball estable 

SEGURETAT 

PRECARIETAT 
— Eventuals 
— Submergits 

Escala 
0 a 10 

8 a 10 

0 a 2 

6 a 8 

0 a 4 

7 a 9 

0 a 2 

5 a 7 

3 a 5 

5 a 7 

4 a 6 

0 a 2 

8 a 10 

Criteris 

Tipus de 
treball 

— Patrons 
— Directius 
— Capacitat 

de decisió 

— Petits 
patrons 

— Professions 
liberáis 

— Petits 
directius 

— Treball de 
direcció, 
técnic, de 
concepció 
i de 
comandament 

— Treball en 
el sector 
servéis 

— De poca 
decisió i 
baix coman
dament 

— Treball 
manual 
d'execució 

— Totalment 
subalterns 

Tradició 
Modernitat 

Tradició 
Modernitat 
en procés de 
modernització 

Tradició 
Modernitat 
en procés de 
modernització 

* 

Tradició 

Modernitat 

MODERNS 

Tradició 

Modernitat 

En procés de 
modernització 

Tradició 

Modernitat 

Tradició 

Modernitat 

Escala 
0 a 10 

4 a 6 
5 a 10 

5 a 10 
4 a 7 

0 a 3 

8 a 10 

6 a 9 

3 a 7 

7 a 10 

0 a 6 

SOCIALS 

Nivell ingre
sos. Escala 

0 a 10 

9 a 10 

5 a 8 

6 a 8 

3 a 6 

3 a 6 

0 a 2 

Nivell imtruc-
ció. Escala 

0 a 10 

6 a 10 

6 a 10 

6 a 10 

3 a 5 

3 a 5 

0 a 3 

2. OCUPACIÓ, ATURI INACTIVITAr 

. LLUÍS RECOLONS I JOAQUIM CERVERA 

a) Uanálisi de Vocupado i de Vatur 

A les acaballes del període que considerem, la per-
cepció d'un desajustament entre Fevolució favorable 
d'una economía que surt de la crisi, i la persistencia 
d'unes condicions d'activitat laboral massa dures i 
d'unes taxes d'atur massa elevades, es gairebé gene-
ralitzada. 

Tanmateix, la quantificació d'aquests fenómens 
presenta limitacions i variants en qualsevol de les fonts 
disponibles. Ací emprarem les dades que provenen 
deis recomptes padronals i censáis, tal com s'ha fet 
en el capítol sobre la poblado. Les grans tendéncies 
de l'activitat i Fatur en el període 1975-1986 queden 
prou marcades en aqüestes dades. A mes, i donat 
el canvi de tendencia en Fatur registrat entre 1986 

i 1988, ens servirem també sumáriament de les dar-
reres dades disponibles de les publicacions mensuals 
de la direcció general d'Ocupació, del departament 
de Treball, i de FINEM. 

Cal notar d'entrada, pero, que malgrat la utilitat 
de totes aqüestes dades, especialment per a establir 
comparacions de la situació en diversos anys, la reali-
tat no hi queda plenament reflectida. L'economia sub-
mergida, per exemple, és un fenomen important 
d'aquest període, pero que resta amagat en les dades 
estadístiques. El que s'havia dit d'Italia, val en aquest 
període per a Catalunya: si la taxa tan elevada d'atu-
rats i de no actius sense cobertura económica, deduí-
bles de les estadístiques oficiáis, no hagués comptat 
en aquest període amb Feconomia submergida i amb 
Factivació deis ajuts intrafamiliars, la situació social 
viscuda hagués resultat explosiva. 

Abans, pero, de passar a Fanálisi quantitativa, cal 
precisar alguns aspectes terminológics. Anomenarem 
poblado activa la integrada per les persones d'amb-



dos sexes de 16 o mes anys d'edat, que formen part 
de la má d'obra dedicada a la producció de.béns i 
servéis (població activa ocupada) o es troben dispo
nibles i a la recerca d'un treball remunerat (població 
activa desocupada). Aquesta última, a la vegada, s'ha 
classificat en població que busca ocupado per pri
mera vegada, i població en atur amb ocupado ante
rior. Quant a la població inactiva, está integrada per 
aquelles persones no comptabilitzades com a pobla
ció activa, i per tant incloses en algunes de les situa-
cions següents: retirats, jubiláis i pensionistes; ren-
distes; escolars o estudiants, excepte aquells de 16 
i mes anys, que alhora treballen (i entren ja en la 
classificació d'actius) tots els menors de 16 anys; les 
persones dedicades a la feina de la propia llar, els 
incapacitáis permanents per al treball; i d'altres no 
actius, com son ara els opositors, els que depenen 
de prestacions o assisténcies de tipus benéfic, etc. 

La població que fa el servei militar, ata com ara 
només masculina, es comptada dins la població activa, 
per tal de facilitar la comparació internacional, on 
en general és considerada així, a diferencia de les 

estadístiques espanyoles on apareix comptabilitzada 
a part. 

Aquesta terminología implica alguns desajustaments 
notables amb el significat obvi de les paraules i Pus 
de les mateixes en el llenguatge normal. Alhora, pero, 
alguns d'aquests desajustaments son susceptibles de 
posar en qüestió els mateixos conceptes i la método-
logia habitualment emprats en la classificació de la 
població segons la seva activitat. Aqüestes incongruén-
cies poden referir-se, per exemple, al fet que es con-
siderin «no ocupades» les persones —fonamentalment 
dones— que es dediquen a la feina de la llar propia. 
O bé al fet que no es comptabilitzin les persones 
que realitzen treballs remuneráis a temps parcial, pero 
sense relació contractual. Forma part també de les 
deficiéncies de les estadístiques el problema del límit 
inicial de Pedat laboral: si a partir de 1981 la pobla
ció de menys de 16 anys queda exclosa, per defini
ció, de la població activa, en canvi Pany 1975 les 
estadístiques comptabilitzaven com a actius una ter
cera part de la població de 15 anys, i una sisena part 
de la de 14 anys. D'altra banda, també es presten 
a confusions els termes «ocupat» i «actiu», ja que la 
població «desocupada» és considerada «activa», la qual 
cosa fa que hom no pugui associar «actiu» amb 
enf einat. 

b) L'evolució general en el període de 1975 a 1986 

En Pestudi de Pevolució de Pactivitat de la pobla
ció, es poden agrupar en tres blocs principáis els fac-
tors que.hi han tingut un paper principal. Un primer 
bloc ve donat per Pevolució de la població total i 
de Pestructura d'edats d'aquesta població. El segon 
bloc és el deis factors que provenen mes directament 
de Peconomia i la seva repercussió en el mercat de 
treball: activitat-no activitat, i ocupació-atur. Final-
ment, hi ha un tercer bloc referit a la peculiar evolu-
ció que ha tingut Pactivitat femenina, per causes que 
si bé mantenen relació amb Peconomia, s'insereixen 
en una xarxa de motivacions sócio-culturals que ultra-
passen Pámbit estrictament económic. 

Les característiques mes generáis de Pevolució de 
Pactivitat de la població de 16 i mes anys, deixant 
de moment de banda la diferenciació per sexes, son 
el creixement del nombre de desocupats (activa) en 
prop de 414.000 individus, el creixement d'inactius 
de 16 i mes anys en 361.000, i la disminució deis 
ocupats en prop de 312.000 {Taules 2.2 i 2.3). 

Sense pretendre que aqüestes xifres representin 
una quantificació exacta del fenomen, es tracta de 
diferencies de signe inequívoc, i de magnituds prou 
rotundes, como per a definir-nos les grans línies de 
Pevolució durant el període 1975-1986: en síntesi, 
Pincrement de la població de 16 i mes anys, junta-
ment amb el decreixement del nombre d'ocupats, ha 
significat un considerable increment del nombre d* atu
ráis i d'inactius. 

Peí qué fa ais factors demográfics, cal observar 
que el pas deis deu anys i escaig que va del 
31-XII-1975 al l-IV-1986 ha portat a un creixement 
absolut i relatiu de la població de mes de 16 anys, 
que ha vist entrar en aquesta categoría les genera-
cions plenes nascudes entre 1960 i 1970, i ha experi-
mentat alhora els efectes de Pallargament de la vida. 
D'aquesta forma el conjunt de la població de 16 i 
mes anys, en excloure precisament les generacions 
infantils que son les que han minvat considerable-
ment, experimenta un augment superior al del total 
de la població. Es tracta d'un augment sostingut 
durant els dos quinquennis, a diferencia del de la 
població total que únicament augmenta en el primer 
quinquenni 1976-1981. Es de preveure que fins al 
1991 segueixi augmentant la població de 16 i mes 
anys. A partir d'aquest any, per contra, comen9aran 
a complir els 16 anys les generacions afectades per 
la reducció de la natalitat (Jaula 2.2). 

La població de 16-64 anys, que és el contingent 



Creixement 

Actius[ 

Inactius 
16 i mes 

Població per grups 
d'edat 
0-15 
16 i mes 
16-64 
65 i mes 

Total2 

Taula 2.2 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ (ACTIVA I INACTIVA) 
de la població activa ocupada i desocupada, 

1975 1981 

2.245,5 2.255,8 

3.414,7 3.700,6 
1.876,2 2.120,2 

1.538,5 1.580,3 
4.121,7 4.376,1 
3.542,2 3.717,8 

579,5 658,3 

5.660,2 5.956,4 

(en milers de persones) 

Diferencia 
1986 1986-1975 1975 

2.347,5 +102,0 39,7 

3.631,1 +216,4 60,3 
2.238,0 +361,8 33,1 

1.393,0 —145,4 27,2 
4.585,6 +463,8 72,8 
3.848,6 +306,3 62,6 

737,0 +157,4 10,2 

5.978,6 +318,4 100 

inactiva, i per grups 

% sobre total 
1981 

37,9 

62,1 
35,6 

26,5 
73,5 
62,4 
11,1 

100 

1986 

39,3 

60,7 
37,4 

23,3 
76,7 
64,4 
12,3 

100 

d'edat 

Index 
1975 = 

1981 

100 

108 
113 

103 
106 
105 
106 

105 

--100 
1986 

105 

106 
119 

91 
111 
109 
101 

106 

Les dades son les relatives a 31 de desembre de 1975, 1 de marc de 1981 i 1 d'abril de 1986. Amb tot, la informado relativa a Pactivitat es 
refereix al moment en qué s'omplien els fulls, que en el cas de 1975 era ja ben entrat el 1976. 
1. Les dades sobre la població activa ja inclouen la població que fa el servei militar, segons la práctica habitual europea. Les xifres d'aquest grup 

eren de 35.046 individus el 1975, 37.758 el 1976 i 35.726 el 1986. D'aitra banda, en el calcul, s'exclou la població menor de 16 anys. 
2. Alguns ajustaments de xifres, com els «no consta», o rarrodoniment deis decimals, poden fer variar lleugerament algunes dades. 

Font: Elaborado propia a partir de dades de FINE i el CICD. 

Taula 2.3 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA OCUPADA I DESOCUPADA 

Actius 

Ocupáis 
Desocupats 
— amb ocup. anter. 
— cercant la. feina 

Total població 
de 16-64 anys 

19751 

2.245,5 

2.151,7 
58,8 

^^— 

3.542,2 

1981 

2.255,8 

1.854,4 
364,3 
245,3 
119,0 

3.717,8 

(en milers de persones) 

Diferencia 
1986 1986-197? 1975 

2.347,5 +102,0 100 

1.839,1 —312,6 95,8 
472,7 +413,9 2,6 
299,1 — — 
173,6 — — 

3.848,6 +306,3 62,6 

% sobre total 
1981 

100 

82,2 
16,2 
10,9 
5,3 

62,4 

1986 

100 

78,3 
20,1 
12,7 
7,4 

64,4 

^ 

Index 
1975 = 

1981 

100 

86 
620 

105 

-100 
1986 

105 

85 
804 

^ ^ — 

109 

1. El total d'actius de 1975 és el de FINE. Pero en el desglossament entre ocupats i desocupats, s'han utilitzat les dades del CIDC. 

Font: Elaborado propia a partir de dades de FINE i el CICD. 



en edat potencialment activa de la poblado, supo-
sava el 1986 prop de les dues terceres parts de la 
poblado total, i va incrementar-se en un 9 % a un 
ritme sostingut al llarg deis deu anys. També va man-
tenir un ritme constant de creixement la poblado mes 
gran de 65 i mes anys, pero ho féu en unes propor-
cions forga mes elevades, d'un 27 %. Mentre que la 
població mes jove, de 0-15 anys, que entre 1975 i 
1981 encara augmentava lleugerament, va decréixer 
acceleradament entre 1981 i 1986. En conjunt, els 
dos grups de població en edats potencialment no acti
ves equilibren prácticament l'efectiu total a causa del 
fort augment de la població mes gran i de la forta 
disminució deis menors, de forma que el conjunt 
d'aquests dos grups d'edats, el 1986 suma práctica
ment el mateix nombre d'habitants que el 1975. 

c) La població activa, ocupada i desocupada 

En relació ais factors de tipus económic, l'incre-
ment del nombre d'aturats i de no actius, i el decreixe-
ment del nombre d'ocupats, han estat els trets mes 
sobresortints en 1'evolució que estem comentant, com 
ho assenyalen les dades que quantifiquen aquesta evo-
lució entre 1975 i 1986. 

L'augment de mes de 300.000 individus en edats 
potencialment actives, entre 1975 i 1986, ha incre-
mentat mes el nombre total d'inactius (200.000) que 
d'actius (100.000) d'aquestes edáts. En el primer quin-
quenni, de 1975 a 1981, gairebé tot l'augment de 
la població de mes de 16 anys —uns 254.000 
individus— incrementa la població inactiva, mentre 
que en el segon quinquenni l'increment —que és de 
210.000— es reparteix equilibradament entre la pobla
ció inactiva i la població activa. Per a explicar aqües
tes diferencies, resulta clau el canvi en l'orientació 
del paper de les dones respecte a l'activitat, que 
comentarem mes endavant. 

El gran creixement deis aturats i l'important decrei-
xement de la població ocupada, entre 1975 i 1986, 
ha estat remarcat ja com a tret clau de 1'evolució gene
ral. L'any 1975 ens trobem encara gairebé en una situa
do de plena ocupació. Pot ser, a mes, que les dades 
del padró pateixin d'una certa inexhaustivitat en refe
rencia al fenomen de l'atur. De fet, el padró encara 
no distingeix si es tracta d'aturats anteriorment ocu
páis o si son joves que cerquen la primera feina. El 
padró de l'any 1986, d'altra banda, dona la taxa 
máxima d'atur registrat a Catalunya, encara que les 
estimacions assenyalen el 1984 com l'any de máxim 
atur. Entre els anys 1980 i 1985 la taxa d'atur a Cata

lunya superava la d'Espanya, pero la situado canvia 
progressivament entre 1986 i 1988. 

Deis recomptes padronals i censáis es dedueix que 
prácticament tota la disminució absoluta del nombre 
d'ocupats, uns 300.000, es produeix en els primers 
cinc anys (1975-1981), encara que en relació al con
junt de la població activa segueixi baixant la propor-
ció en el quinquenni següent (Taula 2.3). 

Els desocupáis arriben a superar el 20 % deis 
actius el 1986. Pero entre ells les taxes d'atur juvenil 
(16-24 anys) superaven el 40 % de la població activa 
d'aqüestes edats. El nombre d'aturats que cerquen 
la primera feina s'estén considerablement (mes en el 
primer quinquenni que en el segon). La població 
d'aquestes edats perllonga per aquesta rao (i per 
d'altres, com és ara la de l'increment deis estudiants 
no actius), la seva dependencia de la llar paterna i 
el retard en Pedat de contraure matrimoni. 

d) La població inactiva 

Comparant el col-lectiu deis jubilats, retiráis i pen-
sionistes amb el del total de la població del 65 i mes 
anys, resulta que el 1975 els primers feien un total 
equivalent al 75 % de la població de 65 i mes anys. 
L'any 1986, pero, aquest grup era ja mes nombrós 
que el del conjunt deis vells. Aixó s'ha esdevingut 
perqué d'una banda s'ha redui't forga la població de 
65 i mes anys que román activa, i de l'altra, perqué 
s'ha donat un fort augment en la població d'edats 
inferiors ais 65 anys que s'ha retirat de l'activitat, 
amb pensió o sense; el tancament d'empreses i les 
reduccions de personal, per exemple, han portat a 
jubilacions anticipades. (Taula 2.4). 

També els capítols d'incapacitats permanents i 
algunes situacions de les classificades com «altres inac-
tius», que han augmentat, afecten en bona part per
sones d'edats inferiors ais 65 anys. El nombre d'estu-
diants de 16 i mes anys «no actius» s'ha duplicat 
amb escreix al llarg del període. En aquest col-lectiu, 
que el 1986 superava els 300.000 individus, no hi 
son inclosos els estudiants que s'han declarat actius, 
és a dir, que treballen alhora que estudien. L'únic 
grup d'aquests grans col-lectius «inactius» que entre 
1975 i 1986 ha tingut una tendencia decreixent és 
el de les persones dedicades a les feines de la propia 
llar, les quals han passat d'un 66 % a un 46 % del 
total de la població inactiva de mes de 16 anys. 

Entre la població dita inactiva, les dades disponi
bles deixen veure una evolució discrepant segons es 
tracti de l'activitat deis homes i de les dones. Es l'aug-



m 

Jubilats, retiráis 
i pensionistes 

Rendistes 
Estudiants de 16 anys 

Í mes, no actius 
Feines propia llar 
Incapacitats i altres 

Inactius 
— de 16 i + anys 
— de 0 a 15 anysl 

Total inactius 

Taula 2.4 
POBLACIÓ INACTIVA 

Evolució per categories, en milers de 

19751 

436,5 
5,7 

143,0 
1.255,9 

35,0 

1.876,2 
1.538,5 

3.414,7 

1981 

676,4 
7,2 

203,6 
1.164,7 

68,4 

2.120,2 
1.580,3 

3.700,6 

Diferencia 
1986 1986-1975 1915 

814,1 +377,6 12,8 
5,8 + 0,1 0,2 

303,6 +160,6 4,2 
1.025,5 —230,4 36,8 

88,8 + 53,8 1,0 

2.238,0 +361,8 55,0 
1.393,1 -145,4 45,0 

3.631,1 216,4 100 

persones 

% sobre total 
1981 

18,3 
0,2 

5,5 
31,5 

1,8 

57,3 
42,7 

100 

1986 

22,4 
0,2 

8,4 
28,2 

2,4 

61,6 
38,4 

100 

Index 
1975-

1981 

155 
126 

142 
93 

195 

113 
103 

108 

= 100 
1986 

186 
102 

212 
82 

254 

119 
91 

106 

1. Per a l'any 1975, en els padrons hi constava com a poblado activa el 34,3 % deis de 15 anys, el 14,9 % deis de 14 anys i 690 individus 
d'edats Ínferiors. Tanmateix, a efectes d'homogenei'tzació de les dades, a la taula excloem d'aquesta categoria tots els individus de menys de 
16 anys, tal com es fa per ais anys 1981 i 1986. 

Font: Elaborado propia amb dades de FINE i el CICD. 

ment de l'activitat de les dones el que permet una 
diferencia absoluta positiva del total d'actius; en canvi, 
el gran creixement de la població inactiva es deu en 
un 75 % ais homes i únicament en un 25 % a les 
dones (Taula 2.5). S'accentua així considerablement, 
en els anys vuitanta, la incidencia d'un fenomen socio-
cultural de gran volada: la progressiva incorporació 
de la dona al conjunt d'«actius» i la progressiva retrac-
ció del gran col-lectiu format per les dones dedicades 
únicament a les feines de la propia llar. Cal recordar, 
a mes, el fet que molt treball femení resta en 1*eco
nomía submergida; l'any 1986 es calculava que el 36 % 
de les dones que treballaven ho feien en el mercat 
irregular o economia submergida, enfront d'una pro-
porció molt inferior, del 16%, per ais homes. Tot 
i així, Pémfasi amb el qual subratllem el canvi d'acti
tud i de tendencia no ens ha de fer perdre de vista 
les dimensions reals de la situació: el 1986 el conjunt 
de dones «actives» no arribava a la meitat del con
junt d'homes «actius» (Taula 2.5). Cal assenyalar, a 
mes, que el creixement del nombre de dones actives 
podría, a causa del parany de la terminologia, induir-
nos a un error. De fet, entre 1981 i 1986 van aug
mentar mes les dones desocupades que les dones ocu-
pades. Amb tot, les dones ocupades augmenten en 

un 10 96, quan els homes ocupats minven en un 5 %. 
I el mateix creixement del nombre de dones desocu
pades indica una actitud i una expectativa en procés 
de canvi. A diferencia també del qué succeeix amb 
els homes, son mes les dones desocupades amb ocu
pado anterior que les que busquen la primera feina 
(Taula 2.6). 

e) Uevolució de la població activa segons 
categories professionals 

Les dades que recull la Taula 2.7 assenyalen amb 
prou íorqa uns trets generáis que son indici de trans-
formacions en Testructura social. Cal no oblidar, pero, 
que es tracta de grups professionals molt amplis, que 
abasten sovint població activa pertanyent a estrats 
socials diferents. 

En síntesi, es poden fer les següents observacions: 

1. Grups de professions que augmenten consi
derablement el seu pes en el conjunt de la població 
activa: 

El personal directiu de 1'administrado i de les 
empreses ha duplicat amb escreix el seu nombre, pas-
sant en el període 1975-1986 de 1*1,4 % al 3,5 % de 



Homes 

Actius 
Inactius 

16 a 64 anys 
65 i mes anys 
16 i mes anys 

Dones 

Actives 
Inactives 

16 a 64 anys 
65 i mes anys 
16 i mes anys 

POBLACIO ACTIVA, 

1975 
* 

1.640,2 
355,3 

1.743,5 
231,9 

1.975,5 

605,3 
1.540,9 

1.798,7 
347,6 

2.146,3 

1981 

1.633,9 
470,7 

1.839,6 
265,1 

2.104,6 

621,9 
1.649,5 

1.878,1 
393,3 

2.271,5 

Evolució ( 

1986 

1.603,2 
607,7 

1.916,0 
294,9 

2.210,9 

744,3 
1.630,3 

1.932,1 
442,6 

2.374,7 

Taula 2.5 
PER SEXES I GRUPS D'EDAT 

;n milers de 

Diferencia 
1986-1975 

— 37,0 
+ 272,4 

+ 172,5 
+ 63,0 
+ 235,4 

+ 139,0 
+ 89,4 

+ 133,4 
+ 94,9 
+ 228,4 

: persones 

1975 

39,8 
8,1 

42,3 
5,6 

47,9 

14,7 
37,4 

43,6 
8,4 

52,1 

% sobre total 
1981 

37,3 
10,8 

42,0 
6,1 

48,1 

14,2 
37,7 

42,9 
9,0 

51,9 

1986 

35,0 
13,3 

41,8 
6,4 

48,2 

16,2 
35,6 

42,1 
9,7 

51,8 

Index 
1975 = 

1981 

99 
140 

106 
114 
107 

103 
107 

104 
113 
106 

-100 
1986 

98 
181 

110 
127 
112 

123 
106 

107 
127 
111 

Font: Elaborado propia amb dades de l'INE i el CICD. 

Taula 2.6 
POBLACIO OCUPADA I DESOCUPADA 

Evolució per sexes, i segons si tenien una ocupació ; 
(en milers d'habitants) 

Y 

Homes 

Ocupats 
Desocupats 
— amb ocupació anterior 
— cercant la. feina 

Total desocupats 

Total actius 

Dones 

Ocupades 
Desocupades 
— amb ocupació anterior 
— cercant la. feina 

Total desocupades 

Total actives 

1981 

1.357,0 

179,9 
59,9 

239,8 

1.633,9 

497,4 

65,4 
59,2 

124,5 

621,9 

Diferencia 
1986 1986-1975 

1.293,7 —63,4 

191,9 +12,0 
81,9 + 22,0 

273,8 + 34,0 

1.603,2 —30,7 

545,4 + 48,0 

107,2 +41,8 
91,7 +32,5 

198,9 + 74,4 

744,3 +122,4 

anterior 

% sobre total 
1981 1986 

60,2 

8,0 
2,6 

10,6 

72,4 

22,0 

2,9 
2,6 

5,5 

27,6 

55,1 

8,2 
3,5 

11,7 

68,3 

23,2 

4,6 
3,9 

8,5 

31,7 

Index 
1975 = 100 

1986 

95 

107 
137 

114 

98 

110 

164 
155 

160 

120 

Font: Elaborado propia a partir de dades de l'INE i el CIDC. 



Taula 2.7 
POBLACIÓ ACTIVA PER PROFESSIONS 

Distribució percentual d'ocupats i desocupats per a cada 

Professionals i técnics 
Personal directiu de 1'ad

ministrado i d'empreses 
Personal administratiu 
Comerciants i venedors 
Personal hostelería i 

al tres servéis 
Agricultors, ramaders, 

pescadors i cacadors 
Treballadors no agraris 
Professionals de Pexércit 

Total 

% d'ocupats mes desocupats 
sobre el total de població activa 

1975 1981 1986 

6,8 9,4 12,3 

1,4 2,0 3,5 
13,0 14,9 13,9 
9,8 10,6 11,6 

8,9 8,7 9,6 

6,6 5,3 4,7 
52,9 48,6 44,1 

0,6 0,3 0,2 

100 100 100 

període en relació 

Diferencia 
1986-1975 

+ 5,5 

+ 2,1 
+ 0,9 
+ 1,8 

+ 0,7 

- 1 , 9 
—8,8 
- 0 , 4 

a la població ¡ activa 

% de desocupats sobre la 
pob. activa de la 

1981 

8,1 

3,4 
9,0 
7,1 

9,6 

2,6 
15,7 

: professió 
1986 

7,5 

4,0 
12,1 
9,2 

12,4 

3,1 
15,4 

S'exclouen deis totals anuals els habitants deis quals no consta relació amb l'activitat, les persones actives que no especifiquen la professió, i els 
aturats que busquen la primera feina. Com que aquests contingents son variables, poden introduir alteracions en les dades, encara que es pot considerar 
que mantenen la seva significado. 

Font: Elaboració propia, a partir de dades del CIDC, i L'INE. 

la població activa classificada. Té una proporció d'atu-
rats baixa, gairebé de quatre vegades inferior a la 
deis treballadors no agraris. 

Els professionals i técnics han duplicat gai
rebé el seu percentatge entre les professions classifi-
cades, passant del 6,8 % al 12,3 % del total entre 
1975 i 1986. La seva proporció d'aturats és la meitat 
de la deis treballadors no agraris. 

2. Grups de professions que disminuixen en el 
conjunt de la població activa: 

Els treballadors no agraris: de la industria, de 
la construcció... és amb molt el grup professional mes 
nombrós de la població activa en aquest període, pero 
ha baixat del 52,9 % que tenia l'any 1975 al 44,1 % 
de la població activa classificada, amb una pérdua 
de prop de 250.000 persones en els deu anys. Es 
el grup amb taxes mes elevades d'atur. 

Els agricultors, ramaders, pescadors i cacadors. 
Es Paltre grup que minva els seus efectius de perso
nal: passen del 6,6 % al 4,7 % de la població activa 
classificada entre 1975 i 1986. Es peculiar d'aquest 
grup la baixa taxa d'atur (una cinquena part de la 
deis treballadors no agraris). 

3. Grups de professions que mantenen un cert 
equilibri, amb lleuger augment en el conjunt de la 
població activa classificada. Caracteritzen aquests grans 
grups el fet de mantenir en conjunt un nombre abso-

lut d'habitants actius prou semblant entre 1975 i 1986, 
alhora que relativament el percentatge del seu pes 
en la població activa total augmenta lleugerament. 
Mantenen proporcions elevades de població aturada, 
les mes elevades després de les deis treballadors no 
agraris. Amb aqüestes característiques trobem: 

— Els comerciants i venedors, amb 1*11,6% de 
la població activa el 1986, és el grup que relativa
ment mes ha crescut i manté una proporció d'aturats 
menys elevada, tres cinquenes parts de la proporció 
d'aturats deis treballadors no agraris. 

El personal administratiu ofereix la peculiari-
tat de donar unes xifres mes elevades el 1981 que 
el 1975 i el 1986. Entre aquests dos anys el nombre 
absolut román estable, i relativament augmenta una 
mica el seu pes en la població activa, que el 1986 
era de 13,9 %. La taxa d'aturats és elevada, de prop 
de quatre cinquenes parts de la proporció d'aturats 
deis treballadors no agraris. 

El personal d'hosteleria i d'altres servéis manté 
característiques semblants a les descrites per al per
sonal administratiu, excepte que l'any 1981 dona pro
porcions no mes altes, sino mes baixes que les del 
1975 i el 1986. En aquest darrer any signifiquen el 
9,6 % de la població activa total. La taxa d'atur és 
la mes elevada després de la deis treballadors no 
agraris. 



f) Uevolució de 1986 a 1988 

Els recomptes censáis i padronals de la població 
han fornit les dades básiques emprades en aquest text. 
Aixó ha fet que el període analitzat (1975-1986) es 
trobi amb un endarreriment de dos anys respecte al 
període tipus, 1977-1988, que hom pretén analitzar. 
Es per aixó que en aquest apartat farem una sumaria 
referencia a Pevolució entre 1986 i 1988. Aquest 
període té Pinterés d'assenyalar importants canvis de 
signe en els trets mes generáis que hem remarcat per 
al període 1975-1986. 

Des de la data de Púltim recompte padronal de 
la població (abril del 1986) fins al desembre del 1988, 
podem calcular en base a les dades de PINEM (Insti
tuto Nacional de Empleo) un descens de Patur de 
Pordre deis 100.000 individus. Aixó implica un incre-
ment de la població ocupada superior a aquesta xifra, 
ja que a mes d'absorbir aquest nombre d'aturats la 
població activa ha continuat incrementant els seus 
efectius en complir 16 anys unes generacions ben ple-
nes. El 1988 acaba amb una xifra d'aturats registráis 
calculada en 369.471. Ha estat una novetat en aquest 
any aconseguir que el mínim anual d'aturats que per 
raons estacionáis es dona en els mesos de juliol i agost 
s'hagí repetit prácticament en acabar Pany, sense fer 
la corba ascendent usual de cada tardor (Taula 2.8). 

Taula 2.8 
EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT 
Variació anual per al període 1986-1988 

1986 
1987 
1988 

Total 

AtUY registrat 

+ 10.413 
—27.088 
—75.654 

—92.329 

Font: Full mensual d'ocupació. Direcció general d'Ocupació, del 
departament de Treball. 

Catalunya, que fins al 1985 registrava taxes d'atur 
un xic superiors a les del conjunt de Pestat, en els 
últims tres anys se n'ha distanciat progressivament. 
Si en acabar el 1988 la taxa d'atur registrat es calcu-
lava per al conjunt de Pestat en un 18,8 % de la 
població activa, per a Catalunya es calculava en un 
15,8 %, i aixó implica una reduccíó en 5 punts (una 
quarta part) en tres anys i de tres punts en l'últim 

any. Encara, pero, es tracta de taxes d'atur for^a 
elevades en el conjunt d'Europa. L'any 1985 la mit-
jana d'atur de PEuropa deis Dotze era del 10,9 % 
de la població activa. 

La població activa masculina román virtualment 
estancada, mentre que la població activa femenina 
segueix una rápida ascensió: creixement de 120.000 
dones actives entre desembre de 1986 i juny de 1988, 
segons es pot deduir de les dades del Full Mensual 
d'Ocupació (gener 1987 i juny 1988). Si el 1986 el 
nombre de dones actives en relació al nombre d'homes 
actius s'acostava a la relació d ' l a 2, el juny del 1988 
la trobem substituida per una altra de 3 a 5. 

En la població activa masculina el creixement de 
la població ocupada es compensa amb el descens de 
la població aturada. En la població activa femenina, 
en canvi, augmenta la població ocupada i augmenta 
també la població aturada, concentrant-se peí que sem
bla aquest darrer augment en la població femenina 
de mes de 25 anys. 





3. ELS SINDICATS 
ORGANITZACIÓ PATRONAL 

JORDI SABATER 

1. EL SINDICÁOSME 

Per parlar del sindicalisme a Catalunya, i tenint 
en compte que les grans decisions i acords de política 
económica es preñen a Madrid, ens caldrá referir-nos 
necessáriament al context general espanyol. 

Les principáis organitzacions sindicáis, d'altra 
banda, son també d'ámbit estatal, a diferencia del 
que succeix a Euskadi amb el fenomen de la ELA-
STV. Per tant, les estratégies sindicáis, els mares de 
negociació col-lectiva o les polítiques d'ocupació, es 
defineixen per a tot Festat. 

a) El sindicalisme i la transido democrática 

A partir deis anys seixanta s'havia produit una 
revifalla del moviment obrer, que arriba a ser un pro
tagonista clau, des de llavors, de la lluita antifran
quista. 

Es en aquell context que es produeix el relleu 
en l'hegemonia organitzativa de les centráis históri-
ques CNT i UGT per dues noves organitzacions, 
Comissions Obreres (CCOO) i la Unió Sindical Obrera 
(USO), creada el 1960 per un grup de militants obrers 
procedents del cristianisme progressista. 

Així dones, el moviment obrer cátala d'aquests 
anys es caracteritzá per una gran politització, amb 
reivindicacions mes d'ordre polític general que no pas 
estrictament laboráis. 

Els anys setanta, la lluita sindical s'accentua, els 
conflictes laboráis augmenten, i teñen cada vegada 
mes intensitat i repercussions. Es retorna, en part, 
a les lluites laboráis, a la realitat de Pempresa i a 

la negociació col-lectiva, sense oblidar pero les reivin
dicacions polítiques. 

Amb la mort de Franco, les lluites obreres encara 
augmenten mes, malgrat estar encara a la clandestini-
tat, i s'impulsen nombroses mobilítzacions com la del 
Baix Llobregat el 1976, o les vagues a Seat, Roca, 
i altres empreses. La pressió obrera provoca la rup
tura sindical, que es concreta en el desmantellament 
del sindícat vertical anomenat Organización Sindical 
Española (OSE), i el pas cap a un sindicalisme repre-
sentatiu. A partí d'aquí, es crea una situació interina 
d'«iHegalitat consentida» fins arribar a la definitiva 
legalització Fabril de 1977. 

El final de la clandestinitat, pero, arriba en un 
moment de feblesa, potser a excepció de CCOO, i 
encara. L* adaptado a la nova realitat democrática no 
és fácil, tant des d'un punt de vista programátic com 
organitzatiu. 

Fins a principis de la transició, CCOO era un 
moviment socio-polític, amb una estructura oberta, 
la mes influent i estructurada de les quals era la Hí
gada al PSUC. El juliol de 1976, a l'Assemblea Gene
ral de Barcelona, decideix constituir-se en «sindícat 
de nou tipus», i deixa de ser un moviment per passar 
a ser una central sindical en sentit clássic. CCOO 
contempla, en la seva estructura interna, T existencia 
d'órgans autónoms per a cada «Comunidad Autónoma». 

USO havia tingut una crisi important a principis 
deis setanta. A Catalunya va mantenir contactes estrets 
amb Convergencia Socialista, fins que amb la consti-
tució del PSC-PSOE el socialisme cátala es va decan
tar definitivament cap a la UGT. Progressivament 
la USO va anar perdent posicions, fins a quedar rele
gada a un tercer lloc, després d'un intent frustrat 
d'integració a la UGT el 1977. 
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D'aquests anys, és de destacar el resssorgiment 
de les dues centráis históriques, la UGT i la CNT. 
La revifalla de la UGT, for^a marginal els anys 
seixanta, va lligada al paper rellevant que juga el 
mateix partit socialista espanyol. 

La CNT, en canvi, inicia la seva reconstrucció 
el 1979 canalitzant sobretot el descontentament de 
certs sectors contraris a la línia que anaven prenent 
les organitzacions hegemóniques de Pesquerra. Mal-
grat les expectatives que inicialment genera, aviat entra 
en una rápida decadencia i queda abocada novament 
a un paper marginal. 

Aqüestes quatre organitzacions no esgoten el mapa 
sindical d'aquells moments. Cal fer esment també deis 
nombrosos sindicáis que es creen o reapareixen en
tre 1975 i 1977, com Solidaritat d'Obrers de Cata
lunya, les Comissions Obreres Anticapitalistes, el 
Moviment Obrer Autogestionari, la Unió de Page-
sos, i d'altres. 

La signatura (octubre de 1977) deis Pactes de la 
Moncloa implica un canvi fonamental en la línia 
seguida pels sindicats, i representa un primer pas per 
tal d'encarar la crisi económica. En general, implica 
l'acceptació d'una línia de moderació salarial i reivin-
dicativa, i un programa d'austeritat. Els Pactes tin-
gueren un carácter fonamentalment polític, i foren 
signats pels partits, i no pas pels sindicats. Pero els 
partits pressionaren per obtenir Pacceptació d'aquesta 
nova orientació. En certa manera, els Pactes de la 
Moncloa signifiquen la manifestació de la subordina
do política del moviment sindical, tal com assenyala 
Fausto MIGUÉLEZ (1984). 

El 1978 es celebren les primeres eleccions sindi
cáis de la democracia. A Catalunya, CCOO obté un 
triomf ciar, i confirma el seu poder capdavanter en 
el sindicalisme, també a nivell de tot Pestat. Aqües
tes eleccions ja manifestaren la clara tendencia dual 
del sindicalisme: el 60 % deis delegáis eren d'UGT 
o de CCOO, i tota la resta son o be d'independen ts 
o bé d'organitzacions amb resultats margináis o sec-
torialment especialitzades. 

A partir de 1979, la UGT opta peí que alguns 
autors han anomenat una «resindicalització» de la seva 
estrategia (ZUFIAUR, 1985), que suposa el pas cap a 
uns models de tall neocorporativista, basats en acords 
marc, que primen la negociació sobre la pressió. D'altra 
banda, les organitzacions patronals volen trencar el 
front sindical, centralitzar la negociació col-lectiva i 
aillar CCOO. Per la seva part, el govern també veu 
de bon ull aqüestes iniciatives, que frenen la conflic-
tivitat social. 

El primer pas en aquesta línia fou la signatura 
per part de la UGT i la CEOE de Y Acuerdo Básico 
Interconfederal, Pestiu de 1979. Pero la consolidació 
arriba amb P Acuerdo Marco Interconfederal (gener de 
1980) i Paprovació de PEstatut deis Treballadors. 

A Catalunya, la ruptura sindical tingué una inten-
sitat especial, a la qual contribuí la capacitat mobilit-
zadora i la implantado superior de CCOO. 

El frustrat cop d'estat del 23 de febrer de 1981 
canvia la situado. La feblesa del govern facilita Parri
bar a una concertado social tripartita, i la necessitat 
de consolidar la democracia planeja sobre les estraté-
gies de totes les organitzacions. Com a conseqüéncia 
de tot aixó, el juny de 1981 es signa per part del 
govern, la CEOE, CCOO i la UGT, VAcuerdo Nacio
nal de Empleo. 

El 1982 queda marcat per Pincompliment de 
PANE, en bona part, fins al punt de provocar una 
certa campanya de mobilitzacions sindicáis. Pero la 
victoria del PSOE crea unes noves expectatives i 
obliga a adoptar noves estratégies. 

Tot i que no es torna a signar un nou ANE, les 
forces socials —sense el govern— signen ja iniciat 
el 1984 un acord interconfederal conegut com PAI-83. 
L'any 1984 és, pero, mes conflictiu que el mateix 
1979, sobretot a Phora de negociar els convenis. En 
aquest context, el Parlament espanyol aprova la Llei 
Orgánica de Llibertat Sindical el juliol de 1984, en 
un procés d'apropament govern-UGT, llei que palesa, 
d'altra banda, una concepció centralista que discri
mina el sindicalisme autonómic. També és fruit 
d'aquest apropament la signatura, Poctubre de 1984, 
de Y Acuerdo Económico y Social, amb una vigencia 
biennal. Així, la negociació col-lectiva de 1986, encara 
dins PAES, será ben poc conflictiva. 

El 1986 també es celebren les quartes eleccions 
sindicáis. La tendencia bipartidista es consolida, i 
CCOO torna a ser el principal sindicat a Catalunya, 
pero la UGT és mes a prop que abans. 

Finalitzada la vigencia de PAES, el 1987 no 
s'arriba a cap acord, i s'obre un període de conflicti-
vitat creixent. Tant UGT com CCOO consideren que 
ja ha arribat Phora de millorar el poder adquisitiu 
deis treballadors, i augmenten les tensions, en gene
ral i, sobretot, entre el govern i la UGT. 

Tot i que el govern central vol evitar una esca
lada de la conflictivitat, el cert és que aquest procés 
de radicalització té el seu punt de máxima expressió 
en la convocatoria de la vaga general del 14 de desem-
bre de 1988, Péxit esclatant de la qual marcará, sens 
dubte, el futur del sindicalisme espanyol. 



b) La implantado deis sindicáis 

El nivell d'afiliado del sindicalisme en general, 
i de les diverses organitzacions sindicáis en particu-
lars, és un indicador for9a revelador de l'abast de 
la seva implantado mes directa. Pero hi ha un pro
blema important: les dades de qué disposem son impre
cises, i de fiabilitat molt limitada. Primer, perqué els 
sindicats disposen d'un aparell poc efica?, especial-
ment en els inicis de la transido, i fonamentalment 
perqué la xifra d'afiliats és un argument propagan-
dístic i d'instrumentalització política de primer ordre. 
D'altra banda, sovint no es diferencia (sobretot en 
els primers moments) entre aquells que están al dia 
de les seves cotitzacions, que serien els afiliats reals, 
i aquells que en un determinat moment havien sol-lici-
tat el carnet, pero que han deixat de pagar les quotes. 

Tanmateix es poden establir grans nivells i ten-
déncies. Així, les organitzacions sindicáis arriben a 
la fi a la dictadura, per l'efecte combinat de la clan-
destinitat i de la repressió, amb molts pocs afiliats, 
í experimenten entre 1976 i fináis de 1978 un creixe-
ment espectacular, fins al punt que hom ha pogut 
parlar d'un «alian d'afiliacions», que va afectar, encara 
que lógicament en distintes proporcions, tots els sin
dicats. (Alguns estudis arribaran a parlar d'una afilia
do lleugerament superior al 50 % en el conjunt de 
Testat espanyol.) En canvi, a partir de 1979 es pro-
dueix una rápida davallada, fins al punt que diversos 
estudis sitúen la taxa d'afiliació de 1980 a Pentorn 
del 30 %. Aquesta davallada continuará en els anys 
següents, encara que mes suavitzada, fins a deixar 
la taxa d'afiliació entre un 5 % segons uns, i un 
20-25 % segons d'altres. 

En definitiva, malgrat la imprecisió de les dades 
disponibles, es pot afirmar que després d'un gran 
creixement que situaria el percentatge de sindicació 
espanyol en una posició intermedia en el conjunt deis 
paísos europeus, aquest decreix rápidament (sobretot 
entre 1979 i 1982), fins a situar-se entre els mes baixos 
d'Europa. Bona mostra d'aquesta feble afiliació és 
que a les eleccions sindicáis de 1986, mes de la mei-
tat deis delegáis elegits sota les sigles de CCOO, UGT 
i USO no están afiliats. A mes, cal teñir en compte 
que un percentatge important deis que están efecti-
vament afiliats participen ben poc en les activitats 
sindicáis. Segons una enquesta de 1980, el 40,9 % 
deis afiliats no havien assistit mai a una reunió de 
la secció sindical, i tan sois un 25,3 % ho feia fre-
qüentment. En una altra enquesta, realitzada el 1982, 
la inassisténcia a les reunions es rebaixava al voltant 

d'un 30%, pero prop d'un 4 3 % declarava acudir 
poc o mai a manifestacions, i un 25 % a les assem-
blees (Víctor PÉREZ DÍAZ, 1987). 

D'altra banda, i passats els primers moments, Pafi-
liació sindical manifesta una clara tendencia a un bi-
partidisme hegemónic. CCOO i UGT concentren la 
gran majoria deis afiliats: segons diversos estudis, 
prop del 80 % deis treballadors sindicats pertanyen 
a una d'aquestes dues centráis. Ambdós sindicats 
sois troben competidors en alguns sectors determi-
nats (funcionaris, ensenyament, técnics, professio-
nals, quadres, etc.) en els quals teñen menys for9a 
i existeixen sindicats específics i independents for^a 
arrelats. 

El procés de desafiliació no varia aquesta tenden
cia. Estudis de 1978 i de 1983 donen proporcions 
de concentrado de l'afiliació molt semblants. Es mes, 
els sindicats mes afectáis van ésser els minoritaris 
no especialitzats. 

En canvi, sí que variará la distribució de T afilia
ció entre cadascun deis sindicats hegemónics. Així, 
CCOO experimentará entre 1978 i 1980 un descens 
mes acusat que UGT, de manera que ni que continuí 
essent el sindicat amb mes afiliats, les distancies es 
redueixen notablement. Pero aixó no vol dir que es 
produeixi un traspás d' afiliats de l'un a l'altre: segons 
dades de 1982, el 82 % deis afiliats no havien can-
viat mai de sindicat. 

Peí que f a a la distribució sectorial, les dades de 
qué disposem mostren que els sectors amb una major 
afiliació son el metall, químiques, transport, arts grá-
fiques, textil i construcció. A nivell intern de cadas
cun deis dos grans sindicats, es pot veure com tant 
a CCOO com a UGT la federació que aglutina un 
major nombre d'afiliats és la del metall, seguida a 
for£a distancia per la de construcció-fusta i la de trans-
ports, fins al punt que algún estudi conclou que un 
de cada quatre afiliats treballa al metall (Papeles de 
economía, núm. 22). Segons aquesta mateixa font, 
el nivell de concentrado de CCOO és superior al 
de la UGT, ja que sois entre metall i la construcció 
s'apleguen el 40 % deis membres de Comissions, men-
tre que a la central socialista la xifra es rebaixa a 
rentorn del 33 %. 

Aqüestes xifres ens mostren quelcom de fonamen-
tal: els grans sindicats (que son sempre d'ámbit esta
tal) están molt circumscrits ais sectors tradicionáis, 
i teñen una escassa presencia entre els nous i mes 
puixants. Son uns sindicats fonamentalment de tre
balladors manuals de la industria, i amb una gran 
incapacitat per superar aquests límits. 



Quant a Támbit territorial, 1*afiliado també es 
concentra en les zones mes desenvolupades i indus-
trialitzades. Segons dades de les mateixes organitza-
cions, a mitjans de la década deis vuitanta el 47 % 
deis membres de CCOO, i el 40 % deis de la UGT, 
eren de Catalunya, el País Valencia, i Madrid. En 
tots dos casos el percentatge d'afiliats del Principat 
se situaría a l'entorn del 15 %, xifra que concorda 
amb la corresponent al seu pes demográfic. 

Per ais sindicáis espanyols les eleccions sindicáis 
a Catalunya teñen una gran importancia, perqué s'hi 
concentren mes d'una cinquena part deis delegáis ele
gibles. Des d'un punt de vista territorial, el 80 % 
d'aquests delegats s'apleguen a Barcelona i les seves 
comarques. Peí que fa a les árees d'activitat, la majo-
ria de trebaüadors implicáis pertanyen a quatre sec-
tors: metall, construcció, textil i alimentado —hos-
taleria— comer? (Taula 3.1). 

En relació a les eleccions sindicáis, els trebaüa
dors catalans afectáis han disminu'it, entre 1978 i 
1986, de 1.469.054 a 1.160.392 (segons dades de 
J. Estivill i J. M. de la Hoz), sens dubte pels efectes 
de la crisi i els nous canvis económics. Mes significa-
tiu és saber a quantes de les empreses on es poden 
realitzar eleccions, aqüestes s'han produ'it. Segons 
dades oficiáis, el 1986 a Catalunya tan sois es van 
realitzar eleccions al 29,5 % deis centres, i només 
el 49,3 % deis trebaüadors afectáis van poder votar. 

La implantado electoral segons el tamany de 
1'empresa és major a les empreses mitjanes i grans, 
i si ho calculem per sectors económics, el de la cons
trucció és el que presenta un nivell mes baix. 

D'altra banda, el nombre de delegats elegits va 

disminuir sensiblement de 1978 a 1980, va continuar 
baixant el 1982 i experimenta una certa recuperació 
el 1986. En conclusió podem parlar d'una baixa 
implantació sindical, pero superior a la que mostrava 
r afiliado. 

Un altre tema important és el de la participació 
electoral, for?a elevada en comparado amb les xifres 
d'implantació. Segons fonts oficiáis, el percentatge 
de trebaüadors que van votar ais centres on es van 
realitzar eleccions fou del 79,9 % el 1982, i del 75,1 % 
el 1986. 

A les quatre eleccions que hi ha hagut a Cata
lunya, CCOO ha aconseguit sempre el primer Uoc, 
amb un percentatge de delegats elegits superior a 
l'obtingut en el conjunt de l'estat, on a partir de 1982 
perd la primera posició. L'evolució a ambdós ámbits 
ha estat semblant. El 1978 esdevé el sindicat mes 
votat, seguit a distancia —mes a Catalunya que no 
pas a l'estat espanyol— d'UGT; el 1980 experimenta 
una sensible davaüada, superior a Catalunya que en 
el conjunt de l'estat, que no Timpedeix continuar con-
servant el primer Uoc, pero amb la UGT molt a prop: 
els 25 punts de diferencia de 1978 a Catalunya es 
redueixen a 9,6, mentre a tot l'estat passen de 12,8 
a 1,6. El 1982 augmenta Ueugerament, pero mes ho 
fa UGT, que s'apropa a Catalunya a una mica mes 
de 8 punts i al conjunt de l'estat la supera per tres 
punts. Quelcom de molt semblant passará el 1986: 
el Ueuger augment experimentat no impedeix que 
UGT a Catalunya s'apropi mes —a 4,2 punts— i 
en el conjunt de l'estat augmenti la seva diferencia 
(6,4 punts). CCOO, per tant, ha vist com a Cata
lunya la seva hegemonía inqüestionable inicial ha anat 

Taula 3.1 
DELEGATS SINDICALS ELEGITS, PER SECTORS ECONÓMICS 

-

Sector 

Metall 
Textil 
Construcció 
Química 
Alimentació-hosta-

leria-comerc 
Transpon, i com. 
Banca 

Evolució per 

Delegats 
elegibles Elegits 

1978-1982 1978 

12.893 10.438 
9.757 7.171 

10.974 4.771 
5.140 3.739 

9.061 3.831 
2.702 1.162 
1.850 1.820 

les eleccions de 1978, 

Elegits 
% 1982 

80,9 5.759 
73,5 3.634 
43,5 1.574 
72,7 2.512 

42,3 3.523 
43,0 1.352 
98,4 1.796 

1982 i 1986 

Delegats 
Elegibles Elegits 

% 1986 

44,7 10.224 
37,2 7.913 
14,3 5.272 
48,9 5.051 

38,9 14.936 
50,0 2.748 
97,1 1.850 

1986 

5.217 
4.197 
1.777 
3.204 

4.516 
1.398 
1.826 

r 

% 

51,0 
53,0 
33,7 
63,4 

30,2 
50,9 
98,7 

Font: J. Estivill i J. M. de la Hoz, La cultura política deis trehalladors de Catalunya, Barcelona, 1988. 



erosionant-se, mentre que la UGT ha millorat cons-
tantment els resultats durant aquests anys, tant a Cata-

Si ens fixem en els resultats d'acord amb la dimen-
sió de Pempresa, comprovem que a les eleccions de 

lunya com a l'ámbit estatal. Un progressíu creixe- 1986, per al conjunt de Catalunya, UGT obté mil-
ment que en el conjunt de l'estat li ha permés lors resultats a les empreses d'entre 6 i 50 treballa-

dors, mentre que CCOO domina a les mitjanes i grans. 
Per sectors económics, tant CCOO com UGT 

d'esdevenir el sindicat amb mes delegats elegits. A 
Catalunya USO será la tercera for$a sindical, pero 
molt allunyada de les dues primeres. El 1980 aug- obtenen el major nombre de delegats al metall, peí 
mentará sensiblement, pero el 1982 tornará a baixar pes del sector a Catalunya, encara que significativa-
en la mateixa proporció. Aquesta evolució és paral-lela ment el 1986, peí que fa ais delegats ugetístes, son 
a l'ámbit cátala i espanyol (Taula 3.2). mes els que procedeixen de Palimentació-hosteleria-

Pel que fa a la distribució comarcal, el fet mes córner^ Des del punt de vista deis percentatges obtin-
decisiu és 1'enorme pes del Barcelonés, seguit a molta guts, el 1978 CCOO aconseguia millors resultats a 

la construcció, seguit de 1*energía, el metall i el tex
til. En canvi UGT, que no podía superar CCOO en 

distancia del Valles Occidental, el Baix Llobregat i 
aixo 

cialment forta en termes proporcionáis a la Valí cap deis grans sectors, obtenía uns resultats molt 
d'Aran, PAlt Empordá, el Maresme, i la Ribera fluixos a la construcció, i mitjans al metall. El 1986 
d'Ebre. Per la seva part, UGT obté tots els delegats la sítuació ha canviat. UGT supera CCOO en 
elegits a la Cerdanya i al Pallars Sobirá, tant a les alimentació-hosteleria-comer? i transports, mentre que 
eleccions de 1982 com a les de 1986, i una gran repre- CCOO obté els millors percentatges a sanitat i ener-
sentativitat a PAlt Urgell, PUrgell, les Garrigues, la gia, encara que el metall continui essent el nucli mes 
Garrotxa, la Segarra, el Ripollés, el Berguedá i el important (Taula 3.4), 
Pallars Jussá. De fet, a les eleccions de 1986 obté 
mes delegats que CCOO a 25 de les 38 comarques, c) El present i el futur deis sindicáis 
i és l'únic sindicat que és present a totes elles. No 
obstant aixó, es veu superat per CCOO a les zones Catalunya i el conjunt de l'estat inicien la transi-
amb un major nombre de treballadors i amb major ció cap a la democracia amb unes organitzacions sin-
trajectória sindical i de lluita (Barcelonés, Baix Lio- dicals molt febles. Els sindicáis, per tant, han de 
bregat, Valles Occidental). Quant a la USO, cal remar- créixer, consolidar-se i contribuir a crear un nou marc 
car els seus bons resultats al Baix Camp, i peí que de relacions laboráis en un context difícil, marcat per 
fa al CSC la seva presencia al Baix Empordá, molt la voluntat d'assolir i d'enfortir la democracia (la qual 
per damunt de la mitjana catalana. CNT també obté cosa obliga sovint a frenar iniciatives i a adoptar deci-
uns resultats molt superiors a la resta de comarques, sions amb motivacions extra-laborals), i per la crisi 
al Baix Penedés, i els no afiliats hi son especialment económica que ben aviat fará notar els seus efectes, 
presents al Valles Oriental, PAnoia, Osona, la Conca agreujats a mes peí retard amb qué es preñen les pri-
de Barbera, PAlt Penedés i el Barcelonés. Aixó no meres mesures per afrontar-la. Han d'aconseguir 
obstant, les osciUacions son for^a habituáis en els resul- guanyar-se el suport deis obrers, tot mostrant llur efi-
tats comarcáis, i la majoria d'elles teñen molta poca cácia en respondre a les seves demandes, i el reco-
participació en el cómput global (Taula 3.3). neixement governamental i patronal, no tan sois tenint 

Taula 3.2 
LES ELECCIONS SINDICALS I ELS SINDICATS MAJORITARIS 
Evolució deis resultats per 1978, 1980, 1982 i 1986, en percentatge 

Sindicáis 

CCOO 
UGT 
USO 

1978 1980 1982 
Cat. Esp. Cat. Esp. Cat. Esp. Cat. 

42 34,5 36,4 30,9 38,4 33,4 41,1 
17 21,7 26,4 29,2 30,3 36,7 36,9 
3 3,9 8,4 8,7 3,8 4,6 3,4 

1986 
Esp. 

34,5 
40,9 

3,8 

Font: Elaboració propia a partir de les dades del Ministerio de Trabajo, Departament de Treball i Imac. 



Taula 3.3 
RESULTATS DE LES ELECCIONS SINDICALS DE 1986 PER COMARQUES 

Alt Camp 
Alt Emporda 
Alt Penedés 
Alt Urgell 
Anoia 
6 ages 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Emporda 
Baix Llobregat 
Baix Penedés 
Barcelonés 
Berguedá 
Cerdanya 
Conca de Barbera 
Garraf 
Garrigues 
Garrotxa 
Girones 
Maresme 
Montsiá 
Noguera 
Osona 
Pallars Jussá 
Pallars Sobirá 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Ripollés 
Segarra 
Segria 
Selva 
Solsonés 
Tarragonés 
Terra Alta 
Urgell 
Valí d'Aran 
Valles Occidental 
Valles Oriental 

CATALUNYA 

Actes 

74 
100 
115 
33 
93 

341 
240 

98 
128 
884 

44 
4.331 

42 
3 

33 
121 
23 

154 
287 
455 

66 
73 

219 
22 

1 
3 

22 
42 
22 

485 
162 
25 

353 
13 
69 
17 

1.132 
506 

10.831 

Electors 

3.688 
2.730 
6.519 
1.122 
7.806 

16.233 
8.313 
3.423 
3.868 

43.468 
2.061 

248.858 
3.923 

70 
1.471 
6.736 

278 
5.915 

17.318 
19.664 

1.890 
1.963 

12.807 
858 

6 
31 

2.074 
2.965 
1.015 

15.260 
8.768 

682 
20.565 

214 
1.650 

482 
64.418 
33.180 

572.292 

Resultats comarcáis i percentatge per 

Ekgits 

159 
185 
343 
71 

394 
860 
521 
210 
255 

2.293 
107 

11.462 
206 

7 
84 

329 
25 

391 
903 

1.137 
111 
131 
654 

56 
1 
3 

78 
165 
41 

953 
495 

49 
961 

15 
115 
35 

3.322 
1.603 

ccoo 

65 (40,8) 
71 (38,3) 

100 (29,1) 
6 (8,4) 

178 (45,1) 
372 (43,2) 
152 (29,1) 
61 (29,0) 

115 (45,0) 
1.021 (44,5) 

26 (24,2) 
4.870 (42,4) 

30 (14,5) 

20 (23,8) 
120 (36,4) 

6 (24,0) 
104 (26,5) 
273 (30,2) 
585 (51,4) 

31 (27,9) 
48 (36,6) 

217 (33,2) 
19 (33,9) 

32 (41,0) 
69 (42,5) 
10 (24,3) 

294 (30,8) 
158 (32,0) 

377 (39,2) 
6 (40,0) 

20 (17,3) 
18 (51,4) 

1.654 (49,7) 
686 (42,7) 

UGT 

71 (44,6) 
90 (48,6) 
88 (25,6) 
64 (90,1) 

131 (33,2) 
368 (42,7) 
184 (35,3) 
101 (48,0) 
81 (31,7) 

853 (37,2) 
56 (52,3) 

4.038 (35,2) 
112 (54,3) 

7 (100) 
38 (45,2) 

157 (47,7) 
18 (72,0) 

247 (63,1) 
347 (38,4) 
356 (31,3) 

65 (58,5) 
62 (47,3) 

209 (31,9) 
32 (57,1) 

1 (100) 
3 (100) 

23 (29,4) 
81 (50,0) 
29 (70,7) 

461 (48,3) 
263 (53,1) 

44 (89,7) 
323 (33,6) 

7 (46,6) 
88 (76,5) 
17 (48,5) 

984 (29,6) 
524 (32,6) 

28.730 11.814 (41,1) 10.623 (36,9) 

USO 

8 (5,0) 
9 (4,8) 

18 (5,2) 

3 (0,7) 
11 (1,2) 

127 (24,3) 
34 (16,1) 

51 (2,2) 
5 (4,6) 

276 (2,4) 
32 (15,5) 

2 (2,3) 
3 (0,9) 
1 (4,0) 

30 (3,3) 
56 (4,9) 

1 (0,9) 
11 (8,3) 
21 (3,2) 

9 (11,5) 

2 (4,8) 
29 (3,0) 

5 (1,0) 
5 (10,2) 

45 (4,6) 
1 (6,6) 
1 (0,8) 

172 (5,1) 
32 (1,9) 

1.000 (3,4) 

sindicáis 

CSC 

1 (0,5) 
13 (3,7) 

8 (0,9) 
2 (0,3) 

34 (13,3) 
9 (0,3) 

152 (1,3) 
4 (1,9) 

1 (1,1) 
6 (1,8) 

16 (4,0) 
60 (6,6) 
23 (2,0) 

1 (0,9) 

42 (6,4) 

18 (1,8) 
17 (3,4) 

58 (6,0) 

19 (0,5) 
30 (1,8) 

514 (1,7) 

CNT 

22 (2,5) 
2 (0,3) 

5 (1,9) 
29 (1,2) 
12 (11,2) 

232 (2,0) 

11 (3,3) 

4 (0,3) 

1 (0,1) 

4 (0,4) 

22 (0,6) 
14 (0,8) 

358 (1,2) 

Altres 

2 (1,1) 
69 (20,1) 

1 
2 
8 

20 

65 
4 

487 

16 

5 
57 
10 
6 
4 

15 
5 

5 

59 
1 

58 

48 
18 

965 

(1,4) 
(0,5) 
(0,9) 
(3,8) 

(2,8) 
(3,7) 
(4,2) 

(4,8) 

(1,2) 
(6,3) 
(0,8) 
(5,4) 
(3,0) 
(2,3) 
(8,9) 

(6,4) 

(6,1) 
(0,2) 

(6,0) 

(1,4) 

(1,1) 

(3,3) 

No afiliáis 

15 (9,4) 
12 (6,4) 
55 (16,0) 

80 (20,3) 
71 (8,2) 
34 (6,5) 
14 (6,6) 
20 (7,8) 

265 (11,5) 
4 (3,7) 

1.407 (12,2) 
28 (13,5) 

23 (27,3) 
16 (4,8) 

19 (4,8) 
136 (15,0) 
103 (9,0) 

7 (6,3) 
6 (4,5) 

149 (22,8) 

9 (11,5) 
15 (9,2) 

92 (9,6) 
51 (10,3) 

96 (9,9) 
1 (6,6) 
6 (5,2) 

423 (12,7) 
299 (18,6) 

2.456 (12,0) 

Font: Dades oficiáis publicades per Món Laboral, segon semestre de 1987. 

al davant tots els obstacles heretats del franquisme, de canvis. Uns canvis generáis ais quals s'afegeixen, 
sino en un moment de crisi del model sindical implan- a Pestat espanyol, els propis d'una transido cap a 
tat després de la Segona Guerra Mundial, i fins i la democracia. Tot plegat implica que els sindicáis 
tot de crisi de Pesquerra, en el sentit mes ampli del han de readaptar-se, trencar amb «velles» estratégies, 
mot, i de crisi de les subcultures obreres. Es a dir, actituds i ádhuc valors. La fi del franquisme com-
han de créixer enmig del declivi. porta la desaparició d'objectius i de practiques majo-

Pero parlar simplement de declivi és incorrecte. ritáriament mobilizadores, pero sobretot comportará 
Aquesta es, certament una época de crisi, pero també Pemergéncia d'un nou model sindical i d'unes certes 



Taula 3.4 
EVOLUCIO DELS DELEGATS ELEGITS PELS DIFERENTS SECTORS 

Dades 

Metall 
Textil • 
Construcció 
Química 
Alimentado-hostaleria-comer 9 
Transports i comunicacions 
Banca 
Energía 
Sanitat 

Metall 
Textil 
Construcció 
Química 
Alimentació-hostaleria-comerc 
Transports i comunicacions 
Banca 
Energía 
Sanitat 

Metall 
Textil 
Construcció 
Química 
Alimentació-hostaleria-comerc 
Transports i comunicacions 
Banca 
Energía 
Sanitat 

per sectors i sindicats pels 

Elegits 

10.438 
7.171 
4.771 
3.739 
3.831 
1.162 
1.820 

849 
909 

Elegits 

5.759 
3.634 
1.578 
2.512 
3.523 
1.352 
1.796 

581 
521 

Elegits 

5.217 
4.197 
1.777 
3.204 
4.516 
1.398 
1.826 

672 
780 

anys 1978, 1982 i 1986 

1978 
CCOO 

4.468 43 % 
3.006 42 % 
2.819 50 % 
1.537 41 % 
1.600 41 % 

604 52 % 
557 30 % 
383 46 % 
293 31 % 

1982 
CCOO 

2.302 40 % 
1.513 41 % 

811 51 % 
967 38 % 

1.291 36 % 
521 38 % 
544 30 % 
262 45 % 
153 29 % 

1986 
CCOO 

2.229 43 % 
1.677 40 % 

827 46 % 
1.487 46 % 
1.541 34 % 

571 41 % 
738 40 % 
333 50 % 
448 57 % 

UGT 

1.848 18 % 
1.501 21 % 

550 11 % 
640 17 % 
740 19 % 
218 19% 
364 20 % 
179 21 % 
118 13 % 

UGT 

1.804 3 1 % 
1.136 3 1 % 

432 27 % 
554 22 % 

1.345 38 % 
502 37 % 
433 24 % 
217 3 7 % 
110 2 1 % 

UGT 

2.021 39 % 
1.671 40 % 

747 42 % 
879 27 % 
603 43 % 
603 43 % 
435 24 % 
196 29 % 
193 25 % 

Font: J. Estivill i J. M. de la Hoz, La cultura política deis treballadors a Catalunya, Barcelona, 1988. 

tendéncies neocorporatistes. La transició ha portat un 
fet que es general a Pámbit occidental, pero inédit 
aquí: el pas d'un sindicalisme d' alternativa, instru-
ment emancipador, a un sindicalisme de funció media
dora, inserit en un procés d'integració i d'institucio-
nalització. La concertació social, Facceptació de la 
línea de moderació salarial amb contrapartides impo
sada per la crisi, i una nova concepció negociadora 
de Festrategia sindical, son alguns deis elements que 
apunten en aquesta línia. 

D'altra banda, la situació política inicial no va 
ser gens satisfactoria per al sindicalisme. Ultra la 
dependencia polítiques, el i marginado polítiques, eis pnmers 
governs de la democracia no van teñir un moldel ciar 
de relacíons laboráis i van intentar obstaculitzar 
Fenfortiment del sindicats. 

Pero els canvis i la crisi económica son uns fac-

tors centráis a teñir en compte a Fhora de fer un 
balan? del sindicalisme durant la transició. A tot arreu 
la nova situació económica provoca un notable dete-
riorament sindical. La crisi que esclata els anys setanta 
significa la ruptura de les bases sobre les quals es 
sostenia el creixement sindical de després de la Segona 
Guerra Mundial: de la plena ocupació s'ha passat a 
alts índex d'atur i a una precarització del treball, de 
la concentració empresarial a la «fábrica difusa», de 
la generalització del treball fix assalariat a una impor-
tant flexibilització del mercat de treball, i a un creixe
ment deis autónoms i de Feconomia submergida. Així, 
la crisi mediatitza Facció sindical, i esdevé una pesada 
llosa per a la consolidació del sindicalisme. 

Un efecte important d' aquesta crisi son els canvis 
que es produeíxen en F estructura del mercat de tre
ball Els altíssims percentatges de desocupació, amb 



tota la problemática que aixó comporta, P economía 
i el treball submergits, la desregulació d'una part 
important del mercat de treball, la destrucció de llocs 
de treball i les grans dificultáis per crear-ne de nous, 
i la resta d'aspectes que caracteritzen Tactual situa
do de precarització del treball, influeixen de manera 
molt important en F actitud deis treballadors envers 
els sindicáis, i en les estratégies d'aquests. La crisi 
sitúa uns i altres en una posició defensiva, i obstacu-
litza enormement l'acció sindical. 

A mes, els sindicats teñen grans dificultáis per 
arribar al creixent col-lectiu d'aturats, precaris i «sub
mergits», ja que per un costat aixó implica trencar 
esquemes i Uuitar en una situació adversa, i per Faltre, 
la por a perdre 1'inestable treball aconseguit no anima 
a afiliar-se o a participar en activitats sindicáis. El 
carácter estructural de l'atur i la disgregado del mer
cat de treball sitúen els sindicats davant una realitat 
a la qual els costa donar respostes, entre d'altres raons 
perqué xoca amb concepcions centráis de la subcul-
tura sindical i amb la línia clássica d'acció i d'orga-
nització. 

La feblesa augmenta si pensem que la crisi afecta 
de manera especial aquells sectors en els quals el sin-
dicalisme arrelá históricament, i que constitueixen el 
nucli de la seva militáncia; mentre en canvi, els sec
tors amb mes puixan^a presenten cotes molt baixes 
de presencia sindical. Perplex, el sindicalisme tendirá 
a adoptar una actitud defensiva enfront de les neces-
sitats i interessos del «primer mercat de treball», la 
qual cosa l'allunya encara mes del gran nombre d'atu-
rats i precaris. A mes, aquesta actitud defensiva aboca 
a importants dosis de pragmatisme, i a vegades a un 
cert clientelisme que contrasta amb la ideologització 
del sindicalisme de fináis del franquisme, i col-loca 
molts militants en una situació complexa i molesta, 
d'obligat abandonament —mes enllá de la retórica— 
de vells plantejaments de transformado radical de la 
societat. Es a dir, que la «crisi» del sindicalisme l'hem 
de relacionar amb la perspectiva mes amplia de la 
crisi de Fesquerra. 

D'altra banda, estem assistint també a unes trans-
formacions importants de Paparell i de Forganització 
i contingut del treball, lligades ais canvis tecnológics. 
Aquests canvis comporten una descentralització de 
Factivitat productiva, que obliga els sindicats a replan-
tejar les seves estratégies i formes organitzatives. La 
nova situació, cada cop mes caracteritzada per la con
figurado de Panomenada «fábrica difusa», Paparició 
de nuclis de treballadors autónoms o assalariats de 
petites i noves empreses molt allunyats de 1'habitual 

ámbit sindical, la flexibilitat i mobilitat deis treballa
dors, una certa polarització de les qualificacions pro-
fessionals, i en definitiva una important deshomoge-
neítzació de la classe obrera (deixant de banda el debat 
sobre si fou homogénia alguna vegada) que implica 
alhora una certa crisi d'identitat, coHoca els sindi
cats davant una irremeiable readaptado gens fácil, 
i davant el perill d'una preocupant residualització si 
no afronten aqüestes transformacions. De tota manera, 
en els primers moments aquesta nova situació pro
voca un cert afebliment sindical, organitzatiu i estra-
tégic, encara que només sigui pels «traumes» que pro
voca la crisi d'adaptació. 

La crisi económica i les transformacions de Papa-
rell productiu, per tant, no tan sois han fet escasses 
les conquestes, han condicionat les estratégies sindi
cáis i han provocat unes polítiques d'ajust i reconver-
sió, lesives per ais sindicats i per ais treballadors, 
almenys a nivell immediat, sino que a mes han portat 
a una crisi del sindicalisme imperant. Crisi de con-
tinguts, de diagnóstic de la realitat, de valors i també 
de representativitat. Alguns autors parlen també d'una 
actitud instrumental deis treballadors enfront deis sin
dicats, que provocaría una substancial erosió del vin-
cle de «delegado implícita». A tot aixó s'hi han afe-
git els avatars de la transició, des deis factors polítics 
a la no fácil adaptado a una situació de democracia, 
des de la persistencia de models i actituds heretats 
del franquisme o de P antifranquisme al «desencís», 
des de la dependencia deis partits a P actitud deis 
governs. 

A Catalunya el sindicalisme se'ns presenta carac-
teritzat per una baixa afiliado, pero amb un grau 
de representativitat i d'audiéncia molt mes ampli. Cal 
remarcar, a mes, que el model de sindicalisme que 
es va imposant desanima Pafiliado, i molt mes la mili
táncia, i sitúa la relació entre obrers i organització 
a uns nivells mes indirectes, la qual cosa no té per
qué ser indicador de cap refús o recel. 

No obstant aixó, el sindicalisme ha estat una pe^a 
important del procés de transició i reconstrucció i 
ha crescut, difícilment i lentament, pero ha anat 
consolidant-se. De tota manera és un sindicalisme 
feble, massa replegat en uns determints segments de 
treballadors, amb for^a problemes en el present i 
importants reptes de cara al futur. De fet els sindi
cats, si no volen donar la rao ais que parlen d'un 
inexorable declivi, hauran d'abandonar qualsevol temp-
tació de passivitat defensiva i adequar-se ais canvis 
tecnológics, i arribar al «segon» mercat de treball. 
La qual cosa implicaría un esforg de descentralitza-



ció, d'incorporado a la negociació de mes elements 
que els estrictament salariáis, com el referents al con
trol del canvi tecnológic a les empreses, d'encarar les 
tendéncies individualistes, corporatives i especialit-
zadores que van apareixent, de prestado de servéis 
i d'impuls de la tasca formativa, i de valorado i uti-
lització de la via cooperativa. 

Hi ha encara, finalment, un darrer tema impor-
tant: el de la inexistencia a Catalunya d'un sindica-
lisme fort d'ámbit específicament cátala. A diferen
cia del que passa al País Base, aquí els diversos intents 
de bastir un sindicalisme d'aquest tipus no acaben 
de quallar: ni la SOC (Solidaritat d'Obrers de Cata
lunya), ni la CSTC (Confederado Sindical de Tre-
balladors de Catalunya) ni la CSC (Confederació Sin
dical de Catalunya) aconsegueixen trascendir un ámbit 
minoritari. El tema, pero, és complex, conflictiu i 
enlla9a amb múltiples aspectes que es tracten a d'altres 
capítols d'aquest volum. Per aixó només apuntarem 
breument algunes qüestions. 

Una primera qüestió a remarcar és que, a dife
rencia d'altres períodes histories, no podem parlar d'un 
marc de relacions laboráis própiament cátala. Al prin-
cipi d'aquest apartat ja féiem algunes conside-
racions en aquest sentit. No hi ha dubte que hi ha 
elements diferenciáis, pero el model i el marc que 
s'imposen son estatals i de tendencia centralista. La 
legislado en materia laboral i sindical té una clara 
concepció estatalista, la Generalitat no té plenes com-
peténcies en aquest camp, 1'actitud del govern i la 
de la patronal, com ja veurem, és contraria a la con
figurado d'un ámbit de relacions laboráis cátala, i 
de fet en tot el conjunt del terreny económic podem 
observar també una manca real d'autonomia; avui en 
dia es fa difícil parlar d'unes relacions de classe a 
Catalunya clarament diferenciades de la resta de 
l'estat. Tot plegat afavoreix els grans sindicats d'ámbit 
estatal. 

De tota manera, aquesta manca real d'autonomia 
no és Fúnic element a considerar. Un altre de ben 
important és 1'actitud que adopta el moviment sindi
cal, i per extensió l'obrer, sobre la qüestió nacional. 
Es un problema prou complicat, que es resisteix a 
la síntesi breu i requereix análisis profundes i amplíes 
per abastar-ne tota la complexitat. Cal teñir en compte 
qüestions diverses: des de la difícil i a voltes contra
dictoria articulació de les reivindicacions nacionals i 
les socials, fins al tema de la immigració, passant per 
l'hegemonia convergent del catalanisme polític, la «soli
daritat de classe», les prevencions i els tics adquirits, 
etc. Tanmateix, a un nivell general es pot remarcar 

que per a tots la Iluita per la democracia fou també 
una Iluita per Tautonomia, i les organitzacions sindi
cáis van fer seves també les reivindicacions nacio
nals. Poden adduir-se manques de fermesa i actituds 
retoriques en alguns casos, pero el cert és que el sin
dicalisme dominant a Catalunya dona suport a la Iluita 
per FEstatut, i fins i tot parla d'autodeterminació. 

Un altre problema és el de 1* autonomía de les orga
nitzacions catalanes enfront de les estatals de les quals 
formen part. Un primer element a teñir en compte 
és el seu important pes específic, encara que només 
sigui numéric, en el conjunt del sindicat. La concen
trado obrera a Catalunya i la seva llarga i arrelada 
experiencia sindical hi contribueixen poderosament. 
Ens hem referit ja, per exemple, a la importancia 
de Catalunya en les eleccions sindicáis. Pero cal remar
car que pes específic no vol dir necessáriament capa-
citat d'influéncia. D'altra banda, el marc general que 
abans comentávem afavoreix i impulsa les tendéncies 
centralitzadores en el si de les organitzacions. Les 
direccions estatals, protagonistes de les «negociacions 
a alt nivell», imposen els seus criteris, i tot plegat 
obstaculitza i frustra iniciatives especifiques d'impor-
táncia. Tanmateix, és indubtable que hi ha un cert 
marge de maniobra depenent de cada cas, de cada 
conjuntura o de cada problemática. Si no podem par
lar d'autonomia plena, tampoc no es pot parlar de 
simple sucursalisme. Un cop mes s'imposa parlar 
d'autonomia relativa. 

2. L'ASSOCIACIONISME 
EMPRESARIAL 

La democracia, a diferencia de la dictadura, implica 
per a Tempresariat la necessitat d'estar present d'una 
manera activa i directa en la vida social, i de bastir 
unes organitzacions amb capacitat d'agregar, coordi
nar i defensar els seus interessos i de representar-los 
institucionalment en la negociació col-lectiva. Pero 
aquest associacionisme empresarial no parteix de zero, 
i a Catalunya enlla^a amb una llarga tradició associa-
tiva. En lógic contrast amb el sindicalisme, aquest 
procés organitzatiu no ha portat a la configuració, 
revifament o adopció de diverses institucions descon-
nectades i enfrontades entre si, sino fonamentalment 
a una gran confederació estatal, que engloba un com
plex tramat d'associacions sectorials i territorials de 
diversa índole i importancia i que aplega 1'absoluta 
majoria de 1'associacionisme empresarial espanyol. 



A partir d'una concepció de Passociacionisme 
empresarial com a procés d'interacció que es materia
l iza en una xarxa d'institucions denominada «orga-
nització patronal» (Salvador AGUILAR, 1987), el model 
d'organització empresarial postfranquista estaría arti-
culat sobre la base de tres nivells diferents d'associa-
cions. El primer nivell estaría constitu'it per les orga-
nitzacions de xoc com la CEOE, el Foment i llurs 
associacions afiliades, que centrarien la seva activitat 
en el terreny de la negociació col-lectiva per les con-
dicions de treball; l'exercici permanent de pressions 
directes sobre Padministració, centráis sindicáis i sis
tema de partits; la lluita ideológica per tal que els 
ciutadans identifiquin els interessos empresarials amb 
els interessos nacionals o socials; i finalment el con
tacte regular i estret amb organitzacions homologues 
estrangeres. En un segon nivell es trobarien les asso
ciacions dedicades a la creado d'opinió i definició 
d'estratégies, com el Cercle d'Economia o el Círculo 
de Empresarios; i en un tercer nivell les encarregades 
de donar suport técnic ais dos nivells anteriors (Insti-
tut d'estudis, etc.). 

Aquest model d'Aguilar está formulat per al con-
junt de Pestat, pero també per a la realitat catalana, 
poc autónoma a aquest respecte com veurem. Tan-
mateix a Catalunya la interconnexió entre els tres 
nivells potser és menys clara, especialment peí que 
fa a les Cambres de comerg, difícils d'encaixar en 
el model descrit. 

La Cambra Oficial d'Indústria i la Cambra Ofi
cial de Comerg i Navegado de Barcelona es van 
fusionar el 1967 i van esdevenir (des de la seva posi-
ció de relativa independencia deis estaments oficiáis) 
nuclis impulsors i aglutinants de propostes i interes
sos empresarials catalans, i cañáis de diáleg de Pempre-
sariat amb Tadministrado. Encarregada d'organitzar 
i promoure el comerg, la Cambra ha tingut, des d'ales-
hores, una important trajectória de creació d'opinió, 
de realització d'estudis i de divulgado i innovació 
técnica, amb unes estructures clarament diferencia-
des de les del Foment i amb uns plantejaments no 
sempre coincidents. 

De tota manera, Pelement clau de Porganització 
patronal catalana, aquell que hegemonitza la repre-
sentativitat empresarial, és el Foment del Treball. 

a) La reorganització de Vassociacionisme empresarial: 
el Foment i la CEOE 

El Foment del Treball Nacional va néixer el 1889 
i es va convertir en Porganització mes important de 

la patronal catalana fins la Guerra Civil. El fran-
quisme, amb la seva política d'enquadrament exclu-
siu de treballadors i empresaris en el si de TOSE, 
va provocar la desaparició de nombroses associacions 
empresarials. Aquest no fou el cas del Foment, que 
va continuar existint com una organització mes o 
menys independent, pero a canvi de la seva práctica 
paralització. Hivernat el Foment, la representado deis 
interessos de la burgesia empresarial catalana es va 
canalitzar a través del Sindicat Vertical, de les Cam
bres, deis Gremis, de diverses associacions sectorials 
o, per a un sector minoritari pero influent, del Cer
cle d'Economia. Així, el Foment es va conservar com 
un instrument a ressuscitar quan calgués. 

Els primers intents de revifar l'adormit Foment 
son, pero, molt anteriors a Pinici de la transido. Daten 
de fináis de la década deis seixanta, i cal inscriure'ls 
en la línia de modernització i lúcida inquietud per 
Pencara llunyá postfranquisme deis homes del Cercle 
d9Economia. Aquest, fundat el 1958 i legalitzat el 
1968, aplegá un grup de joves empresaris molt influi'ts 
per Phistoriador Vicens Vives i preocupats per la reno-
vació deis plantejaments i Pactuació de la burgesia 
empresarial. En una línia de formado d'opinió i amb 
una intensa activitat de reflexió i de debats, aposta 
en pie franquisme per la democracia liberal, per Peuro-
peisme, per la configurado d'un marc de relacions 
laboráis com Pexistent ais paísos democrátics euro-
peus, peí compromís social, perruna política de pre
parado de la inevitable transició i, significativamente 
per un protagonisme decisiu de Catalunya en els órgans 
de poder de l'estat de cara a Pobjectiu fonamental 
de modernització. La importancia del Cercle rau en 
el fet que van passar-hi personatges clau de la transi
ció, i que ja a fináis deis seixanta dissenyá una línia 
d'actuado que será la que adoptará a la fi de la dic
tadura la burgesia empresarial (Salvador AGUILAR, 

1985). 
Coherent amb aquests plantejaments, el Cercle es 

va adonar de la necessitat de renovar les estructures 
corporatives catalanes de cara al futur i inquietant 
postfranquisme. Així homes seus, com Caries Ferrer 
Salat, entraven el 1962 a la Cambra d'Indústria i 
impulsaven un procés de modernització que havia de 
portar a la fusió de 1967 amb la Cambra de Comerg 
i Navegado. Des d'aquesta renovada plataforma inten
taren revifar i reformar el Foment, pero xocaren amb 
la resistencia del franquisme empresarial, que frustra 
la seva iniciativa. 

De fet, per tant, la fi del franquisme no agafá 
els empresaris sense organitzacions. L'associacionisme 



empresarial mostrava uns alts nivells de continu'itat, 
tant per la via de la supervivencia d'antigues institu-
cions com per la via del «Sindicat Vertical». 

Tot i així, el fet es que els empresaris van viure 
els inicis de la transició amb una barreja de confusió, 
prevenció i temors. En un context de gran conflicti-
vitat social i d'obligats canvis i readaptacions, sense 
una organització patronal prou consolidada i sense 
una representació política definida, és a dir sense els 
mitjans necessaris per tornar a ser a mes de classe 
dominant, dirigent, la burgesia empresarial se sentia 
en una situació forga vulnerable, i adopta una acti
tud defensiva (Salvador AGUILAR, 1978; Víctor PÉREZ 

DÍAZ, 1987). 
Els empresaris, per altra part, tampoc no mante-

nien posicions homogénies. Diversos autors parlen 
d'una fractura de l'empresariat entre dos grans sec-
tors: un de retardatari, poc o gens partidari de la 
democracia, feblement organitzat i amb escassa cons-
ciéncia de classe, pero que des d'un punt de vista 
numéric era el mes important; i l'altre, minoritari pero 
dominant económicament, amb una mentalitat mes 
moderna i conscient de la necessitat d'organitzar-se 
i de prendre la iniciativa per poder controlar la situa
ció (AGUILAR, 1978). 

Sigui com sigui, aquests primers anys de la tran
sició constitueixen un període de gran activitat orga-
nitzativa. A Catalunya assistim a partir de 1976 a 
la revitalització del Foment, fruit d'un acord entre 
els «renovadors» en la línia del Cercle d'Economía, 
els empresaris d'associacions sectorials, un important 
nucli procedent del Sindicalisme Vertical, i els homes 
de l'estructura de Porganització. A partir d'aquest 
moment, el Foment centrará els seus esfor^os en un 
objectiu prioritari: impulsar la creació d'una organit
zació patronal per al conjunt de l'estat, per la qual 
cosa entra en converses amb d'altres patronals espanyo-
les que s'estan creant paral-lelament. Així, el juny del 
1977 es constitueix la CEOE (Confederación Espa
ñola de Organizaciones Empresariales), fruit d'un 
acord entre el Foment, 1'Agrupación Empresarial Inde
pendiente, de caire netament conservador, la Confe
deración General Española de Empresarios procedent 
del «vertícalisme», i la Confederación Empresarial 
Española de taranná mes liberal. La bufgesia empre
sarial catalana, que ha esíat la principal impulsora 
i protagonista de la creació de la CEOE, opta per 
tant, des del primer moment, per una concepció esta-
talista de les estructures organitzatives i de les estra-
tégies, descartant una línia mes autonomista; i en con
trapartida passa a teñir un pes important en el conjunt 

de la patronal espanyola: la prova evident n'és l'elec-
ció de Ferrer Salat com a primer president de la 
CEOE. El preu d'aquesta opció, pero, és limitar les 
possibilitats d'actuació i el marge d' autonomía del 
Foment, el qual passa a convertir-se en una organit
zació territorial de la CEOE, important i amb algu-
nes especificitats sens dubte, pero al capdavall dele
gado a Catalunya de la patronal espanyola. 

b) Implantado i estructura de Vorganització 
patronal 

+ 

Amb Ferrer Salat al front, la CEOE adopta una 
posició negociadora amb el govern i els sindicáis, i 
inicia una tasca orientada cap a la seva consolidació 
com a organització representativa de l'empresariat 
espanyol, per la qual cosa necessita afiliáis i presen
cia. Amb aquests objectius organitza una serie de con-
centracions d'empresaris a distintes localitats —a Bar
celona reuneix el novembre de 1977 uns 15.000 
assistents— que anomena «actes d'afirmació empresa
rial», i que tracten tant de captar suport per a T orga
nització, com de mobilitzar les bases, cohesionant-
les, tot pressionant i guanyant legitimitat davant 
r administrado central, amb la qual les relacions no 
eren pas bones. 

ParaMelament la CEOE va assentant les seves 
estructures i ampliant la seva implantació territorial 
i sectorial, tot absorbint a mes diverses associacions 
empresarials. La culminació d'aquest procés de con
solidació es dona en els anys 1979 i 1980, durant 
els quals —amb fets com l'absorció de la CEPYME 
(Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa)— la CEOE es confirma com a indiscuti
ble organització-cúpula de l'empresariat de l'estat 
espanyol. Alhora, la signatura amb la UGT d'un acord 
interconfederal (1979), i sobretot de TAMI (1980), 
implica un reconeixement de la CEOE com a inter
locutor válid en representació deis empresaris. 

L'estructura de la CEOE és for^a complexa en tant 
que confederació d'organitzacions de distint abast i 
trajectória, d'afiliació col-lectiva i indirecta, i que es 
basa en dos nivells associatius diferents: el sectorial, 
d'ámbit estatal, i el territorial, d'ámbit «provincial» 
o de «comunitat autónoma». Així, una mateixa empresa 
es troba representada a través de diversos organismes. 
Per exemple, una empresa catalana pot pertányer al 
Foment —nivell territorial—i alhora a la Confedera
ció d'ámbit estatal del sector económic del qual forma 
part, la qual cosa implica uns importants límits en 
1'autonomía de 1'associacionisme empresarial cátala. 



El Foment també s' estructura com una confede-
ració d'organitzacions empresarials i d'empreses, i es 
constitueix com la cúpula associativa deis empresaris 
catalans. Com a centre territorial de la CEOE, té 
unes importants quotes assignades de representativi-
tat en la directiva d'aquesta. També está organitzat 
sobre la base de territorials i sectorials, i aplega dife-
rents tipus d'associacions, d'autonomia i historia 
diversa. L'afiliació pot ser individual o col-lectiva, que 
és la mes abundant, a través de gremis, federacions, 
etc. (Francesc CABANA, 1987). També compta amb 
membres col-laboradors i assessors. 

La implantació de Passociacionisme empresarial i 
d'ambdues organitzacions, en lógic contrast amb el 
sindicalisme, és for$a alta tot i la imprecisió de les 
dades de qué disposem. Segons la mateixa CEOE, 
els anys 1981 i 1982 les empreses que en formaven 
part significaven entre el 75 i el 80 % de 1'ocupado 
total, i segons una enquesta del 1984, el 87 % deis 
empresaris declarava formar part d'alguna associació. 
Per la seva part, el Foment es mou en un percen-
tatge a l'entorn del 80 % de les empreses que realit-
zen les seves activitats a Catalunya. Siguí com sigui, 
el cert és que la seva representativitat ha estat reco-
neguda per tots. 

Per sectors i tamany d'empresa, la menor presen
cia es localitza a P agricultura i a les petites i mitjanes 
empreses, i hi ha alguna important abséncia subsec-
torial, com per exemple la de fabricants d'electrodo-
méstics, mentre que les dues sectorials mes nombra
ses son la del metall i la de la construcció. 

c) Les relacions amb el sindicáis 
i els partits polítics 

El Foment seguirá la línia d'actuació i pensament 
de la CEOE, afegint-hi consideracions complementa
rles especifiques per al cas cátala, pero no com una 
estrategia propia ni tan sois com una adaptació deis 
plantejaments patronals. A diferencia d'altres orga
nitzacions, no s' observen tensions entre la «regional» 
catalana i la direcció a Madrid. 

En línies generáis, sense entrar en la particulari-
tat de les diverses conjuntures i en la diversa actitud 
i situació deis distints sectors empresarials, Porganit-
zació patronal, després d'una fase inicial defensiva, 
passa a elaborar projectes alternatius i a prendre la 
iniciativa en la defensa de les concepcions i interes-
sos de Pempresariat en Pámbit económic, laboral i 
polític. A aquest respecte cal remarcar la seva activa 
defensa de Peconomia de mercat, Pofensiva de cara 

a aconseguir una flexibilització i desregularització del 
mercat de treball, Padopció de formules de caire neo
liberal (sense que aixó sigui obstacle per demanar a 
Padministrado ajudes i suport), la seva preocupació 
per la situació fiscal, i els seus atacs a la política eco
nómica deis governs Suárez, entre d'altres aspectes. 

No hi ha dubte que la patronal espanyola ha adop-
tat una posició negociadora i ha apostat, almenys ini-
cialment, pels grans acords generáis com a via per 
fer front a la crisi, controlar la conflictivitat i ende-
gar la fragmentada negociació col-lectiva. Pero no ho 
ha fet sense uns certs recéis, i un cop aconseguida 
la limitació deis conflictes i Padopció d'una línia de 
contenció laboral, abandona, si mes no conjuntural-
ment, aquesta via. Cal destacar que a Catalunya el 
Foment s'ha caracteritzat per una clara oposició a 
la intervenció estatal en materia laboral, defensant 
un model de negociació bilateral, la qual cosa ha por-
tat a diversos xocs amb la Generalitat, especialment 
per la negativa de la patronal catalana a assumir diver
ses iniciatives de la conselleria de Treball en aquest 
sentit. Coherent amb aquests plantejaments, el Foment 
s'ha oposat també al fet que organismes tripartits com 
el Consell de Treball tinguessin un carácter decisori. 

Peí que fa ais sindicáis, Porganització patronal 
des d'un principi expressa la necessitat d'unes cen
tráis sindicáis fortes i representatives, per tal de poder 
negociar amb garandes d'éxit. Pero aixó no ha de 
portar a pensar que adopta una posició entusiasta i 
neutral. Tot el contrari, públicament defensará un 
model de sindicalisme professionalitzat, i acusará 
CCOO i també, inicialment, UGT de ser unes orga
nitzacions ideologitzades. A mes, en els inicis de la 
transició els empresaris van tendir a afavorir organit
zacions sindicáis «independents», i van esperar la con
solidado d'una tercera for^a sindical que no fos ni 
socialista ni marxista. Pero les eleccions sindicáis de 
1978 van palesar la inutilitat de Pintent, i van evi
denciar la fortalesa, relativa és ciar, d'UGT i sobre-
tot de CCOO, guanyadora de les eleccions de manera 
espectacular a Catalunya. Aleshores van canviar 
d'estratégia i van passar a privilegiar la UGT com 
a interlocutor; d'aquesta manera s'impedia un possi-
ble front sindical i s'afeblia indirectament CCOO. 
L'objectiu d'afilar i debilitar la central sindical comu
nista va estar especialment present en Pactuació del 
Foment, ja que no endebades CCOO era especial
ment forta a Catalunya: aquest és un element que 
contribueix a explicar Poposició de la patronal cata
lana a acords i iniciatives autónomes. Mes tard, amb 
el mapa sindical mes equilibrat, Porganització patro-



nal espanyola será menys intervencionista, encara que 
no deixará de criticar determinades actituds i inicia-
tives sindicáis. 

Un aspecte fonamental de tota organització patro
nal, i especialment de la que es configura a Cata
lunya i a l'estat espanyol durant la transido, és la 
seva actitud davant la vida política i el sistema de 
partits. La burgesia empresarial surt del franquisme 
sense comptar amb una organització política que repre-
senti amb garandes els seus interessos; i per altra 
part, es troba amb un sindicalisme reivindicatiu, un 
context d'agitacions socials i una esquerra forta, espe
cialment a Catalunya. 

Davant aquesta situado, el Foment mostrará uns 
nivells d'intervencionisme polític evidents. Amb un 
sindicalisme clarament hegemonitzat per CCOO, i 
amb una esquerra victoriosa a les eleccions generáis 
i a les municipals, la patronal catalana decidirá orga-
nitzar per a les primeres eleccions autonómiques una 
intensa campanya contra les forces d'esquerra. El 
Foment no regatejará mitjans (8 planes senceres ais 
principáis diaris, mes de 3 mílions de pasquins, milers 
de cartells, amplis tiratges de les revistes própies, nom-
brosos actes i reunions) ni amagará les seves inten-
cions: la Uuita és contra el «marxisme» i contra Pabs-
tenció que pot beneficiar-lo. La campanya tindrá uns 
alts nivells de virulencia i la seva argumentació será 
d'un esquematisme meridiá: el «marxisme» atempta 
contra les esséncies de Catalunya, un país de seny 
i de propietaris (M. LUDEVID i R. SERLA vos, 1985). 

Encara que Péxit de Convergencia i Unió no fou 
de cap manera explicable per Pintervencionisme del 
Foment, ni el partit de Pujol era sant de la devoció 
de la cúpula de la patronal catalana, aquesta consi
dera la campanya com un éxit, i fins i tot anima 
d'altres patronals a prendre iniciatives del mateix estil 
(autonómiques gallegues i andaluses). Pero el fracás 
de la campanya a Andalusia, Pirrefrenable ascens socia
lista i els recéis que despertá entre sectors deis 
mateixos empresaris un estil tan intervencionista, van 
frenar els ímpetus; i encara que a les eleccions gene
ráis de 1982 realitzá una nova campanya contra Pabs-
tencionisme i contra el «canvi» anunciat pels socialis-
tes, aquesta no va teñir ni la intensitat ni la virulencia 
de la de 1980. 

A partir d'aquells moments la patronal, obligada 
a conviure amb un socialisme que gaudia de majoria 
absoluta, adopta unes posicions mes possibilistes, subs-
tituint la crítica ideológica en general per Poposició 
a mesures i polítiques concretes, fet al qual contribuí 
una certa coincidencia de prioritats i actuacions a dur 

a terme. Tanmateix la patronal espanyola continuará 
sent un deis principáis protagonistes de cara a la difí
cil configuració d'una forga política de centre-dreta 
capag de derrotar electoralment el PSOE, amb el qual 
pot entendre's en alguns aspectes, pero que li resulta 
poc de fiar i, per a molts sectors, massa esquerrá 
en d'altres facetes de la seva actuado política. 

d) La patronal catalana i Vautonomia política 

Abans ja hem comentat com la burgesia empresa
rial catalana descarta una via d'actuació i organitza
ció autónoma, i opta per una estrategia d'abast esta
tal. Aquesta actitud és coherent amb una posició 
provadament evidenciada, de poca sensibilitat auto
nómica, quan no de recel. L'empresariat espanyol, 
pero també el cátala, no es cansará d'advertir deis 
perills implícits del nou marc constituít per Pestat 
de les autonomies. 

El Foment insistirá constantement en la necessi-
tat de preservar i garantir la unitat del mercat 
espanyol, la qual cosa es tradueix en un obstruccio-
nisme a molts projectes autónoms, fet que provocará, 
com ja hem vist, tensions amb la Generalitat. D'altra 
banda, subratllará el perill que Pautonomia catalana 
pugui portar un augment de les despeses publiques, 
de la pressió fiscal, de la burocracia i deis costos sala
riáis, i que pugui crear unes condicions de major difi-
cultat per a Pempresariat cátala en relació al d'altres 
zones. 

La patronal catalana, en definitiva, s'oposará rodo-
nament a Pestabliment d'un marc de relacions labo
ráis específicament cátala, i sembla acceptar Pauto
nomia catalana tan sois si es queda en un estadi de 
mera descentralització, abaratidora de costos. En 
aquest sentit no hem d'oblidar la important presen
cia de CCOO a Catalunya, ni el fet que una econo
mía mes centralitzada permet a la gran patronal uns 
majors nivells de control (Fausto MIGUÉLEZ i Carlota 
SOLÉ, 1987). 

A nivell polític, aquesta actitud es tradueix en 
una major simpatía per les opcions conservadores 
d'ámbit estatal que per les d'ámbit específic cátala. 
Tampoc les relacions amb Convergencia foren espe
cialment bones, si mes no durant la primera legisla
tura i malgrat la presencia de sectors pujolistes en 
el si del Foment, procedents sobretot de la petita i 
mitjana empresa. La concepció que CiU tenia de 
Pautonomia és ben diferent de la mantinguda per 
Porganització patronal catalana. Tanmateix, la con-



solidació del pujolisme provocará certes actituds de 
pragmatisme utilitari. 

D'altra banda, el Foment tindrá un protagonisme 
escás en la societat civil catalana, i a diferencia d'altres 
institucions, tampoc no catalanitzará significativament 
la seva producció escrita. 

En els darrers temps sembla haver-se produ'it un 
lleuger gir de major preocupado per iniciatives espe
cifiques catalanes, pero aixó no desmenteix la tesi 
de Pescassa consciéncia nacional d'importants sectors 
de la burgesia empresarial catalana, la qual cosa obre 
la porta a suggerents análisis i investigacions sobre 

les relacions entre el poder económic i el poder poli-
tic a Catalunya. 

Aquesta actitud de la patronal catalana té una 
explicado complexa que obliga a teñir en compte des 
d'aspectes culturáis fins a aspectes estrictament eco-
nómics. No obstant aixó, sembla ciar que l'orienta-
ció centralista modernitzadora que adopta la burge
sia empresarial catalana a principis de la transido, 
mes que una «catalanització d'Espanya» implica una 
continuado, per d'altres mitjans, de l'espanyolitza-
ció, com a mínim en el terreny de les estratégies patro-
nals i de les relacions laboráis, de Catalunya. 



4. ELS MOVIMENTS SOCIALS 

1. L'ASSOCIACIONISME 

PERE BALTÁ 

L'análisi de Passociacionisme a Catalunya, i del 
seu paper en el període 1976-1988, ens obliga a recor
dar que les nostres entitats sócio-culturals están pro-
fundament marcades per tot un conjunt de circums-
táncies própies d'una societat desenvolupada al si 
d'una nació sense estat, que té com a identitat una 
llengua i una cultura en perill. Sense aquesta referen
cia no es pot entendre el moviment associatiu a casa 
nostra que, en si mateix i per les seves especiáis carac-
terístiques de resistencia cívico-cultural, és un altre 
fet diferencial del poblé cátala. I amb aquesta refe
rencia es fa mes fácil entendre qué ha estat Passocia
cionisme cátala en Pespai que podríem definir com 
la primera década de la democracia recobrada. 

Fou el moviment associatiu qui anima de fet el 
Congrés de Cultura Catalana que, a la predemocrá-
cia, dissenyá el projecte de país que tots plegats volíem 
i prepara el camí per a que les reivindicacions es con-
vertissin en una síntesi unitaria cap a la nova situa
do. També fou important la presencia de Passocia
cionisme a PAssemblea de Catalunya, una veritable 
avanzada de la democracia. 

Des d'aquesta perspectiva ens hem de preguntar 
si hagués estat tan planer el camí cap a la democra
cia, com ho fou el nostre, sense una societat civil 
consolidada a Pentorn de Passociacionisme. En efecte, 
igual que la prohibició crea desig de llibertat, la manca 
d'institucions paraestatals va fer sorgir tot un seguit 
d'iniciatives populars que feren un cert paper de 
suplencia cívico-cultural, sobretot perqué el poblé, per 

mitjá de les seves élites representatives, feu seva la 
defensa del patrimoni historie i deis fets que consti-
tueixen la identitat nacional. 

Tot plegat caracteritzá el moviment associatiu a 
casa nostra, en comparar-lo al tipus d'associacionisme 
que es produeix tant a Espanya com, fins i tot, a 
PEuropa que tenim com a model de societat; quan 
el 1976 P esperanza va anar cap a la democracia, ja 
es sentia com una realitat. Perqué, quina associació 
no havia participat aleshores en el procés de canvi 
de les estructures polítiques? Algunes es comprome-
teren de manera important, i es pot dir que totes, 
com a mínim, foren plataformes de conscienciació 
popular. 

Quin ateneu no havia programat cicles de confe
rencies a Pentorn d'aquella iniciativa fonamental que 
foren les «terceres vies»? Quin elenc no havia esceni-
ficat algún elássie de la literatura catalana en Pafany 
de fomentar la llengua? Quin orfeó o coral no s'havia 
arriscat a la divulgació d'Els segadors? Quina asso
ciació vernal no havia convertit les seves reivindica
cions en un crit de lluita contra el sistema? Qui, si 
mes no, organitzava els recitáis de «can^ó» que con-
tribui'ren tan extraordináriament a la presa de cons-
ciéncia popular? 

Aquest era Passociacionisme que existia a Cata
lunya Pany 1976. Era un fet viu, d'una extraordina
ria riquesa estructural difícilment inventariable, per
qué els decenis viscuts en autarquia, malgrat les 
primeres intencions després de la victoria deis exér-
cits del general, no aniquilaren les estructures sócio-
culturals que existien arreu del Principat, i tampoc 
no se'n sortiren en Pintent de transformar-Íes en ins-
truments del sistema. Els antics ateneus, casinos i 
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altres entitats sócio-culturals havien sofert prohibi-
cions i penúries, pero resistiren tot buscant el relleu 
generacional i, en el moment precís, eren presents 
a Pesclat de la democracia. 

La recuperado de la Generalitat permeté precisa-
ment omplir el buit de competéncies del primer 
moment; tot fent Pinventari de la realitat, es va poder 
comprovar aleshores que les estructures culturáis de 
base no son patrimoni de les institucions publiques 
i sí de les entitats creades a cada comunitat local. 
Només set de cada cent municipis tenien, Pany 1980, 
algún funcionari dedicat a la promoció cívico-cultural. 
En contrapartida, quaranta-tres de cada cent ajunta-
ments no feien referencia en els seus pressupostos 
a la cultura, perqué históricament s'havia fet des deis 
ateneus o casáis de cada localitat, i encara trenta-vuit 
de cada cent hi dedicaven menys del tres per cent, 
la qual cosa demostrava que també havien delegat 
la promoció de la cultura en les entitats que, a mes, 
tenien pressupostos propis sense cap relació amb els 
municipals, ates que es comprová que aquests per-
centatges corresponien a «festejos». 

Aquella mateixa enquesta del Servei de Promoció 
Cultural descobria que un de cada quatre pobles tenia 
en actiu, com a mínim, tres o quatre entitats cultu
ráis, i un deis cada tres restants una o dues. Mes 
tard, la comprovació a cada indret evidencia que molts 
petits municipis no consideraven entitat el clássic 
«local» on el poblé feia les festes i la cultura, perqué, 
malgrat la independencia d' aqüestes petites institu
cions, havien estat considerades com un fet munici
pal pels enquestats. 

Tota aquesta riquesa associativa del nostre país 
ha donat xifres tan considerables com l'existéncia de 
mes de cinc-cents ateneus o institucions similars; que 
el vint-i-tres per cent de pobles disposaven el 1980 
d'alguna sala d'exposicions; un vint-i-dos per cent 
tenien sales de cinema, la major part propietat de 
les entitats; un trenta-quatre per cent tenia una agru
pado musical d'algun tipus, especialment coráis; un 
setze per cent disposava d'escoles d'art, música o 
dansa; un vint-i-set per cent tenien elenc teatral... 
Tot plegat ens parla de la indiscutible capacitat del 
moviment associatiu que, per altra banda, ha creat 
mes de vuit centenars de sales d'actes o teatres, des 
de Pesfor9 fins i tot físic deis seus associats, i sempre 
amb els seus diners. No poques d'aqüestes sales son 
veritables obres de valor arquitectónic. No hem d'obli-
dar aquí que el Palau de la Música de Barcelona és 
producte d'aquest esfor^ associatiu de la capacitat de 
crear il-lusions col-lectives. 

Aquell inventan del Departament de Cultura, que 
encap9alava Max Cahner, justifica una política de con-
gressos convocáis recollint un mandat moral del Con-
grés de Cultura Catalana, que ajudá a fixar la proble
mática de les associacions culturáis, especialment en 
alió que es refereix a la seva subsistencia, que es fona-
menta en el manteniment d'unes estructures socials 
creades en un temps on encara no s'havia sofert 
Pimpacte d'un mitjá de comunicado tan poderos com 
la televisió; capa$ de canviar formes de vida, molt 
especialment els mecanismes de convivencia social, 
on Pateneisme havia jugat un paper de primer ordre. 

Un altre problema detectat es referia a una certa 
pérdua de persones individuáis que s 'havien dedicat 
a la dinamització de la cultura. Aquest fou el primer 
impacte sobre el moviment associatiu de la recent 
estrenada llibertat, donat que inesperadament va fer 
el paper d'escola de dirigents per a la globalitat de 
la societat. Molts dirigents s'incorporen a les llistes 
de candidats a regidors i, fins i tot, d'altres foren 
parlamentaris, produint-se una certa crisis de dirigents 
de la vida socio-cultural que el moviment associatiu 
resolgué aviat grades a la seva vitalitat. 

Una altra qüestió fou precisament el problema 
creat per alguns d'aquests activistes culturáis traspas-
sats ais ajuntaments que, en fer-se carree de no poques 
regidories de cultura i joventut, caigueren en la temp-
tació d'iniciar una certa competencia amb les própies 
entitats on es formaren; o pitjor fou el cas d'aquells 
que procedien especialment de la universitat, i que 
es Henearen a Panimació cultural sense el necesari pas 
per Passociacionisme. De sobte, les entitats hagueren 
de competir amb els pressupostos de cultura deis ajun
taments, i es posaren en perill les seves estructures. 

El cas mes notable fou el deis centres cívics de 
Barcelona, inspirats en el model Malraux aplicat a 
Pestat francés, quan allá ja havia entrat en crisi. 
Estructures de costos milionaris servides per anima-
dors-funcionaris, foren contestades per unes entitats 
que en aquell mateix moment rebien una nova sotra-
gada en adquirir oficialment la definido (en aquest 
cas despectiva) d'«associacions privades». La inicia

tiva s'estenia per les ciutats de Pentorn industrial de 
Barcelona, on Penquesta ja esmentada donava un vint-
i-cint per cent d'ajuntaments que en els seus progra
mes d'actuació es plantejaven la creació de casáis de 
cultura municipals, quan a les mateixes comunitats 
existien instaMacions ateneístiques magnifiques, fins 
i tot d'un cost que actualitzat no era a Pabast deis 
pressupostos municipals. Pero s'iniciava una aferris-
sada i soterrada lluita entre la cultura oficial i la desen-



volupada per les «entitats privades». La lluita conti
nua, malgrat que en alguns llocs dirigents municipals 
i ateneístics han pactat una col-laboració que podría 
permetre l'ús de les instal-lacions, el seu manteniment, 
i potser enfocar certs nivells de col-laboració des del 
respecte a la mutua independencia. 

El fenoment d'enfrontament s'ha produ'it básica-
ment ais nuclis urbans demográficament importants, 
pero no pas exclusivament, ja que en la temptació 
de control d'aquestes institucions culturáis (per la supo-
sada importancia política de la cultura) hi han caigut 
capdavanters polítics de totes les tendéncies. Malgrat 
tot, els conflictes han estat mes freqüents a les zones 
que reberen en els darrers decennis una forta allau 
immigratória. Els nouvinguts no han entes encara 
—parlem en general, és ciar— que aquelles entitats 
eren lloc de trobada de tot el poblé, contráriament 
ais casinos i clubs privats deis pobles d'on vingue-
ren, accessibles exclusivament a les classes benes-
tants. Aquest és un conflicte que caldria seguir aten-
tament. 

Cal dir que, ara mateix, el moviment associatiu 
a casa nostra es segueix enriquint numéricament i 
qualitativament. Ara sorgeixen entitats sobre temes 
específics, entre els quals té una gran presencia la 
cultura tradicional i popular, tant sigui per a Pestudi 
com per a la divulgació. També les manifestacions 
artístiques i musicals justifiquen la creació de noves 
entitats. Al món de la immigració s'ha produ'it l'apa-
rició de tot un seguit de penyes i de cases regionals, 
especialment de la gent provinent de les terres del 
sud, i que están fonamentades en la nostalgia. 

Els anys de democracia han tingut sobre l'asso-
ciacionisme l'efecte d'aportado de subvencions insti-
tucionals, potser per compensar la problemática del 
manteniment de les estructures. La democracia també 
ha generat un procés de federado de diferents ámbits. 
Han sorgit federacions d'ateneus, d'orfeons, d'esbarts, 
d'elencs teatrals, de cases regionals, de societats musi
cals, d'associacions de veíns..., i coordinadores de dife
rents sectors de la cultura tradicional, que pretenen 
dotar d'infrastructures els diferents col-lectius i ser
vir d'interlocutor s davant 1'administrado en qualse-
vol deis seus nivells. 

Malgrat que no está superada la problemática here-
tada de l'anterior situació, es diria que l'associacio-
nisme treballa coMectivament en un ínteressant pro
cés cap a la normalització, que potser ens portará 
un conjunt d'entitats mes ocupades en fomentar la 
cultura i menys preocupades peí conjunt de la pro
blemática de la resta de la societat. 

2. EL FEMINISME 

MARY NASH 

Igual que havia sorgit a d'altres pa'fsos d' Europa 
occidental i América del Nord a partir de fináis deis 
anys setanta, el feminisme com a discurs teóric, i el 
moviment feminista i de dones com a forma d'actua-
ció organitzada, constitueixen un moviment social 
significatiu en Tescenari polític i social de Catalunya 
a partir de mitjans deis anys setanta. 

Com a moviment social integrat en la dinámica 
política i social del país, va forjar una nova identitat 
col-lectiva per a les dones i va qüestionar les bases 
sexistes de les estructures polítiques i socials. Al llarg 
de l'última década ha arribat a aconseguir la implan
tado d'algunes de les seves reivindicacions i un cert 
reajustament en els parámetres del discurs polític, 
encara que amb menor íntensitat a la práctica. Avui 
dia s'ha iniciat una trajectória de sensibilització de 
les institucions, deis poders polítics i de la població 
en general, per tal que contemplin les necessitats espe
cifiques de les dones, reliminació de les través sexis
tes discriminatóries, i la integració de la perspectiva 
de genere en les pautes culturáis i polítiques del país. 
Vist des de la perspectiva de fa dues décades, el pro-
grés en aquest terreny és, indubtablement, evident. 
No obstant aixó, es tracta d'un procés frágil, a penes 
consolidat, i encara molt débil si es compara amb 
la dinámica europea de penetrado de les nocions d'alli-
berament de la dona en les estructures mentáis, socials 
i polítiques. Amb tot, el moviment feminista cátala, 
i l'espectre mes ampli de dones que no necessária-
ment s'incorporen al moviment organitzat pero que 
s'identifiquen amb les seves reivindicacions, s'ha 
desenvolupat des de 1978 amb una presencia creixent 
en la societat catalana a través de les institucions 
socials i académiques, partits polítics, sindicáis, mit
jans de comunicació i ens culturáis. 

Per entendre les característiques del feminisme 
cátala i la seva trajectória durant l'última década, cal 
inserir-lo tant en la dinámica del feminisme interna
cional, inspiradora sens dubte del seu discurs teóric, 
com també en el context del desenvolupament polí
tic i social de la societat catalana. Fins al 1975 van 
ser dones individuáis i alguns grups reduits els qui 
s' iniciaren en la problemática del feminisme i elabo
raren els primers escrits i reflexions entorn del tema. 
La serie de taules rodones sobre la dona (febrer-maig 
1976) organitzades peí Centre d'Estudis Histories 
Internacionals de la Universitat de Barcelona, van 



representar la primera projecció pública sistemática 
de la problemática de la dona, mentre que les Prime-
res Jornades Catalanes de la Dona (maig 1976) van 
marcar la gestació definitiva del moviment feminista 
cátala. Amb la participació de mes d'un centenar 
d'associacions, vocalies i organitzacions de dones, les 
Jornades van reunir unes quatre mil dones. Malgrat 
rheterogene'itat de les participants, les Jornades arti
cularen per primera vegada de forma col-lectiva les 
propostes i reivindicacions d'un ampli sector femení, 
així com les bases mínimes del feminisme cátala. Van 
teñir un gran ressó en els mitjans de comunicació, 
i van generar un llarg debat i un procés de conscien-
ciació col-lectiva entorn del feminisme. Lógicament, 
la conjuntura política havia d'influir en la configura
d o del feminisme cátala d'aquell moment, en el sen-
tit de vincular l'alliberament de la dona amb la con
solidado del procés de democratitzáció política del 
país. Aquest primer feminisme de la segona onada 
va tractar de forjar la seva identitat a partir de la 
recuperado del feminisme i sufragisme del segle xix, 
i es caracteritzá peí to reivindicatiu i el discurs de 
la igualtat. 

L'eix del debat del feminisme deis setanta gira 
entorn del problema de les estratégies mes aptes per 
a la consecució de Palliberament de la dona. Les 
opcions se centraren en la doble militáncia, és a dir, 
la militáncia feminista combinada amb una militán
cia política, i la via de la militáncia única, feminista 
i independent deis partits polítics o sindicats. A mes, 
es van formular reivindicacions concretes per eradi-
car les discriminacions en Támbit laboral, familiar, 
polític i educatiu, i s'exigí una llei del divorci i la 
legalització de Pavortament. També es va efectuar 
una crítica mes global deis valors patriarcals que fan 
inferior la dona. La consecució de la igualtat de drets 
i de responsabilitats, i la simetría deis sexes en tots 
el ámbits de la vida pública i privada, fou la pro
posta del feminisme d'aquell moment. De cara a la 
seva consecució, les Jornades van adoptar l'estratégia 
de crear un ampli moviment de dones que respectes 
la propia heterogene'itat de les opcions feministes, la 
coordinació de la qual va ser assumida posteriorment 
per la Coordinadora Feminista, que representa un 
ampli ventall de grups feministes durant alguns anys, 
encara que no la totalitat. 

Des deis inicis, el moviment feminista cátala es 
compon d'un ampli conglomerat de grups i persones 
que es caracteritzá per la seva heterogeneítat. Hi ha 
diferents tendéncies en el seu si, que van desenvolu-
par estratégies i discursos teórics distints. A partir 

de 1976 van proliferar les agrupacions feministes: voca
lies de dones de barris; organitzacions de feministes 
radicáis com ara Lámar o el Col-lectiu Feminista, que 
posteriorment es convertí en el Partit Feminista 
d'ámbit nacional; grups de dones integrades en par
tits polítics o sindicats (PSC-PSOE, PSUC, CCOO); 
dones llibertáries (Mujeres Libres); grups sectorials: 
Planning Familiar i Permanéncies d'avortament 
(D.A.I.A.), Dones Separades, Universitáries, etc. 
Entre 1977 i principis deis anys vuitanta es publica
ren algunes revistes: Dones en Lluita, Vindicación 
Feminista, Mujeres Libres, Opción. També es van 
crear espais propis com ara bars, llibreries o Y Edito
rial La Sal. 

El debat teóric fixá llavors la legitimitat del femi
nisme com un eos ideológic i polític; i de fet, al llarg 
d'aquesta década, es pot detectar la paulatina accep-
tació del feminisme com a valor cultural no tan sois 
per part de les dones mes conscienciades sino també 
per part d'un sector important de la població feme
nina. Enfront del rebuig, fins i tot revulsiu, que pro
voca en un primer moment, els anys vuitanta es van 
caracteritzar per la creixent acceptabilitat social del 
feminisme com a valor cultural, i per un cert grau 
d'integració deis criteris feministes en les pautes 
socials, encara que no en la versió mes radical. 

A partir de 1979 el debat ideológic en el si del 
feminisme cátala s'accentuá entre les opcions de la 
doble militáncia i la militáncia única, i va produir 
una forta confrontació entre les partidáries del femi
nisme de la igualtat (que reivindica els mateixos drets 
i obligacions que els homes i s'ubica en el ámbits 
del treball, l'educació, la cultura, la política i la fami
lia), i el feminisme independent radical (que emfa-
sitza la diferencia entre tots dos sexes i se centra, 
sobretot, en l'ámbit privat de Pexperiéncia personal 
i quotidiana). A partir de llavors s'iniciá el declivi 
del feminisme organitzat com a tal. El nivell de mobi-
litzacions es redueix: la capacitat de convocatoria del 
moviment esdevé menor, i la polarització entre les 
diferents tendéncies comporta una desintegració del 
moviment mes unitari. De forma lógica, la progres-
siva eliminació de la legislado discriminatoria produí 
una reducció deis aspectes reivindicatius mes imme-
diats. No obstant aixó, en aquests darrers anys hi 
ha hagut una tendencia a diferenciar entre la igualtat 
formal davant la llei i la persistent desigualtat de fet 
en els ámbits laboral, educatiu, cultural, académic, 
familiar i personal. Els objectius iniciáis d'eradicació 
de la legislado discriminatoria es van portar a terme 
durant aquests anys, en part, a causa de l'aplicació 
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a Espanya de la legislació no-discriminatória de la 
Comunitat Económica Europea, així com del procés 
de democratització de la societat espanyola. En aquest 
terreny, la reivindicació comuna del feminisme des 
de 1985 és la revistó de la Llei de l'avortament (1985), 
i I'exigencia d'una amnistía per a aquelles persones 
processades sota aquesta legislació. 

Malgrat el declivi del feminisme organitzat, s'han 
desenvolupat noves formes de feminisme durant els 
anys vuitanta. La societat catalana actual es caracte-
ritza per la normalització de moltes de les reivindica-
cions feministes i, sobretot, per l'adopció de molts deis 
pressupósits del feminisme per part d'un sector cada 
vegada mes gran de la poblado femenina. El feminisme 
s'ha convertit en una opció individual que comporta 
una actitud i un sistema de valors, que es tradueix 
en noves expectatives femenines i en exigéncies mes 
grans peí que f a a les seves opcions en totes les dimen-
sions de la vida. El nivell col-lectiu de conscíenciació 
feminista s'ha desenvolupat, encara que sovint no s'ha 
pogut plasmar en una realitat igualitaria. 

Com a fruit de la pressió col-lectiva de les dones 
i de la consciéncia deis seus drets, aquesta fase mes 
personalitzada del feminisme s'ha vist acompanyada 
els últims anys d'una nova forma d'articulació del 
moviment de les dones: el denominat feminisme ins
titucional. Des de les institucions oficiáis s'ha impul-
sat una dinámica de suport, de promoció i d'assistén-
cia a les dones. En aquest sentit cal destacar la creado, 
per part del Programa de Servéis Socials de l'Ajunta-
ment de Barcelona, de l'ámbit de la Dona (1979), 
del Centre de Documentado de la Dona (1985) i de 
la Casa d'Acollida per a Dones (1986), com també 
la creació per part d'altres ajuntaments catalans de 
centres d'atenció i informado a la dona i de centres 
de Planificació Familiar. També es pot assenyalar la 
creació de la Comissió Interdepartamental de Promo
ció de la Dona, de la Generalitat de Catalunya (1987), 
que ha realitzat una tasca de promoció de la dona 
mitjan9ant la formació i promoció laboral, publica-
cions, i servéis d'informació per a la dona. 

En un altre nivell podem assenyalar el creixent 
desenvolupament del feminisme académic mitjan£ant 
la consolidació deis Estudis de la Dona. La Universi-
tat de Barcelona ha estat pionera en aquest camp, 
amb la impartido d'una assignatura específica entorn 
de la dona des de 1974 (Historia de la Dona). Mal
grat les enormes dificultáis, des de comen9aments deis 
anys vuitanta el feminisme académic s'ha anat conso-
lidant a nivell col-lectiu, amb la creació de centres 
i seminaris. El Centre d'Investigació Histórica de la 

Dona, de la Universitat de Barcelona, ha promogut 
des de 1982 la historia de la dona mitjan^ant la pro
moció de la investigació, la docencia, la recopilació 
documental i bibliográfica, i la celebrado de semina
ris i conferencies. Aquest Centre ha marcat una fita 
en el món académic espanyol en ser el primer que 
ofereix cursos universitaris de Postgraduat (Diploma) 
en Historia de la Dona (1987) i Masters en Estudis 
de la Dona (1988). Des de la disciplina de la sociolo
gía, el Seminari de la Dona de la Universitat Autó
noma ha desenvolupat també, el llarg d'aquests anys, 
una notable tasca d'investigació i de recopilació biblio
gráfica entorn de la dona. De moment l'ímpacte 
d'aquest conjunt d'activitats ha estat relativament 
important, ja que ha marcat els programes docents 
del Tercer Cicle. No obstant aixó, en comparanza 
amb d'altres paisos on s'ha procedit a integrar els 
estudis entorn la dona en les matéries i plans d'estu-
dis, les universitats catalanes solament han iniciat 
aquest procés, i existeix encara una notable margina
do de la dona en el món académic cátala. 

Des de 1982 el panorama del feminisme cátala 
marca, dones, una apertura de perspectives i una 
ampliació deis camps d'interés. Les Segones Jornades 
Catalanes de la Dona (1982) van incidir en el femi
nisme de la diferencia i es van centrar en temes rela
cionáis amb la sexualitat, la vida íntima, i l'avorta
ment; pero també es desenvolupen d'altres ámbits 
d'interés feminista com ara la pau, el nacionalisme 
o l'ecologia. D'altra part la successió de Jornades fetes 
des de 1982 demostra no solament un alt nivell d'acti-
vitat sino, de forma mes significativa, l'ampli ventall 
d'interessos al voltant de la dona: Jornades del Patriar-
cat (1982), Agressions a les Dones (1984), Espais 
Comunicatius per a Dones (1985), Educado i Dona 
(1985), Maternitat i Noves Tecnologies (1986), His
toria de la Dona (1986), Qüestions Laboráis i la CEE 
(1986), Congrés de la Dona (1988), entre d'altres. 
L'existéncia de col-lectius professionals de dones 
(ensenyament, advocacia, etc.) ha significat una major 
incidencia en aquests ámbits professionals. Pero junt 
amb l'activisme feminista, sens dubte, el fenomen 
sociológic de mes interés és la progressiva conscién
cia feminista, ádhuc entre aquelles dones que no teñen 
vineles formáis amb el feminisme pero que opten 
també per Uuitar per un canvi en llur condició social, 
tant en l'ámbit laboral-professional com en la vida 
privada. Tot i que els trets patriarcals continúen fer-
mament assentats, la identitat col-lectiva feminista for
jada en l'última década ha comen9at ja a deixar una 
certa empremta en la societat catalana. 



3. L'ECOLOGISME 
Jo SEP DEL HOYO 

Tal com passa en els altres tipus de moviments 
socials, rinici del període contemplat en aquest volum 
—els primers moments del postfranquisme—va ser 
una época de gran efervescencia peí que fa a la preo
cupado social per la natura i el medi ambient al nos-
tre país. Una efervescencia que va fer pensar ais cap-
davanters d' aquest moviment que estaven vivint l'inici 
d'un període en qué es corregirien molts deis errors 
passats i en qué milloraria radicalment la deteriorada 
relació entre Fhome —en aquest cas Fhome cátala— 
i el tros de planeta on li ha tocat de viure. Malaura-
dament, els fets han demostrat que aquelles il-lusions 
anaven for^a mes lluny del que la realitat, almenys 
fins ara, ens ha deparat. 

Per entendre el procés cal anar una mica enrera. 
Durant els darrers anys seixanta i primers de la década 
deis setanta no es pot parlar a Catalunya d'un movi
ment ecologista organitzat, pero sí que es troben diver
sos nuclis embrionaris del que prendria eos cap al 
1976. D'una banda, dins els grups excursionistes, amb 
el Centre Excursionista de Catalunya al capdavant, 
hi havia diverses persones, sovint agrupades en sec-
cions, molt preocupades per les agressions que patia 
Fentorn. Com a testimonis directes que eren d'aquest 
rápid deteriorament, aqüestes persones van jugar un 
paper important en la conscienciació del conjunt de 
la societat. D'altra banda, a diferents institucions rela-
cionades amb la ciencia, básicament les cátedres de 
Zoologia, Botánica i Ecologia de les universitats bar-
celonines, la Institució Catalana d'História Natural, 
la Secció Catalana de la Sociedad Española de Orni
tología i el Museu de Zoologia de Barcelona, s'ana-
ven formant grups d'estudiosos de la natura que, a 
part les seves tasques científiques, també assumien 
un paper crític i de defensa de Fentorn. Finalment, 
procedents de diversos moviments ciutadans, com les 
associacions de vei'ns i, sobretot, grups polítics radi
cáis, també van anar sorgint col-lectius cada cop mes 
interessats en les reivindicacions ecologistes, sobre
tot en la seva vessant urbana i antinuclear. Després 
d'aquesta fase previa, en qué Faparició deis diversos 
focus esmentats fou molt mes espontánia que preme
ditada, arribem al ja citat any 1976 on Fefervescén-
cia a la qual ens referíem al principi dona lloc a resul
táis visibles. D'una banda, els sectors mes naturalistes, 
amb el suport decidit deis mes prestigiosos biólegs 
catalans, funden la Lliga per a la Defensa del Patri-
moni Natural, (Depana), una entitat amb vocació aglu

tinadora i amb la intenció de disposar d'una infraes
tructura suficient com per poder afrontar la proble
mática del medi natural arreu del país. D'altra banda, 
els que podríem anomenar «ecologistes socials» orga-
nitzen el Comité Antinuclear de Catalunya (Canc), 
així com el CoMectiu de Periodistes Ecologistes. Altres 
fites importants d'aquest període d'ebullició van ser 
la publicado del Llibre Blanc de la Gestió de la 
Natura ais Paisos Catalans, un treball transcenden
tal en el qual els mes importants biólegs i geólegs 
del país prenien el pols de forma extensa i compren
siva —en gairebé 600 pagines— al nostre entorn natu
ral; o Fámbit de Salvaguarda del Patrimoni Natural 
que va teñir lloc dins el Congrés de Cultura Catalana 
i on es va remarcar, per exemple, la necessitat d'evi-
tar la creixent contaminació deis nostres rius i els pro-
blemes ocasionats pels nombrosos incendis forestáis. 

L'any següent, el 1977, teñen lloc diversos intents 
de vertebrar tot aquest moviment, tant a nivell cátala, 
on es volia crear la Coordinadora Ecologista de Cata
lunya, com a nivell de Festat, on els grups catalans 
van assolir un notable protagonisme. Així, a la reu
nió que es va fer a Cercedillas (Madrid) el CANC, 
el CoMectiu de Periodistes Ecologistes i DEPANA 
van ser escollits per formar conjuntament la primera 
secretaria del Moviment Ecologista de l'estat espanyol. 
Aquesta secretaria mai no va funcionar efectivament 
i a la majoria de campanyes, com la de defensa deis 
aiguamolls empordanesos, on aquests sectors prete-
nien actuar units, les divergéncies i dissensions foren 
habituáis. Tant els ecologistes naturalistes com els eco
logistes socials pensaven que el que ells feien era molt 
mes important que el que interessava Faltre sector, 
i la majoria no s'adonava que es tractava de dos movi
ments, tots dos positius per a la societat, amb alguns 
punts de contacte pero amb clares diferencies, i que 
el mes útil per a tothom era que les persones actues-
sin decididament en el camp que realment els moti-

vava, amb les col-laboracions que ocasionalment es 
poguessin establir. 

Paral-lelament, a nivell de tota la societat i deis 
polítics que dirigien el país, hi havia for£a consens 
en favor de la natura, i Fesdevenidor apareixia prou 
optimista. La irracional destrucció del nostre litoral, 
exemple ciar de desastre ecológic, s'associava al fran-
quisme polític, que Fhavia permés, i sociológic, que 
n'havia tret el profit, i era, en aquells moments de 
generalitzada passió democrática, rebutjada per gai
rebé tothom. Com a resultat d'aquesta bona disposi-
ció, el primer govern de la Generalitat reconstituida 
es va proposar una política d'ordenació territorial que 



decidís d'entrada tots aquells espais que pels seus 
valors naturals s'havien de protegir de forma defini
tiva. Una política lógica que, de no ser perqué els 
va faltar temps o encert per aplicar-la, ens hagués 
estalviat els esglais —pa de cada dia deis qui ens preo-
cupem per la conservació del medi— que patim cada 
cop que el govern o la iniciativa privada decideixen 
construir un aeroport, un embassament o una urba-
nització ais espais mes privilegiáis del patrimoni natural 
del país. 

Pero com era lógic, després d'aquesta fase políti-
cament anómala (es sortia de 40 anys de dictadura), 
el govern unitari i el consens van donar pas a les 
tensions i divergéncies partidistes que van truncar la 
possibilitat d'una planificació racional i a üarg ter-
míni del territori. Al mateix temps, la desmobilitza-
ció ciutadana també es va deixar notar en aquest sec
tor i DEPANA, per exemple, tot i l'encomiable tasca 
d'unes poques persones, va quedar estancada i amb 
un vigor insuficient per afrontar les agressions al medi 
que es continuaven produint. Aqüestes agressions, aixó 
sí, provocaven Taparició de resisténcies entre grups 
de persones de Tarea afectada, i és així com a fináis 
deis setanta i principis deis vuitanta es van anar fun-
dant nombrosos grups comarcáis i locáis de defensa 
de la natura (avui en tenim mes de 80), que és la 
nota mes positiva del moviment conservacionista 
durant aquest període. 

Per la seva part, els grups ecologistes del sector 
mes social van anar seguint una línea cada cop mes 
diferenciada que va portar a la formació d'alguns grups 
polítics, entre els quals podem destacar el Moviment 
Ecologista de Catalunya i Alternativa Verda, que s'han 
presentat a diverses eleccions. 

Durant aquests anys els governs de la Generalitat 
han donat alguns passos l'efecte benefic deis quals, 
lamentablement, s'ha vist mol-t retallat per les objec-
cions que es poden fer. Així, el Parlament ha apro-
vat liéis positives, com la d'espais naturals o la de 
protecció deis animáis, les quals, pero, s'han incom-
plert de forma ostensible, a vegades pocs dies des
prés d'ésser aprovades. O també s'han creat uns quants 
Pares Naturals i Reserves, pero amb una delimitado 
tan restrictiva (com passa de forma extrema al Delta 
de PEbre), i una dotació pressupostária tan escassa, 
que ni tan sois en aquests llocs privilegiáis s'han acon-
seguit aturar les alteracions destructores. Potser una 
mostra evídent de l'escassa importancia que s'ha donat 
a la protecció del medi natural —a part deis minsos 
recursos económics, proporcionalment molt inferiors 
ais dedicats a d'altres árees de l'acció de govern— 

és la dispersió de les competéncies medi-ambientals 
actualment dependents de diversos departaments. La 
Comissió Interdepartamental del Medi Ambíent, esta-
blerta per coordinar totes aqüestes competéncies, 
només es va reunir amb motiu de la seva creació i 
no ha funcionat mai mes. 

Aquesta situado no gaire engrescadora es veu 
agreujada a meitats de la década deis vuitanta per 
la intensificado de les agressions medi-ambientals que 
comporta la progressiva superado de la crisi econó
mica que feia anys que ens afectava. Es probable-
ment la multitud de projectes urbanístics, esportius 
i d'altres tipus que amenacen la majoria deis espais 
naturals que encara ens resten (i la manifesta toleran
cia de l'administració enfront d'ells), la que provoca 
un nou despertar del moviment de defensa de la 
natura. No hi ha encara prou perspectiva per analit-
zar aquest moviment, pero alguns esdeveniments son 
esperamadors. A les primeres Jornades de Joves Natu-
ralistes que es van fer a Torelló el 1984 es posa en 
evidencia la necessitat de coordinar la multitud de 
grups comarcáis i locáis per actuar units enfront deis 
grans problemes. El 1986 es crea el Full, un órgan 
de comunicació conjunt en el qual hi participen mes 
de 50 coUectius de tot Catalunya. El 1988 es renova 
totalment, després de 12 anys sense canvis impor-
tants, la junta directiva de Depana, i en tan sois set 
mesos es dobla el nombre de socis de l'entitat. 
Paral-lelament, la societat en general també sembla 
preocupar-se cada cop mes per aquests temes. Segons 
un estudi elaborat peí ministeri d'Obres Publiques 
el 1987, el 71 % deis catalans creuen que s'ha de 
donar prioritat a la protecció ambiental encara que 
es freni el creixement económic. D'altra banda, el 
76,6 % de la població es declara contraria a la «possi
bilitat que es construeixi una fábrica que origines 200 
llocs de treball, pero que fos molt contaminant per a 
Vatmosfera, els rius o les costes». En relació a aixó, 
mai com fins ara els temes de medi ambient havien 
ocupat un lloc tan rellevant ais mitjans de comunica
ció o al debat polític. I aquesta tendencia encara ha 
d'augmentar al nostre país si observem el que está 
passant a d'altres pa'isos socialment mes avangats com 
els Estats Units, on mai com a les eleccions presiden
cial del 1988 els temes de medi ambient havien estat 
tan protagonistes. I és que les conseqüéncies de la 
desastrosa política ecológica de l'home ja no son ame
naces futuristes, sino realitats cada cop mes palpa
bles i preocupants. Aquesta constatació és l'únic fet 
que pot imprimir un canvi radical a la conducta 
humana, i és Pesperanca d'aquest canvi la que dona 



forces ais conservacionistes —que guanyem alguna 
batalla pero, ara per ara, estem perdent la guerra— 
per continuar la nostra lluita. 

4. EL PACIFISME 
r 

VlCEN£ FlSAS 

Un deis anomenats moviments socials que ha tin-
gut major presencia a Catalunya durant els darrers 
anys, i especialment en el període 1980-85, ha estat 
el moviment per la pau. 

Com quasi tots els moviments socials, el pacifista 
s'ha caracteritzat també per estar sotmés a una viva 
dinámica, que ha anat transformant el carácter, els 
objectius i la composició d'aquest moviment. 

A la década deis setanta es caracteritzava per ésser 
un modest moviment de forta consciéncia pacifista, 
basat en la lluita no violenta, el suport ais objectors 
de consciéncia, i Poposició a les diferents manifesta-
cions de militarització que presentava la societat 
espanyola. 

La situació política de P época, tant en els darrers 
anys del franquisme com en els primers de la transi
do, dificultava pero que les forces polítiques de Popo
sició i, en general, la major part de Popinió pública, 
prengués amb serietat les demandes d'aquell movi
ment, que en finalitzar la década deis setanta estava 
representat a Catalunya per grups com el 
«Canvi»(Col-lectiu d'Acció No-Violenta), el Moviment 
d'Objectors de Consciéncia i el «Ganva» (Grup 
d'Acció No-violenta), que posteriorment passá a 
denominar-se «Gamba» (Grup Antimilitarista de Bar
celona) i edita la revista La Puga i el General. 

La decisió d'instal-lar míssils nuclears a Europa 
(els euromíssils) i la decidida política atlantista del 
govern d'UCD van ésser els detonants, en comen9ar 
la década deis vuitanta, d'un canvi general d' actitud 
de Popinió pública envers els temes plantejats peí 
moviment pacifista, que aleshores tenien el suport 
del partit socialista, principal grup polític de Poposició. 

En el decurs deis tres primers anys de la década 
sorgiren centenars de nous grups i col-lectius en la 
major part de les poblacions, en els barris de les grans 
ciutats i en diferents sectors professionals, que rei
vindicaren diversos punts del taranná pacifista. El 
nexe comú de tots aquests grups, molts d'ells real-
ment petits, fou Poposició a la previsible entrada 
d'Espanya a POtan (abans del 1982), o la demanda 
d'un referéndum per sortir-ne i establir una política 

de neutralitat. El domini d' aquests temes es pot evi
denciar en les discussions celebrades a Barcelona en 
la Segona Trobada del Moviment per la Pau (mar9 
de 1985), i fins i tot en les I Jornades Pacifistes de 
Catalunya (Tarragona, novembre 1986). 

A Phivern del 1981 es produeixen les primeres 
grans manifestacions contra la integrado d'Espanya 
a POtan, que teñen la seva máxima expressió el mes 
de maig del 1984 amb la Cadena per la Pau a Barce
lona, que reuneix unes cent mil persones. 

En aquest moviment hi participaren molt activa-
ment persones que militaven a partits de Pesquerra 
no parlamentaria, així com ex-militants de partits, 
especialment del socialista o comunista, que volien 
sortir del desengany polític creat peí nou funciona-
ment democrátic, tot participant en els diferents movi
ments socials del moment. Aquest «desembarcament» 
de persones amb experiencia d'activisme polític tin
gué una vessant positiva i una altra de negativa. Per 
un costat, facilita Pexpansió d'aquest moviment, fins 
al punt de convertir alguns deis seus temes, especial
ment els relacions amb POtan i la política de defensa, 
en qüestions prioritáries dins la discussió política par
lamentaria. D'altra banda, pero, aquesta aportació 
d'activistes comporta una excessiva politització del 
discurs pacifista, en un doble sentit: primer, impo-
sant objectius polítics a curt termini (la sortida de 
POtan), amb el que aixó significava d'abandonament 
de quelcom que fins aleshores semblava fonamental 
en el discurs pacifista: el dirigir-se sobre tot a la cons
ciéncia de les persones per tal de provocar, a llarg 
termini, canvis en la conducta social. En segon lloc, 
la lluita contra POtan es transforma en un objectiu 
tan prioritari, que deixaren prácticament de banda 
els altres temes propis d'un moviment per la pau: 
la creació d'una cultura de pau, el desarmament, la 
solidaritat amb el Tercer Món, la recerca d'alternati-
ves a les diferents expressions de la militarització, 
Pobjecció de consciéncia, etc. 

Peí que fa a Pobjecció de consciéncia, val a dir 
que a Catalunya s'ha produit una progressiva radica-
lització del moviment, especialment a partir del neixe-
ment del «Mili KK» i de la seva ambigüitat envers 
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el tema de Pus de la violencia, fet que ha provocat 
no poques polémiques sobre P eventual manipulado 
d'una part del moviment pacifista i antimilitarista per 
part d'uns pocs grups polítics no parlamentaris. 

Aquesta dinámica provoca greus tensions entre els 
col-lectius pacifistes, que de mica en mica es veieren 
obligats a prendre postures, especialment després de 
perdre el referéndum sobre POtan Pany 1986. Val 



a dir, pero, que a Catalunya guanyá el «no» a POtan, 
i per set punts per damunt deis partidaris del «sí». 
Aquesta victoria autonómica no podía evitar, pero, 
que arribessin a Catalunya els aires desencisadors pro
vocáis peí resultat estatal del referéndum. I arriba 
la crisi d'identitat, d'objectius i de forma d'actuar 
del moviment, que com un llarg part, no sembla que 
es comencés a superar fins a ben entrat el 1987 o 
a primers del 1988, en qué el que ha quedat d'aquell 
moviment es renova amb plantejaments mes didác-
tics, mes realistes, intentant combinar el treball a curt 
i a llarg termini, i cercant formes organitzatives que 
no caiguin en el parany de les anteriors. La revista 
En Peu de Pau/En Pie de Paz és, tal vegada, la 
millor expressió d'aquest intent. 

Pero el moviment per la pau no és sois el format 
pels coHectius oposats a l'Otan. La historia d'aquests 
anys és plena d'iniciatives diverses que han tingut 
un paper importantíssim en la formació d'una cons-
ciéncia sobre els temes de pau. 

Un exemple n'és la progressiva participació de 
diversos ajuntaments en aquesta qüestió. Sant Cugat 

ha promocionat la Universitat Internacional de la Pau, 
PHospitalet el CECU, Badalona intenta endegar la 
Fundació Olof Palme, Sabadell crea uns premis per 
la Pau, etc. Son cada cop mes nombrosos els ajunta
ments que faciliten ajudes per realitzar actes infor-
matius i de debat sobre aquests temes. 

L'activitat entorn de la pau no es fa sois amb 
manifestacions. Cal fer també una tasca pedagógica 
des de centres de formació i sensibilització; en aquest 
sentit cal esmentar Porganització de diversos semina-
ris i jornades, com les Jornades sobre Pau i Desarma-
ment el maig de 1984 i P octubre de 1985, per part 
d'organitzacions com Justicia i Pau, CIDOB, Funda-
ció per la Pau, Associació Nacions Unides o CTD, 
entitats que continúen portant a terme una tasca infor
mativa fonamental. El cristianisme ha estat una font 
important de motivacions a activitats pacifistes en 
aquest període a Catalunya. 

Destacable és igualment el sorgiment, en els dar-
rers anys, d'un ampli i prometedor moviment dedi-
cat a Peducado per la pau, format per persones que 
es dediquen a Pensenyament. 





LA DROGAADDICCIO 

AURELI DÍAZ 

1. LA XARXA ASSISTENCIAL 

A fináis deis anys setanta, la qüestió del consum 

i 1979, 121 consumidors d'opiacis (el 84% entre 
1978-1979) i 124 d'altres toxicomanies no alcohóli-
ques; de la mateixa manera, el 1977 van comentar 
a ingressar els primers addictes a 1'heroína al Servei 

de drogues a Catalunya presentava básicament els d'Alcoholisme i Toxicomanies de la Clínica Mental 
següents trets característics: s'havia produít una rup
tura del «model tradicional» d'ús de ? alcohol, el con
sum del qual havia experimentat un increment espec
tacular des de mitjans deis anys cinquanta; hi havia 
hagut una tabaquització creixent de la societat, en 

de Santa Coloma. Aquest servei va ser 1*origen del 
Servei de Prevenció, Orientació i Terapia per a Toxi-
cómans, centre ambulatori creat el 1980 per la Dipu
tado de Barcelona. 

En aquesta línia, el trienni 1979-1981 es clau. 
augmentar fortament el consum de tabac entre els La magnitud que está adquirint el problema, i l'absén-
homes adults, i estendre's a joves i dones; hi havia cia de respostes adequades tant qualítativament com 
igualment un consum excessiu de fármacs sense con- quantitativa, coincideixen amb les primeres eleccions 

sanitari (barbiturics, ansíolítics, amfetamin 
i finalment, a partir de 1973, s'havia iniciat la difu-
sió de Thaixix —i en menor mesura, de la LSD 

municipals democrátiques de 1979. Els ajuntaments 
arreu de Catalunya comencen a crear recursos d'ámbit 
municipal. Entre ells destaca el programa d'Atenció 

des deis grups contraculturals a un sector mes ampie Integral a les Drogodependéncies (Programa Dross) 
de la joventut. En el decurs deis darrers deu o dotze que va posar en marxa Tarea de Servéis Socials de 
anys es consolida un model de consum de drogues l'ajuntament de Barcelona el 1980. La conselleria de 
en el qual ja s'ha introduít ¡'heroína, fins al punt Sanitat de la Generalitat de Catalunya va reforcar 
que la seva presencia determinará el període que ens els antics dispensaris inicialment orientats al tracta-
ocupa (COMAS, 1985, p. 69). 

Les primeres demandes d'assisténcia realitzades 
ment de Talcoholisme. Al mateix temps, algunes orga-
nitzacions i institucions no vinculades a Tadministra-

per persones dependents de Theroína, a mitjans deis ció creen també servéis: la Creu Roja obre un centre 
setanta, van agafar de sorpresa una estructura sanita
ria que —exceptuant alguns professionals— no estava 
preparada per atendre-les. En general, la primera solu-
ció adoptada va consistir a tractar aqüestes persones 

ambulatori a Barcelona; apareixen grups de volunta-
riat (en el si de Caritas Diocesana, per exemple); asso-
ciacions ja existents donen una nova orientació a les 
seves activitats per atendré els heroínómans (TERAL); 

segons el model elaborat per a Palcoholisme, i a i s'inicia la implantado de les Comunitats Terapéuti-
internar-les en institucions psiquiátriques tradicionals. 
En alguns casos, aixó va servir com a punt de par-
tenca per a la creació de servéis específics d'atenció 
de toxicomanies no alcohóliaues. Per exemole. a l'Hos-

de la 
ques de la xarxa El Patriarca. 

La indubtable importancia de la major part 
d'aqüestes iniciatives queda limitada, aixó no obs-
tant, per les condicions en qué s'han generat. La 

pital Clínic de Barcelona van ser atesos, entre 1972 urgencia de les demandes i l'alarma creada determi-



nen respostes immediates, amb insuficiencia de mit-
jans i, consegüentment, amb la manca de planificació 
i racionalització necessária per a garantir-ne Popera-
tivitat (DE TORRES, 1988, pp. 17-21). 

Entre 1981 i 1984 es creen alguns nous centres 
d'atenció, públics i privats, alhora que millora Parti-
culació entre aquests i els que ja existeixen; final-
ment, Pany 1985 és el de d'adopció de mesures legis-
latives. En efecte, el mes de juliol de 1985 el govern 
espanyol va aprovar un «Plan Nacional sobre Dro
gas», amb l'objetiu de coordinar totes les actuacions 
que es fessin a Espanya, i de constituir-se en model 
per tal que les «Comunitats Autonomes» elaboressin 
articuladament els seus propis Plans. A Catalunya, 
la Generalitat va elaborar un Pía de Drogodependén-
cies, i va crear una Xarxa d'Atenció a les Drogode-
pendéncies. 

El Pía de Drogodependéncies es proposa els 
següents objectius: en primer lloc, reduir els riscs de 
generació de dependencia, sobretot en els col-lectius 
mes exposats, tot intentant que els joves arribin a 
T adolescencia havent rebut la formado adient per a 
evitar el consum de drogues; en segon lloc, disminuir 
l'oferta de drogues legáis i la seva promoció, sobretot 
en llocs i ámbits especialment sensibles; tercerament, 
millorar i facilitar Passisténcia sócio-sanitária a les per
sones amb dependencia de les drogues; es proposa 
també oferir un marc sectoritzat d'acolliment, aten-
ció i reinserció al drogaaddicte i a la seva familia; 
en cinqué lloc, coordinar tots els recursos de la xarxa 
especialitzada d'atenció al drogaaddicte a fi 
d'aconseguir-ne Poptimització; i finalment, disposar 
de tota la informado possible, i degudament trac-
tada, sobre la problemática de les drogues (DEPAR-

TAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 1987, 

p. 18). 
D'altra banda, la major part deis centres que a 

Catalunya ofereixen assisténcia especialitzada ais 
malalts drogodependents es troben integrats a la Xarxa 
d'Atenció a les Drogodependéncies. Per tal de faci
litar Pacció coordinada deis diferents recursos assis-
tencials que componen la X.A.D., s'ha fet una divi-
sió funcional de la geografía catalana en cinc territoris: 
el municipi de Barcelona, la resta de les comarques 
de Barcelona, comarques de Tarragona, comarques 
de Lleida i comarques de Girona. La coordinació entre 
els centres d'un mateix territori es realitza a les Comis-
sions Técniques Territorials. Aquesta distribució res-
pon a Pimportant paper que juguen les respectives 
administracions de les diputacions en materia de dro
godependéncies. Peí que fa al tractament diferenciat 

que rep el municipi de Barcelona, es deu al seu volum 
de població i a Pexisténcia consolidada d'uns servéis 
municipals (Programa Dross), que per si sois abasten 
una atenció integral ais drogodependents. Aquests cinc 
territoris es divideixen, al seu torn, en sectors assis-
tencials que corresponen ais anomenats Centres 
d'Atenció i Seguiment (C.A.S.) (DEPARTAMENT DE 

SANITAT I SEGURETAT SOCIAL, 1987). 
L'atenció ais drogodependents compren un ven-

tall complex d'activitats que requereix la conjunció 
de diferents modalitats de servéis d'una forma orde
nada. Per a facilitar aquesta coordinació, els servéis 
s'estructuren en Centres de diversos nivells, en una 
classificació únicament de caire funcional. 

Un primer nivell és el deis servéis d'Atenció Pri
maria Sanitaria i Social. Malauradament, el fet que 
les Xarxes d'Atenció Primaria no disposin deis nivells 
d'organització i preparado necessaris fan que la seva 
participació en Passisténcia ais drogodependents sigui 
mes aviat escassa. 

El segon nivell el formen aquells centres dispen
saríais que ofereixen atenció especialitzada ais drogo
dependents. Actualment hi ha 21 Centres d'Atenció 
i Seguiment que, a mes de les tasques exclusivament 
assistencials, teñen la missió de coordinar les accions 
que es desenvolupen en el seu sector geográfic de 
referencia. Complementen les accions deis C.A.S. 
trenta Centres de Tractament, els quals ofereixen 
també tractament ais drogodependents, pero sense 
assolir el paper coordinador que caracteritza els Cen
tres d'Atenció i Seguiment. Son vint les comarques 
catalanes que disposen d'almenys un centre de segon 
nivell. La seva distribució és la següent: Barcelonés 
21, Valles Occidental 4, Baix Llobregat, Maresme 
i Tarragonés 3, Alt Empordá, Baix Camp, Baix 
Empordá i Girones 2, i un centre a PAnoia, Bages, 
Baix Ebre, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, Osona, Ripo-
llés, Segriá, la Selva i Valles Oriental. 

Els centres de tercer nivell son les Unitats Hospi-
taláries de Desintoxicació, servéis especialitzats que 
disposen de llits hospitalaris destinats a desintoxicar 
aquells drogodependents que per raons diverses no 
poden seguir un procés de desintoxicació en régim 
ambulatori. Actualment funcionen cinc d'aqüestes uni
tats i es preveu la próxima posada en marxa d'unes 
altres tres. També son servéis especialitzats de tercer 
nivell les Comunitats Terapéutiques. Aquests cen
tres ofereixen un internament prolongat en un medi 
aillat. Actualment hi ha deu comunitats amb concert 
o subvenció del Departament de Sanitat, que ofe
reixen mes de 150 places ais drogodependents. El 



darrer deis servéis de tercer nivell és el que ofereix 
el Centre Dispensador de Metadona. La major part 
deis centres de tercer nivell reben malalts de totes 
les árees geográfiques de Catalunya. 

Finalment, els servéis de quart nivell son tot un 
seguit de servéis socials, especialitzats en la reinser-
ció social del malalt drogodependent (tallers, pre-
tallers, centres d'activitats, pisos protegits, etc.). El 
seu nombre escás (actualment a la X.A.D. només es 
disposa de deu centres d' aquesta mena) es comple
menta amb altres recursos de reinserció que no están 
específicament dissenyats per ais drogodependents, 
pero que també juguen un paper molt important en 
la reinserció d'aquests malalts. 

2. APROXIMACIO A L'ABAST 
DE LA DROGAADDICCIÓ 

Establir estimacions fiables en el camp de la dro-
gaaddició (especialment de drogues il-legals) planteja 
problemes sedosos que s'originen en les mateixes difi
cultáis metodológiques per a obtenir les dades: en 
primer lloc, les enquestes poblacionals —el métode 
mes utilitzat— presenten limkacions per a accedir 
al grup segregat de toxicómans, ja que és difícil d'obte-
nir mostres representatives; en segon lloc, les dades 
obtingudes a partir deis registres de Sanitat i Justicia 

fonts utilitzades freqüentment— només ens infor
men sobre els consumidors o addictes que han entrat 
en contacte amb aquests sistemes. Aqüestes limka
cions impliquen, per tant, que les xifres que es donen 
en aquest apartat no teñen sino un valor indicatiu. 

Arran d'aquesta qüestió, i donada la seva impor
tancia, és interessant citar els esfor^os per a crear 
un sistema de notificacions efica9 i fiable, que per-
meti la posada en marxa d'un sistema d'indicadors 

per a determinar la incidencia i els problemes causats 
per les drogues. Amb aquest objectiu, a Catalunya, 
POrgan Técnic de Drogodependéncies ha muntat un 
Sistema d'Informació de Drogodependéncies (S.I.D.) 
—coordinat amb el «Sistema Estatal de Información 
sobre Toxicomanías» (SEIT)— basat en tres regis
tres sistemátics de dades: nous casos de drogodepen
déncies tractades, activitats, i centres i servéis. També 
hi ha un conjunt de dades complementáries (indica-
dors indirectes) que teñen relació estreta amb el tema 
i es poden correlacionar entre si i amb els altres. Entre 
aqüestes dades destaquem el nombre de morts per 
causa directa de la droga, les confiscacions de droga 
il-legal fetes per la policia, el nombre de delicies rela
cionáis amb la droga, i altres de similars. 

a) El consum de begudes alcohóliques 

L' alcohol és una droga plenamerit integrada en 
la nostra societat, i sovint el consum s'inicia molt 
aviat. Per exemple, en una enquesta feta el 1986 a 
escolars, s'obtingueren els resultats següents: el 78,3 % 
havien begut vi algún cop i el 80 % n'havia begut 
per primera vegada abans deis 13 anys. 

La Taula 5.1 ens proporciona informació suficient 
sobre una droga que constitueix, sens dubte, el pro
blema sanitarí mes gran derivat de les drogodepen
déncies i que, a mes, afavoreix Pescalada d'altres 
tóxics. 

Tot i que els darrers anys s' aprecia un lleuger des-
cens del nombre de consumidors, el mes destacable 
de la Taula és la proporció deis que consumeixen mes 
de 75 c.c./dia, poblado que es considera amb risc 
(segons el criteri de l'O.M.S.) de rebre les conseqüén-
cies adverses del consum d'alcohol. Comparativament, 
segons les dades de 1'enquesta feta el 1982, a Cata
lunya la proporció de bevedors amb risc (3,7 %) és 

Consum 

No consumidors 
1 a 75 cc/dia 
mes de 75 cc/dia 

1980 

29,1 
65,6 
5,2 

Taula 5.1 
CONSUM D'ALCOHOL 

En centímetres cúbics d'alcohol pur diari 

1982 1982l 1984 

36.1 30,8 24,4 
60.2 63,7 72,1 

3,7 5,4 3,5 

j 

1986 

37,9 
59,5 
2,5 

19861 

35,9 
61,4 
2,7 

1. Poblado de 15 a 29 anys. 

Font: Departament de Sanitat, Enquesta socioepidemológica sobre consum d'alcohol, tabac i drogues il-legals. Catalunya 1986. Barce 
lona, Generalitat de Catalunya, 1986. 



menor que no pas a Espanya, on la mitjana és de 
11,2%. 

b) El consum de tabac 

A la Taula 5.2 poden apreciar-se els resultáis de 
les enquestes realítzades per la Generalitat de Cata
lunya el 1982 i 1986, i segons les quals l'any 1986 
fumava el 40 % de la poblado compresa entre 15 
i 65 anys; per tant, respecte al consum registrat el 
1982 (37,9 %), s'observa un petit increment, atri-
buíble exclusivament a l'augment de dones fumado
res (increment del 3,4%). En els col-lectius anome-
nats «exemplars» peí seu paper d'exemplaritat social, 
metges i mestres, s'observa també un cert increment 
del tabaquisme. L'home metge o mestre fuma menys 
que Thome de la resta de la població, pero la dona 
metgessa o mestra fuma molt mes que la dona de 
la població total: el 1986 les metgesses —53,6 %— 
doblen el percentatge existent en la població feme
nina general (23,4 %) i son el col-lectiu adult estu-
diat que mes fuma a Catalunya. 

El fet mes remarcable de la Taula 5.2 és la impor-
tant disminució del percentatge de nois i noies (esco-
lars) que fumen habitualment o que han fumat alguna 
vegada: -21 ,2% en el nois, -19 ,2% en les noies. 
En els joves també s'ha registrat una disminució nota
ble, ates que el 1986 fumava el 52,1 % en relació 
al 61,7 % que fumava l'any 1982. La disminució és 
mes accentuada en la dona (-11,5 %) que en Thome 
(-6,9 %). Si aquesta tendencia es confirmes, s'avan-
^aria substancialment en Tobjectiu prioritari de la cam-
panya antitabáquica iniciada el 1983. 

c) El consum de drogues illegals 

Quan es parla del «problema de la droga», nor-
malment no es fa referencia a totes les drogues sino 
a una de concreta: Theroina. Una substancia que des 
que va aparéixer es va convertir en Peix de Palarma 
social i que ha generat, entre d'altres, una imatge 
estereotipada, especialment des deis mitjans de comu
nicado, del «drogaaddicte» (projectant-la indiscrimi-
nadament sobre els consumidors de qualsevol droga 
il-legal) i la perillosa associació delinqüent-drogaaddicte-
jove, amb uns efectes molt negatius per a un plante-
jament racional del fenomen i per al disseny de poli-
tiques preventives. Amb aixó només tractem de restar-
li un protagonisme excessiu que no correspon a la 
seva incidencia real en la societat, i subratllem com 

n'és de contraproduent la seva mitificado, especial
ment per ais joves. 

Com podem veure a la Taula 5.3, la proporció 
de consumidors de drogues il-legals és molt mes ele
vada entre els joves (24,8 % el 1986) que en la pobla
ció total (11,1 %). Aixó no obstant, les drogues tot 
i ésser un problema específic de la joventut, no li 
és exclusiu. El problema de la toxicomania afecta, 
en aquests moments, tots els grups socials i totes les 
edats, i si bé és cert que els joves es troben en una 
situado de risc considerablement mes gran, també 
ho és que la societat té dues escales a l'hora de valo
rar determináis comportaments, segons que siguin els 
d'un jove o els d'un adult. 

La Taula 5.4 recull la distribució deis resultats 
anteriors peí tipus de droga consumida. En conjunt, 
s'observa una disminució del consum entre els joves 
en comparar els resultats de 1982 i 1986, i per con-
traposició, un augment entre la població total. Con-
cretament, la proporció de consumidors joves baixa 
en ácids, amfetamines (molt significativament), cocaína 
i heroína; s'incrementen en la resta de la població 
les proporcions deis consumidors de cocaína, heroína, 
cannabis i ansiolítics. 

En síntesi, i sempre segons YEnquesta socioepide-
miológica de la Secció de Drogodependéncies de 1986, 
el consum de cocaína és mes propi deis grups de nivell 
económic mitjá-alt i alt, mentre el d'heroi'na es repar-
teix entre tots els nivells, encara que entre els joves 
hi predominen els de nivell mitjá-baix. En general, 
el consum s'inicia entre els dinou i els vint anys. 

D'altra banda, entre els qui demanen tractament 
a la Xarxa d'Atenció al Drogodependent, hi ha tres 
homes per cada dona. En termes generáis, el primer 
contacte amb Pheroína es sitúa al voltant deis divuit 

r 

anys, l'addicció s'inicia ais vint i el tractament es 
demana ais vint-i-tres anys, com a mitjana. La majo-
ria d'hero'inómans son politoxicómans, i consumeixen 
alhora cannabis, cocaína o altres opiacis. 

En definitiva, es considera que existeix una pobla
ció estimada d'un 2 % de consumidors d'heroi'na 
d'entre els setze i els vint-i-cinc anys, és a dir, entre 
divuit i vint mil individus. 

Diferents indicadors suggereixen que el consum 
d'heroi'na s'ha estabilitzat des de 1984-1985. Sobre-
tot si es té en compte que l'edat de la població en 
tractament augmenta, mentre que l'edat d'inici sol 
ser constant. L'edat mitjana del tractament de pacients 
hauria passat deis 22,5 anys peí període 1978-1984 
(dades de SPOTT) ais 23,7 anys del període 
1983-1984 (dades del programa DROSS) i fins ais 



Població general 
(15 a 65 anys) 

Metges 
Mestres 
Escolars' 
Joves (15-19 anys) 

Taula 5.2 
PREVALEN^A DE L'HÁBIT DE FUMAR 

1982 
Romes Dones Total Romes 

58,3 20,0 37,9 57,6 

55,1 43,6 52,8 51,3 
52,3 40,5 45,7 50,0 
78,7 67,9 75,0 56,8 
62,8 60,1 61,7 55,9 

1986 
Dones 

23,4 

53,6 
44,0 
48,4 
48,6 

Total 

40,4 

51,9 
47,0 
52,5 
52,1 

1. Fumadors habituáis i esporádics. El 1982 contempla el període de 12 a 15 anys, i el 1986 de 11 a 16 anys. 

Font: Departament de Sanitat, Enquesta socioepidemiológica sobre consum d'alcohol, tabac i drogues il-legals. Catalunya 1986. Barce
lona, Generalitat de Catalunya, 1986. 

Taula 5.3 
CONSUM DE DROGUES IL-LEGALS 

Per grups d'edat 

No consumidors 
Consumidors d'analgésics i 

tranquiHitzants exclusivam. 
Consumidors d'altres drogues 

1982 1986 
15-63 15-29 15-65 15-29 

71,0 59,9 78,7 70,0 

20,0 13,3 10,1 5,2 
8,8 30,8 11,1 24,8 

Font: Departament de Sanitat, Enquesta socioepidemiológica sobre consum d'alcohol, tabac i drogues il-legals. Catalunya 1986, Barce
lona, Generalitat de Catalunya, 1986. 

Taula 5.4 
PROPORCIÓ DE CONSUMIDORS DE DROGUES IL-LEGALS 

Ácids 
Amfetamines 
Cocaína 
Coles i inhalants 
Heroína i opiacis 
Cannabis 
Ansiolítics 

15-65 
(A) 

0,9 
2,4 
1,0 
2,0 
0,2 
4,7 
4,7 

2982 
15-29 
(A) 

6,6 
8,9 
4,6 

2,0 
24,8 

7,0 

12-15 
(B) 

1,0 
1,0 
1,0 
4,0 

3,0 

-

(A) 

1,7 
2,3 
1,6 
0,5 
1,8 
9,3 
9,2 

15-65 
(B) 

0,9 
0,6 
1,2 

0,4 
6,2 
4,9 

1986 
15-19 

(A) 

4,8 
4,9 
4,7 

3,2 
23,4 

8,7 

(B) 

2,0 
1,3 
3,2 

0,8 

4,9 

11-16 
(B) 

0,9 
0,5 
0,1 
1,7 
0,4 
5,7 
1,5 

A. Consum el darrer any. 
B. Consum alguna vegada. 

Font: Departament de Sanitat, Enquesta socioepidemiológica sobre consum d'alcohol, tabac i drogues il-legals. Catalunya 1986. Barce
lona, Generalitat de Catalunya, 1986. 



25,2 anys per l'any 1987 (dades de la Xarxa d'Aten-
ció al Drogodependent). 

L'estabilització de Theroina, pero, hauria contri-
bu'it a la penetració de la cocaína, que constituirá 
un problema serios els propers anys. A la gravetat 
del consum de cocaína s'hi afegeix la manca de con-
notacions negatives del seu consum, el fet de portar 
una certa imatge de prestigi com a droga & élite, i 

el de teñir un període de silenci clínic de tres a cinc 
anys. 

De moment, cap intervenció terapéutica no pot 
garantir l'abandó de Paddicció; la major part de les 
evaluacions de resultáis xifren en un 30 % el nom
bre aproximat de toxicómans que abandonen la seva 
addicció. 

CANVIS EN LA PERCEPCIO DEL SIGNIFICAT DE LES DROGUES 

Oriol Romant 

L'any 1977, les bases del «problema de la droga» a partir del model progressivament 
dominant a tot el món —el paradigma repressiu-criminalitzador— ja eren presents a 
Catalunya. Pero alguns elements d'aquest model resultaven contradictoris i poc coherents 
amb una de les seves finalitats básiques, com es la d'aíllar socialment determinats grups 
poc identificáis amb el consens dominant sobre la naturalesa de la societat i, en defini
tiva, sobre la manera de veure el món. 

Potser la rao fonamental d' aqüestes incongruéncies en el model esmentat la troba-
ríem en el fet que es tracta precisament d'una época de redefinició del consens, sobretot 
a nivell sócio-polític, amb tot el que aixó significa per a un «problema social» com aquest 
que, a les nostres societats, troba la seva definició a aquest nivell; mentre que, per 
altra banda, un cop definit així, passa a articular-se amb elements macro-estructurals 
(com els de tipus económic, per exemple), al mateix temps que condiciona el camp de 
les actituds i deis comportaments grupals i individuáis. 

Quan parlem de la creado del problema de la droga entre nosaltres, ens referim 
al procés que es dona a fináis deis seixanta i principis deis setanta, a partir tant de 
la «onada de pánic moral» que ve deis Estats Units (somoguts peí moviment pacifista 
i llibertari), com de la constatació que aixó de fumar petarás ja no és cosa només deis 
quatre grifotes de sempre, sino que s'ha estés a alguns «joves de familia». Es produeix 
una alarma social entorn del tema, que aviat será acompanyada de mesures concretes, 
com la creació de la Brigada d'Estupefaents de la Policia. Aquesta alarma social, a mes 
de les característiques comunes amb la que trobem a d'altres pa'ísos occidentals, en té 
algunes d* especifiques lligades a la situació política del moment: per part del régim fran
quista es va pretendre una certa identificació entre «la droga» (amb la cua de «... sexo 
y rock and roll») i altres tipus de contestacions sócio-político-culturals, per tal de despres
tigiar, davant Panomenada «majoria silenciosa», tota mena d'oposició al régim. 

Aquesta magnificació del problema, a partir d'uns consums de cannabis absoluta-
ment minoritaris (mentre que amb prou feines es consideraven els problemes reals que 
estaven plantejant els nous tipus de consums de tabacs, alcohols i alguns fármacs), sembla 
pero que no va teñir els efectes esperats. El símbol d'alliberament que representava 
Tus de cannabis i d'alguns al-lucinógens en la contracultura nord-americana, va ser adop-
tat també —de forma mes o menys conscient, aquesta és una altra qüestió— per petits 
grups autóctons a Catalunya durant aquella época (1968-1973). 

Pero en el context del qüestionament, cada cop mes generalitzat, del franquisme 
i tot el seu món, i de la busca d'un nou ordre sócio-polític, es va donar també el refo^a-
ment de la significació rupturista de Tus d'aquelles drogues —básicament cannabis 



entre les capes juvenils urbanes mes o menys radicalitzades, que identificaven la seva 
criminalització amb el conjunt de prohibicions del franquisme que calía destruir; al mateix 
temps que, per aixó mateix, Pestil de vida d'aquells joves —dins del qual s'integrava 
Pus de les drogues esmentades— era considerat si no amb simpatía, almenys amb toleran
cia entre grups amb estils de vida en principi mes convencionals, pero que també partici-
paven d'alguna manera deis diferents processos de canvi d'aquella época. De fet hi havia 
un ús for$a públic —i de vegades fins i tot comunitari— tant deis porros com de 1* alco
hol, tant a les massives festes amb qué es celebraren el retorn de la democracia i les 
primeres eleccions, com en la intensa vida de carrer d'aquells moments. 

Si 1977 és el moment álgid d'aquest període (que podríem situar, amb el grau d'arbi-
trarietat que sempre implica la datació deis processos socials, entre 1974 i 1979), és 
també el moment en qué es comencen a detectar alguns elements que en els anys imme-
diatament posteriors influirán en un canvi en les percepcions que véiem fins ara. A 
fináis deis setanta el mercat de rheroína ja s'havia establert sobre les xarxes del comer? 
il-legal de cannabis, que ben aviat ampliará i solidificará en benefici propi. Aquest inici 
d'expansió está lligat a la manifestació deis primers problemes que caracteritzaran P etapa 
posterior en la nostra historia de «la droga» (i no és casual que el paradigma d'aquesta 
sigui I*heroína): problemes bio-psicológics i socials d'alguns deis pocs usuaris existents 
fins aleshores; criminalització progressiva, no només de certs sectors, sino també de cer-
tes interaccions i processos socials (Passociació «droga-delinqüéncia»); í interferencia desin 
tegradora de Pheroína entre grups socials mes o menys articuláis (sobretot juvenils), o 
clarament sócio-polítics (com els moviments de presos liderats per la COPEL). 

A partir de 1980 es donen, dones, les condicions que permeten un arrelament de 
1'alarma social entorn del que continua essent «el problema de la droga», sense massa 
distincions ni refinaments conceptuáis. Aixó s'ha de relacionar també amb Pinterés de 
les diferents administracions publiques peí tema, i amb un element que marcará una 
certa inflexió en les concepcions que hom se'n fa: una major informado, un tráete mes 
directe amb els problemes relacionáis amb les drogues il*legals, així com també els que 
s'evidencien amb les drogues legáis, i la constatació tant de la ineficacia del model repres-
siu com d'algunes de les seves complicacions. Tot plegat portará a un cert qüestionament 
d'aquest model que, almenys parcialment, s'anírá substituint per un paradigma de caire 
medicalista que amplia el concepte de droga també a les legáis, i que centra la qüestió 
en termes de salut pública. 

Mentrestant, pero, Passociació droga-delinqüéncia ha anat generant un grau de males
tar cada cop mes elevat, alhora que una demanda de resposta social immediata. Política-
ment, la dreta espanyola explota a fons aquesta associació, i mes encara quan durant 
Pany 1983-84 el govern del PSOE intenta un tipus de resposta que no és la «mano 
dura» de sempre —per altra part, comprovadament inefica?. Ben aviat, pero, es fará 
enrera i es trobará, a mes, que s'inicien les mobilitzacions de grups molt directament 
afectats. S'arriba així a un consens general per tal de situar «la droga» com a principal 
causa de la inseguretat ciutadana, amb la qual cosa el paradigma repressiu> refor^at, 
acaba tenyint, per activa o per passiva, tots els altres tipus de respostes, d'orientació 
medicalista, assistencial, social o cultural. 

Ens trobem així amb el fet que unes iniciatives com, per exemple, la Llei sobre 
Substancies que Generen Dependencia, de la Generalitat de Catalunya, o el Pía Nacional 
sobre Drogues, que son uns intents de racionalització d'una resposta social al tema, i 
que proposen una serie de mesures tant de tractament i assisténcia, com de prevenció 
i resposta global al problema, topen en realitat amb aquest model repressiu que, a mes 
de polititzar perillosament la qüestió, la áemonitzay tot estigmatitzant uns determináis 
individus i grups socials. Aquesta és, avui per avui, i peí que fa a la droga, el contradic-
tori estat de la qüestió. 





LA MARGINACIO 
LA POBRESA 

AURELI DÍAZ 

• • 

1. LA DELINQUENCIA 

A Catalunya, com a la resta de les nacions desen-
volupades, la delinqüéncia ha experimentat un creixe-
ment notable a partir deis anys seixanta i, especial-
ment a la década que analitzem. Aquest fet, encara 
que és de causalitat complexa, está relacionat direc-
tament amb el context económic, amb la distribució 
desigual de la riquesa, amb Festructura d'oportuni-
tats i, de forma destacada, amb Fatur i la precaritza-
ció generáis en el sistema. 

Aquest estat de coses ha produft a les árees metro-
politanes —encara que no exclusivament— una dete
riorado del teixit social i del sentit comunitari, i ha 
contribui't al creixement de la delinqüéncia i, parallela-
ment, del sentiment d'inseguretat ciutadana (en rigor 
«Vincretnent de la criminalitat violenta —que es manté 
com un deis grups mes reduits de delicies— és el que 
contribueix dyuna forma determinant a expandir elfeno-
men de la inseguretat»; MONTERO, 1986:11). 

Aquesta situació es pot emmarcar per Facumula-
ció d'una serie de factors: esmentem, d'acord amb 
Fanálisi que en va fer Fany 1987 el Consell de Segu-
retat Urbana de Barcelona, els fenómens de la disso-
ciació familiar i la pérdua d'identitat col-lectiva; el 
creixement deis sentiments de desvalorització, Fexclu-
sió deis residents de la gestió del seu habitat, i la 
manca d'equipaments col-lectius (guarderies, centres 
d'esbarjo, esportius, etc.); el creixement de Fabsen-
tisme i el fracás escolar; Fabséncia de respecte a les 
diferencies socials i étniques, o de grups d'edat o sexe; 
i, sobretot, els greus problemes d'atur entre els joves. 
A mes, i com a factor criminógen de primer ordre, 
caldria incloure-hi Fexpansió de Fheromomania. 

Les dades de qué disposem no permeten pas un 
coneixement precís de la magnitud de la delinqüén
cia; amb tot, sí que proporcionen —malgrat les 
insuficiéncies— una aproximació quantitativa deis fets 
analitzats, i mostren les tendéncies en el període 
estudiat. 

En aquesta línia, pero, son necessáries algunes con-
sideracions prévies respecte de les fonts utilitzades 
i de la informació que ens aporten. Peí que fa a les 
estadístiques de la Comissaria General de la Policía 
Judicial, cal indicar que recullen solament els fets cone-
guts o denunciáis —consumáis i temptatives o frus-
tracions punibles— davant la policia. Es a dir que 
no informen sobre alió que habitualment se'n diu la 
«xifra negra» (delictes no coneguts o no denunciats). 
Aquesta «xifra» no es distribueix homogéniament en 
el conjunt de delictes: és certament alta en els roba-
toris amb intimidació i en els furts, i mínima, per 
exemple, en els homicidis, atracaments a bañes i joie-
ríes i, en general, en robatoris de béns assegurats. 
D'aquesta font només n'hem pogut obtenir dades deis 
anys 1983 a 1985. 

D'altra banda, les memóries elaborades per la Fis
calía General de F Estat, tot i que mes completes per
qué ens permeten d'analitzar processualment tot el 
període deis deu darrers anys, es limiten també ais 
«delictes coneguts», i presenten a mes alguns altres 
problemes. En efecte, les dades que proporcionen apa-
reixen agrupades d'acord amb els criteris de Forde-
nament jurídico-processal, i no segons la tipología deis 
delictes; i en segon lloc, les xifres fan referencia a 
Fany en qué hi ha hagut actuació judicial, i no a 
Fany en qué es va cometre la infracció (de tal manera 
que, per exemple, una variació en Factivitat deciso
ria deis órgans judicials podría induir a creure en un 



augment o una disminució de les taxes de delinqüén-
cia). Es per aquest motiu que en treballar amb aquesta 
font utilitzem les dades provinents de les anomena-
des «diligencies prévies»: es tracta, per tant, de fets 
amb apare ja de delicte que han estat incoats per 
la Fiscalía. 

Amb tot, sí que podem presentar, per a les dades 
globals, una aproximació mes ajustada de la magni
tud anual de causes incoades per pressumptes delic
ies. Aquesta informació és a la Taula 6.1, i ha estat 
elaborada seguint aquests criteris: suma de les dili
gencies prévies incoades entre l 'l de gener i el 31 
de desembre de cada any, de les pendents de l'any 
anterior, i deis casos reoberts. D'aquest resultat, n'hem 
restat les causes arxivades perqué no eren delicte, 
les declarades falta, i les deixades per a l'any següent. 

Les dades de la Taula 6.1 permeten constatar 
l'estabilitat de la proporció de delictes comesos a Cata
lunya en relació al total estatal, alhora que un incre-
ment continuat de les xifres absolutes al llarg de tot 
el període, amb un salt quantitatiu molt fort a partir 
de l'any 1983 (Grafio 6.1). 

a) El tráfic i comerg de drogues 

Tot i que numéricament els delictes relatius al 
tráfic de drogues —el consum no está penalitzat 
suposen un petit percentatge del total (Taula 6.2), 
la seva importancia qualitativa com a factor criminó-
gen (s'ha arribat a afirmar que entre un 50 % i un 
90 % deis robatoris son comesos per drogaaddictes) 
n'aconsella un tractament un xic mes detallat per tal 

de puntualitzar-ne alguns extrems, sense minimitzar-
ne la importancia. 

Si be és cert que hi ha una relació entre «dro
ga» i criminalitat, alió que no és tan evident és la 
relació causa-efecte. De fet, sovint es considera que 
a partir de la síndrome d'abstinéncia a l'heroina, 
aquesta acaba essent una generadora de delictes. 
Aquest model s'ha extrapolat a tot consumidor de 
drogues (il-legals) i a tot delinqüent, i així s'ha asso-
ciat, mixtificadament, delinqüéncia i toxicomanía 
(vegeu FUNES, GONZÁLEZ, 1987). Afinant en l'aná-
lisi, caldria aillar adequadament el grup de toxicó-
mans-delinqüents, el de delinqüents-toxicómans, el 
de toxicómans, el de delinqüents, i el d'usuaris ( C O 
MAS, 1985, p. 353). 

Entre «droga» i criminalitat es planteja una rela
ció inversa, molt mes freqüent i lógica, del delinqüent 
que en el context d'una «carrera desviada» entra en 
contacte amb la droga, i continua la carrera delictiva 
al mateix temps que usa drogues i ádhuc n'arriba 
a dependre. 

En aquesta mateixa línia també caldria diferen
ciar la delinqüéncia directa (delictes comesos sota la 
influencia de la droga) de la indirecta, dirigida a obte-
nir diners per finan?ar el consum de drogues, i de 
la delinqüéncia indüida, constituida per l'ús de dro
gues considerat com a delicte en ell mateix. 

En qualsevol cas, la informació de la Taula 6.2, 
referida exclusivament al tráfic de drogues, permet 
de comprovar l'increment extraordinari d'aquest 
comer? a partir de l'any 1984 (amb un augment del 
244 % respecte de l'any 1983). 

Taula 6.1 
DELICTES INCOATS PENDENTS DE SENTENCIA 

Evolució en nombres absoluts a Catalunya i en relació a l'estat espanyol, 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

per al període 1977-1986 

Index 
Catalunya 1977=100 % Cat./Esp. 

76.713 100 22,0 
92.834 121 22,1 
96.116 125 20,2 

100.252 131 20,2 
104.567 136 20,6 
112.471 147 21,4 
138.520 180 20,4 
165.844 216 20,3 
178.109 232 20,1 
203.926 266 21,4 

Font: Memorias elevadas al Gobierno de S.M. por el Fiscal General del Estado (1978-1987). 



Gráfic 6.1 
EVOLUCIÓ DELS DELICTES INCOATS, PENDENTS DE SENTENCIA 
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1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Font: Memorias elevadas al Gobierno de S.M. por el Fiscal General del Estado (1978-1987). 
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Taula 6.2 • 

DILIGENCIES PRÉVIES INCOADES SEGONS EL TIPUS DE DELICTE 

1977 

983 
486 
102 
109 
66 

3.236 
1.005 
4.288 

56.001 
34.317 
4.943 

1978 

1.108 
534 
130 
139 
77 

3.841 
1.181 
4.773 

65.307 
38.667 
5.817 

Evolució 

1979 

1.211 
637 
146 
157 
88 

7.915 
1.257 
5.886 

71.691 
41.993 
6.417 

des de 1977 a 1986 a Catalunya 

1980 1981 

1.095 378 
721 639 
284 271 
214 319 
118 80 

6.676 6.417 
1.356 1.161 
5.042 4.800 

61.977 60.791 
43.329 44.875 
6.602 4.891 

1982 1983 

448 455 
682 400 
357 260 
316 22 

99 68 
7.210 10.180 

128 661 
1.397 2.096 

67.616 99.569 
42.511 44.244 
4.917 5.264 

1984 

918 
563 
894 

18 
58 

6.576 
527 

3.170 
132.196 
40.518 

7.007 

1985 

1.240 
583 

1.085 
41 

116 
4.422 

732 
5.077 

146.963 
39.430 
4.412 

•i 

1986 

1.277 
609 

1.146 
49 

110 
5.835 

790 
5.431 

165.483 
42.387 

4.460 

1. Delictes contra la seguretat interior i exterior de l'estat. 
2. Falsetats: moneda, documents, delicies fiscals, corrupció de funcionaris. 
3. Tráfic i comerc de drogues. 
4. Inhumació illegal, violado de sepultura i delíctes contra la salut pública. 
5. Delictes de funcionaris públics en l'exercici del carree: prevaricado, malversació... 
6. Delictes contra les persones: parricidi, assassinat, homicídi, infanticidi, avortament, lesions... 
7. Delictes contra Thonestedat: violado i altres. 
8. Suicidi, delictes contra Phonor, contra l'estat civil de les persones, contra la llibertat í la seguretat. 
9. Delictes contra la propietat: robatori forcant les coses, robatori amb violencia i intimidació, furt, utilització iHegítima de vehicles de motor, 

fraus, estafes, altres. 
10. Delictes relatius al tráfic d'automóbils, falsificació de matricules, conducció sota influencia alcohólica o de tóxics, conducció temeraria, impruden

cia, etc. 
11. Altres delictes: contra I'administrado de justicia, judiéis Ü-lícits, imprudencia punible (no de tráfic), delictes definits per liéis especiáis, fets casuals... 

Font: Memorias elevadas al Gobierno de S. M. por el Fiscal General del Estado (1978-1987). 



b) Els delicies contra les persones 

Gairebé la totalitat deis delictes integrats en aquest 
grup son lesions. La resta, que representa aproxima-
dament un 2 % del total, son particularment greus: 
homicidis, assassinats, etc. Aquesta mena de delictes 
va obtenir el grau máxim absolut i relatiu el 1983, 
i des d'aleshores, amb inflexions, ha decrescut. Amb 
tot, volem deixar constancia de la disparitat existent 
entre el nombre d'homicidis recollit a la Taula 6.3 
i la informació aportada per la Direcció General de 
la Policía per ais anys 1983 i 1984: segons aquesta 
darrera font, els 12 i 15 casos d'homicidi serien, res-
pectivament, 97 i 84. Aquesta discrepancia tan noto
ria es presenta només en aquest cas (almenys apa-
rentment). 

c) Els delictes contra Vhonestedat 

La tendencia decreixent que es pot observar a 
partir d'un máxim relatiu al 1980 {Taula 6.2) mereix 
una explicació particular. Alguns deis supósits delic-
tius que integren aquest grup (Títol IX del Uibre II 
del Codi Penal) —especialment el d'escándol públic 
han «disminui't» perqué ha «augmentat» la permissi-
vitat com a coroUari deis canvis socials i culturáis. 
Es per aixó que aquest grup heterogeni (inclou, per 
exemple, les violacions), considerat globalment, no 

permet d'analitzar les dades. Es a partir de 1984 que, 
en les memóries, es presenten per separat les viola
cions: 170 el 1984, 169 el 1985, i 224 el 1986 (Taula 
6.3). Aqüestes dades son, amb tota certesa, una infra
valorado, i aixó perqué aquest delicte, sovint, no és 
denunciat. 

d) Els delictes contra la propietat 

El conjunt de delictes que integren aquest grup 
representen el mes gran pes relatiu sobre el total 

solament el 1980 i el 1981 están per sota del 
50 %— i, a mes, aquesta proporció s'ha anat incre-
mentant fins arribar al 73 % el 1986. 

Una representació gráfica de les dades de la Taula 
6.2, que reflecteixi els increments de cada grup de 
delictes a partir de l'any 1977, per a 1982 i 1986 
(darrer any analitzat), palesa de forma espectacular 
les singulars característiques del que ha estat anome-
nat «el problema de la droga» (Gráfic 6.2). 

Finalment, si la Taula 6.3 distingia, de tot el con
junt, aquells delictes que teñen una major incidencia 
en la «seguretat ciutadana», els cálculs de la Taula 
6.4 en subratllen el fort increment al llarg deis anys 
1982, 1983 i 1984, i la posterior estabilització a nivell 
de percentatges sobre el total de delictes, tot i que 
en xifres absolutes continúen augmentant. 

DELICTES AMB 

Delictes 

1 
2 
3 
4 
4a 
4b 
5 
5a 
5b 

1977 

102 
30 

3.169 
1.005 

23.015 

1978 

130 
52 

3.742 
1.181 

27.327 

Taula 6.3 
MAJOR INCIDENCIA EN LA SEGURETAT CIUTADANA 

1979 

146 
60 

7,802 
1.257 

27.428 

Evolució de 1977 

1980 1981 

284 271 
47 77 

6.544 6.259 
1.356 1.161 

27.640 28.558 

a 1986 

1982 

357 
153 

7.029 
128 

34.187 

1983 

260 
12 

10.163 
661 

61.975 

1984 

894 
15 

6.561 

170 
357 

80.725 
17.895 

1985 

1.085 
26 

4.392 

169 
563 

85.778 
16.100 

1986 

1.146 
20 

5.810 

224 
566 

97.283 
17.514 

1. Tráfic i comerc. de drogues. 
2. Homicidis. 
3. Lesions. 
4. Delictes contra Phonestedat. 
4a. Violacions. 

4b. Altres. 
5. Robatoris. 
5a. Forgant les coses. 
5b. Amb violencia i intimidado 

Font: Memorias elevadas al Gobierno de S. M. por el Fiscal General del Estado (1978-1987). 



Gráfic 6.2 
INCREMENT DE DILIGENCIES PRÉVIES SEGONS TIPUS DE DELICTE 
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Font: Memorias elevadas al Gobierno de S.M. por el Fiscal General del Estado. 

Taula 6.4 
PROPORCIÓ DE DELICTES AMB MAJOR INCIDENCIA 

Percentatge i 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

EN LA SEGURETAT CIUTADANA 
i índex de creixement a Catalunya i percentatge a Espanya 

Index 
% Catalunya 1977=100 % Espanya 

25,9 100 27,0 
26,7 119 30,7 
26,7 134 34,0 
28,2 131 35,6 
29,1 133 37,5 
33,3 153 40,1 
44,8 267 48,5 
55,4 390 56,3 
53,0 396 56,9 
53,8 449 56,1 

Font: Memorias elevadas al Gobierno de S.M. por el Fiscal General del Estado (1978-1987). 



2. LA JUSTÍCIA DE MENORS 

A partir de 1981 la Generalitat de Catalunya, 
en assumir les competéncies sobre «protecció i tutela 
de menors», ha desenvolupat des de la direcció gene
ral de Protecció i Tutela de Menors dues línies d'actua
rio, interrelacionades, que han modificat profunda-
ment la tipología d'intervencions precedents i la seva 
filosofía subjacent: per una banda, s'han anat tan-
cant els centres d'internament mes massificats i se 
n'han obert d'altres mes petits, que permeten un trac-
tament mes individualitzat i una resposta mes flexi
ble a les diferents situacions que presenten els menors; 
per altra banda, s'han potenciat tota mena de mesu
res de tractament en el propi medi del menor. 

Les conseqüéncies de la reforma han estat nota
bles: en set anys, la proporció d'internats, entre els 
menors atesos, s'ha reduit a menys de la meitat, men-
tre que els menors atesos en famflies d'acollida, en 
la seva propia familia amb ajudes complementáries, 

en centres d'observació i d'acollida, etc., han passat 
del 4 % (1982) a un 25 % (1987), i els atesos en 
el propi medi social, amb seguiment a carree d'un 
Delegat d'Assisténcia al Menor, han passat d'un 3 % 
a una tercera part del total respectivament (Taula 6.5 
i Gráfic 6.3). 

En la posta en marxa i ampliació deis tractaments 
en medi obert ha estat decisiva la figura d'aquests 
Delegats d'Assisténcia al Menor. El seu treball con-
sisteix en l'atenció socio-educativa, individualitzada, 
del menor, adre?ada a facilitar el procés de socialit-
zació, utilitzant i tenint en compte els elements exis-
tents en el seu medi familiar i social. El Delegat 
d'Assisténcia al Menor és, dones, el professional encar-
regat de dur a terme les mesures de tractament en 
llibertat, és a dir, tota mesura judicial o administra
tiva adre^ada al tractament del menor en el seu propi 
medi familiar i social, des de la de llibertat vigilada 
i la de vigilancia protectora fins a les mesures de segui
ment i de llibertat provisional (Taula 6.6). 

MENORS ATESOS PER LA D. 

En el propi medi social 
Internament en centres 
Altres situacions* 

1982 

78 
2.548 

108 

Taula 6.5 
GRAL. DE PROTECCIÓ I TUTELA DE MENORS 

1983 1984 1985 1986 1987 

754 1.297 1.412 1.449 1.685 
2.501 2.368 2.278 2.126 2.118 

224 232 374 838 1.253 

Acolliment familiar, ajudes complementáries... 

Font: Elaborado propia a partir de les memóries de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors (de 1982 a 1985) i de 
dades del Servei de Medi Obert del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya per ais anys 1986 i 1987. 

Taula 6.6 
MENORS ATESOS EN EL PROPI MEDI SOCIAL 

Tipus d'atenció ais menors 

En llibertat vigilada 
Sota vigilancia protectora 
En seguiment/desinternament 
En seguiment/acció preventiva 
En llibertat provisional 

Total de menors atesos 

1982 1983 1984 1985 

105 303 489 594 
151 250 509 601 

14 23 45 21 
8 178 254 196 

278 754 1.297 1.412 

1986 

624 
691 

12 
109 
13 

1.449 

1987 

607 
983 

4 
82 
9 

1.685 

Font: Elaboració propia a partir de les memóries de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors (de 1982 a 1985) i de 
dades del Servei de Medi Obert del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya per ais anys 1986 i 1987. 
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Gráfic 6.3 
MENORS ATESOS PER LA D. GRAL. 

DE PROTECCIÓ I TUTELA DE MENORS 
(Distribució anual percentual) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Font: Departament de Justicia. 

MENORS SOTA LA JUSTÍCIA 

Jautne Funes 

Aproximar-se a la realitat de la Justicia de Menors a Catalunya suposa en primer 
lloc recordar el marc legal que la condiciona, la genera i Patén. Catalunya no té compe
téncies en materia de legislado penal, rao per la qual des de 1981, any en qué Pestat 
va transferir totes les competéncies sobre «protecció de menors» tal i com ho exigeix 
PEstatut, ha hagut de seguir acceptant Paplicado pels jutges d'unes normes legáis fran-
quistes, de 1948, profusament anti-constitucionals: les «Leyes de los Tribunales Tutelares 
de Menores». 

Aquest conjunt normatiu, peí qual a fináis de Pany 1987 se seguien regint encara 
els Tribunals Tutelars de Menors, determina clarament les característiques de la poblado 
infantil i juvenil que es atesa, malgrat que la Llei de Protecció de Menors aprovada 
peí Parlament de Catalunya Pany 1985 hagués introduit criteris de racionalitat educativa 
en aquest terreny. 

En primer lloc la Justicia de Menors, no era «justicia»: no era exercida per jutges 
de carrera, ni d'acord amb les normes i principis básics de l'administració de justicia. 
Fins al juny de 1985, els Tribunals Tutelars comptaven fins i tot amb un organisme 
pseudo-administratiu i amb un escás control per «atendré» els menors: les anomenades 
«Juntas de Protección de Menores». I en segon lloc, els Tribunals Tutelars actuaven 
amb dues facultáis diferents: la «protectora» i la «reformadora», segons es tractés de 
menors victimes d'una inadequada o negligent atenció per part deis seus pares, o de 
jutjar nens o adolescents que haguessin ínfringit les normes o les liéis. No obstant, la 
frontera entre la «protecció» i la «reforma» ha estat sempre molt poc definida, i els 
menors passaven amb facilitat de Puna a Paltra. 



Aqüestes dues facultáis deis Tribunals servien sovint per a finalitats alienes al qué 
hauria de ser una justicia de menors correcta. En el seu ámbit de protecció, els Tribunals 
han servit per pal-liar i compensar la inexistencia de polítiques adequades d'atenció a 
la infancia. Els experts estimen que un percentatge superior al 50 % deis nens atesos 
a Catalunya pels Tribunals Tutelars no haurien d'haver arribat mai a la Justicia; les 
seves necessitats económiques, familiars i socials haurien hagut de quedar cobertes per 
altres institucions i recursos. 

Tanmateix, en T ámbit reformador, en qué alió que es jutjava era la desviació social 
de Padolescent, se'ls ha utilitzat per resoldre una part deis problemes d'inserció social 
que la societat catalana tenia amb els seus adolescents i joves. Durant 1'última década 
el percentatge de menors de 16 anys «reformat», sancionat per «conducta desordenada», 
o per «conducta irregular», o per «insubmissió a la patria potestat» ha estat significatiu 
(el mes de juny de 1988 encara hi havia un 12 % deis joves sota mesures deis Tribunals 
que tenien expedient obert per aquest motiu). 

Finalment, hem d'assenyalar que en aquesta «justicia» no existia quasi cap garantía 
que limites els temps d'intervenció (per exemple: el temps d'internament és indetermi-
nat), ni tampoc era necessari provar realment que el menor fos autor de la infracció 
o delicte del qual se Tacusava. 

La població que a Catalunya arriba ais Tribunals Tutelars de Menors ha estat atesa 
fonamentalment per la direcció general de Protecció i Tutela de Menors. L'análisi del 
que ha succei't en els darrers set anys indica amb claredat que el tipus d'intervenció 
ha canviat radicalment. S'ha aconseguit reduir drásticament l'internament com a única 
mesura, i desenvolupar sistemes d'atenció en el propi medi que els jutges han anat accep-
tant progressivament. 

En consonancia amb la distribució de la població general, el 75 % deis menors sota 
mesures deis Tribunals Tutelars de Catalunya pertanyen a 1'ámbit territorial de Tactual 
provincia de Barcelona, fonamentalment de la capital i la seva área metropolitana. Tarra
gona, Lleida i Girona presenten realitats amb certes peculiaritats própies. Son diferencies 
condicionades peí territori, peí tipus de Tribunals, pels recursos primaris existents, així 
com per la diferent reacció social que es dona en cada comunitat. 

Analitzant la població que el 31 de desémbre de 1987 era atesa per la direcció 
general de Protecció i Tutela de Menors en Y ámbit territorial de Barcelona podem teñir 
una fotografía robot, pero paradigmática, deis menors que arriben a la Justicia. De cada 
quatre menors, tres están sota mesures de protecció i un és ates per ser transgressor 
de normes o liéis. Globalment, un 60 % son nois i un 40 % noies, de totes les edats 
(menors de 18 anys). 

Tanmateix, convé estudiar separadament una i altra població. Els menors que havien 
«delinquit» i estaven sota la facultat reformadora deis Tribunals Tutelars de Menors 
de Barcelona eren fonamentalment nois (82 % contra un 18 % de noies). Solament esta-
ven internats un 31 %, i la resta eren atesos en el seu propi medi (llibertat vigilada). 
Tanmateix Pinternament afectava de manera especial les noies (el 49,6 % de les noies 
estava en centres), degut en gran part a que el «delicte» peí qual se les «perseguía» 
en general era la seva conducta desordenada, no assumible per la famflia i el barrí. El 
72 % d'aquests menors de reforma tenia entre 14 i 16 anys, encara que els Tribunals 
també actuaren en un grup significatiu que no arribava ais onze anys quan va ser sancionat. 

Respecte al grup de menors sota mesures de protecció per la inadequada atenció 
que rebien, s'ha d'assenyalar un cert equilibri entre nois i noies (52 96-48%). Essent 
el motiu predominant de protecció T«abandonament» per part deis pares, la intervenció 
educativa amb internament en una llar o residencia afectava el 51 % (de manera similar 
els nois i les noies: 52 % - 48 %). La resta era atesa en el seu medi sota mesures de 
«vigilancia protectora» o «d'acolliment familiar». Hi havia menors «protegits» de totes 
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les edats, encara que significativament cal assenyalar que solament un 14 % tenia menys 
de 5 anys, i que un 22 % tenia 14 anys o mes. 

Durant l'any 1988 la realitat legal que afecta la Justicia de Menors ha comen^at 
a canviar. Una reforma del Codi Civil ha suprimit la facultat protectora deis Tribunals 
Tutelars-de Menors. Un avant-projecte de Llei estatal, que sembla ja definitíu, creará 
una justicia penal amb garanties per ais adolescents infractors entre 13 i, potser, 18 
anys. A partir de l'any 1989, tot pot ser radicalment diferent. 

3. LES PRESONS 

retenció i 

La finalitat expiatoria que caracteritzava la priva
do de llibertat, a la política criminal vigent durant 
el franquisme, havia de ser reorientada, necessária-
ment, per tal d'adequar-la a l'estat social i democrá-
tic de dret que preconitzava la Constitució. Com a 
conseqüéncia del mandat constitucional es va elabo
rar l'any 1979 la Llei General Penitenciaria, encara 
vigent. Aquesta llei estableix clarament la funció que 
han de complir les institucions penitenciarles, en pre
cisar que teñen com a finalitat primordial la reeduca
do i la reinserció social deis sentenciáis a penes i 
mesures penáis privatives de llibertat, així com la 

custodia de detinguts, presos i penats. 
Alhora, també teñen al seu carree una tasca assisten-
cial i d'ajuda ais interns i alliberats. 

Pero mes enüá d'alló que estableix la llei, bé cal 
analitzar la situació de les presons a Catalunya i llur 
operativitat rehabilitadora. I el cert es que, en ter
mes globals, el diagnóstic és clarament negatiu. Les 
presons no compleixen —o ho fan molt 
insuficientment— llur funció rehabilitadora. Aixó no 
vol dir que no s'hagin realitzat millores significati-
ves, sino que son encara insuficients. Per exemple, 
es pot destacar positivament la supressió deis dormi-
toris coHectius en rehabilitar la presó de Girona; o 
les obres realitzades a la primera galeria de la Model, 
i els programes i iniciatives desenvolupades pels equips 
técnics. 

El període que s'estudia ha estat marcat per diver
sos factors. D'una banda, Inexistencia d'uns edificis 
antics, obsolets, concebuts al servei del major control 
possible deis interns (el seu máxim exponent és el 
panóptic). Aquest tipus d'arquitectura penitenciaria 
(la Model a Barcelona i les presons de Tarragona i 
Lleida I teñen aquesta disposició en forma d'estrella) 
s'oposa radicalment a qualsevol orientació que pre-
tengui la reeducació i la reinserció social deis penats. 
En alguns casos, a mes, l'estructura deis edificis, la 
manca d'espai, la deterioració o abséncia d'ins-

tal-lacions, etc., impossibiliten les mínimes condicions 
de salubritat o d'habitabilitat. També, llur ubicació 
dins el teixit urbá planteja problemes de veínatge 
(Barcelona-joves) o de seguretat, tant peí que fa ais 
interns com ais funcionaris i personal que hi presta 
servei (Barcelona-homes i Barcelona-dones). 

En segon Uoc, un altre deis factors que ha agreu-
jat la incidencia de les deficiéncies estructuráis ja sub-
ratllades ha estat, i és, la massificació. La Taula 6.7 
precisa la capacitat máxima i óptima de cada centre 
penitencian, mentre que la Taula 6.8 especifica el 
nombre d'interns el dia 1 de gener de cada any del 
període. Amb aqüestes dades es pot calcular l'índex 
d'ocupació a gener de 1987 (Taula 6.9). 

L'índex d'ocupació de tots els centres depassa 
ámpliament la capacitat óptima i fins i tot la capaci
tat máxima, amb Túnica excepció de Lleida II. La 
situació mes greu és la de la presó Model (Barce
lona-homes) . 

Tal com indica la Taula 6.8, l'increment de reclu
sos ha estat constant des de 1977, i ha augmentat 
lógicament la massificació {Grafio 6.4). Aquesta ten
dencia presenta una inflexió l'any 1984 {Grafio 6.5), 
conseqüénda directa de T aplicado de les mesures legis-
latives de «reforma» en aquest ámbit. Pero la coinci
dencia temporal de 1'aplicado d'aquesta reforma amb 
l'augment del nombre de delictes (ja comentat al 
primer apartat d'aquest mateix capítol) va ser utilit-
zada com a argument per denunciar l'increment de 
la inseguretat ciutadana. La dura campanya realitzada 
en contra de la reforma va provocar la seva deroga
do i substitució per la Llei 10/84 del 2j$ de de-
sembre, mes restrictiva: fou l'anomenada «contra
reforma». 

La massificació, i les insuficiéncies estructuráis 
impedeixen l'adequada classificació deis interns, amb 
la qual cosa es dificulta la intervenció terapéutica deis 
equips i s'incompleix el reglament. L'única divisió 
clarament establerta és entre homes i dones. Per exem
ple, a la presó de dones conviuen adultes i joves (en 
aquesta línia, destaca positivament la creado de la 

101 



LES PRESONS. 

Centres 

C. P. HOMES (1908) 
BARCELONA 
C. P. Preventius 
Secció oberta 

C. P. JOVES 
BARCELONA 
(ed. rehabilitat 1983) 

C. P. Preventius 

C. P. DONES 
BARCELONA 
(ed. rehabilitat 1983) 
Penats i preventius 
Secció oberta 

C. P. LA ROCA 
(en construcció) 

C. P. SANT ESTEVE 
(en construcció) 

C. P. TARRAGONA 
(1953) 
Penats i preventius 
Secció oberta 

Taula 6.7 
DADES BASIQUES A 31-XII-1987 

Capacitat 
Máxima 

1.100 
81 

250 

177 
17 

200 
30 

Óptima 

650 
72 

150 

136 
12 

125 
25 

Centres 

C. P. FIGUERAS 
(1915) 
C. P. Preventius 
Secció oberta 

C. P. GIRÓN A 
(ed. rehabilitat 1985) 
C. P. Preventius 
Secció oberta 

C. P. LLEIDA I 
(1959) 
Penats i preventius 
Secció oberta (per 

penats 3r. grau) 

C. P. LLEIDA n 
(1983) 
Centre de corapliment 

de Régim Ordinari 

r 

Capacitat 
Máxima 

90 
12 

80 
15 

180 

68 

565 

Óptima 

60 
10 

50 
12 

100 

62 

350 

Font: Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya. 

Un deis problemes mes greus que han d'encarar 
les institucions penitenciarles és el de la droga. Aquest 
factor ha condicionat d'una manera important l'evo-
lució de la vida de les presons des de 1978 fins al 
moment actual. La presencia de di verses drogues a 
les presons, i molt especialment de 1'heroína, té una 
serie de conseqüéncies lligades no només a la salut 
col-lectiva o individual deis reclusos sino al propi fun-
cionament de la vida penitenciaria, tal com afirma 
ROMANÍ (1985, p. 39), que considera que l'extensió 
de la distribució d'heroina (element de poder per a 
qui la controla) ha anat lligada al creixement d'uns 
grups de poder informal —les anomenades «máfies» 

de nous centres que puguin donar una resposta quali- la presencia de les quals es fa notar a 1'interior de 

presó de joves a Barcelona; fins aleshores, aquests 
estaven ingressats a la Model). Peí que respecta a 
la situació processal, preventius i penats están junts 
a totes les presons. A Catalunya només existeix un 
Centre d'Acompliment, des de 1984 (Lleida II); la 
resta son de detenció, i no hi ha Centres Especiáis. 
Donada la capacitat limitada de Lleida II (565: capa
citat máxima), aquest centre no pot acollir la totali-
tat de la població penada existent a Catalunya: de 
la mateixa manera, hom constata l'elevada proporció 
de presos preventius, amb tots els problemes que aixó 
suposa. 

Vistes aqüestes dades, queda clara la necessitat 

tativa i quantitativa a les insuficiéncies existents. A 
la provincia de Barcelona s'estan construint actual-
ment dues noves presons. 

les presons com un poder paraMel a l'autoritat legal-
ment constituida. 

En síntesi, la situació es caracteritza per un incre-



Homes 

Barcelona 
B-Jo ves 
Figueres 
Girona 
Lleida I 
Lleida II 
Tarragona 

T. Catalunya 
T. Espanya 

Dones 

Barcelona 
Figueres 
Girona 
Lleida I 
Tarragona 

T. Catalunya 
T. Espanya 

T. Catalunya 
(H + D) 
T. Espanya 
(H + D) 

EVOLUCIÓ 

1977 

1.031 

26 
68 
33 

— 

135 

1.293 
9.576 

1977 

55 
1 
1 
2 

-6 

65 
361 

1.358 

9.937 

1978 

807 

23 
76 

141 

179 

1.226 
9.037 

1978 

35 
3 
1 

3 

42 
355 

1.268 

9.392 

Taula 6.8 
-

DEL NOMBRE D'INTERNS A LES 

1979 

938 

19 
83 

163 

140 

1.343 
10.101 

1979 

28 

8 
1 
5 

42 
362 

1.385 

10.463 

1980 

1.334 

54 
81 

116 

213 

1.798 
13.194 

1980 

50 
3 
1 
3 
8 

65 
433 

1.863 

13.627 

1981 

1.925 

58 
95 

118 

269 

2.465 
17.669 

1981 

91 
1 
1 
1 
7 

101 
584 

2.566 

18.253 

1982 

1.999 

106 
115 
82 

311 

2.613 
22.342 

1982 

82 
1 
6 

19 

108 
703 

2.721 

23.045 

1983 

1.954 

103 
116 
189 

338 

2.700 
21.233 

1983 

106 

6 
2 

11 

125 
709 

2.825 

21.942 

PRESONS 

1984 

968 
66 
39 
81 

146 

229 

1.529 
13.558 

1984 

71 
3 
1 
5 
5 

85 
441 

1.614 

13.999 

1985 

1.423 
222 

95 
109 
161 
261 
224 

2.495 
16.998 

1985 

135 

8 
12 

155 
715 

2.650 

17.713 

1986 

1.887 
273 
167 

15 
205 
444 
258 

3.249 
21.484 

1986 

169 

23 
18 

210 
1.015 

3.459 

22.499 

1987 

2.172 
275 
113 
89 

222 
498 
205 

3.574 
23.661 

1987 

219 

9 
14 
13 

255 
1.248 

3.829 

24.909 

Les dades mostren la situado deis centres penitenciaris Vi de gener de cada any. 

Font: Elaboració propia, a partir de Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Informe General (anys 1978 a 1984); Departa 
ment de Justicia, Memoria 1985; i Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Estadística semanal (5-1-1986 i 4-1-1987). 

Centre 

Barcelona (Homes) 
Barcelona (Joves) 
Barcelona (Dones) 
Figueres (H) 
Girona (H i D) 
Lleida I (H i D) 
Lleida II (H) 
Tarragona (H i D) 

Total 

Taula 6.9 
ÍNDEX D'OCUPACIÓ DE LES PRESONS A CATALUNYA 

Interns 

2.172 
275 
219 
113 
98 

236 
498 
218 

3.829 

Situado a 4 de gener de 1987 

Capacitat índex ocupac.j 
óptima capac. óptima 

650 3,3 
170 1,6 
136 1,6 
60 1,9 
50 2,0 

100 2,4 
350 1,4 
125 1,7 

1.641 2,3 

Capacitat 
máxima 

1.110 
250 
177 
90 
80 

180 
565 
200 

2.642 

Index ocupac.j 
capac. máxima 

2,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
0,9 
1,1 

1,4 

Font: Elaboració propia a partir de les dades de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias i del Departament de Justicia 
de la Generalitat de Catalunya. 



Gráfic 6.4 
INTERNS A PRESONS EN RELACIO AMB CAPACITAT MÁXIMA I ÓPTIMA 

4.000 

3.50C 

3.000 

2.500 

2.000 
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1.000 

500 
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1984 1985 

Font: Departament de Justicia. 

1986 1987 1988 

ment del nombre d'interns detinguts per trafic de 
drogues, alhora que també n'ha augmentat el pes per-
centual dins la tipología de delictes, de manera que 
es calcula que mes de la tercera part de la població 
reclusa és drogodependent. El fet que a tots els cen
tres penitenciaris dependents de la Generalitat hi hagi 
consum de droga vol dir, evidentment, que els cañáis 
principáis d'entrada de narcótics no han estat inter
ceptáis. D'altra banda, la manca d'higiene i Tus com-
partit de xeringues afavoreixen el contagi de malal-
ties (especialment, hepatitis i Sida). A mes, i per molt 
que el reglament penitenciari dicti que cada establi-
ment tindrá una dependencia destinada a l'observa-
ció deis toxicómans, la realitat és que generalment 
no es compleix aquesta normativa. 

L'altra gran dificultat de les presons catalanes és 
la de la insuficiencia de personal. El nombre de fun-

cionaris és absolutament insuficient en relació amb 
els actuáis contingents de població reclusa, i el pro
blema és encara mes greu peí que fa ais equips téc-
nics i de tractament. També son insuficients els vint-
i-vuit educadors que hi havia a Catalunya l'any 1987 
per al conjunt deis establiments. D'altra banda, segons 
la llei, hi ha d'haver un assistent social per cada cin-
quanta interns; Pany 1987, en canvi, la mitjana era 
de 109 interns (i de 227 en el cas extrem de la presó 
Model). 

Vegem finalment algunes altres característiques de 
les institucions penitenciaries, a partir de les dades 
de les Taules 6.10 i 6.11, i a partir de les conclusions 
d'un estudi de Raimon BONAL i Joan COSTA (1986), 
recollides íntegrament peí Síndic de Greuges, Frede-
ric RAHOLA (1987). En primer lloc, el 50 % deis 
interns masculins son menors de 25 anys, amb nivells 



Gráfic 6.5 
ÍNDEX D'EVOLUCIO DELS INTERNS A LES PRESONS 

300 Index 1977 = 100. 

280 

260 
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140 
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Font: Departament de Justicia i Ministerio de Justicia. 

1. Robatoris, furts, utilització iMegítima de vehicles, fraus 
2. Homicidí, infanticidi, avortament, lesions... 
3. Violació i altres. 
4. Tinenca i tráfic de drogues, exhumado il-legal, ... 

1987 

Delicie 

Contra la propietat1 

Contra les persones2 

Contra l'honestedat3 

Contra la salut pública 
i el medi ambient4 

Altres delicies 

Total 

Taula 6.10 
POBLACIO RECLUSA SEGONS ELS DELICTES 

1984 1985 1986 

1.272 1.855 2.315 
110 157 205 
46 87 144 

28 147 209 
158 404 574 

1.614 2.650 3.447 

1987 

2.519 
251 
125 

272 
637 

3.804 

1988 

2.746 
254 
123 

374 
503 

4.000 

Font: Elaborado propia a partir de les Memóries del Departament de Justicia i la Direcció General de Servéis Penitenciaris i de 
Rehabilitado. 



Edat 

16-20 
21-25 
26-40 
41-60 
Mes de 60 
Sense informació 

Sexe 

Homes 
Dones 

Total 

Taula 6.11 
POBLACIO RECLUSA SEGONS L'EDAT I SEXE 

1984 1985 1986 1987 

66 401 445 399 
112 985 1.126 1.243 
361 984 1.451 1.705 
114 269 397 432 

19 11 28 25 
942 

1.529 2.496 3.239 3.547 
85 154 208 257 

1.614 2.650 3.447 3.804 

1988 

402 
1.399 
1.716 

464 
19 

3.687 
313 

4.000 

Font: Elaboració propia a partir de les memóries del Departament de Justicia i la Direcció General de Servéis Penitenciaris i Rehabilita 
ció de la Generalitat de Catalunya. 

cTinstrucció molt baixos, amb uns índexs elevats de 
feines realitzades en condicions difícils, i sovint sense 
cap ofici. Llur carrera delictiva, donades aqüestes con
dicions socials, amb Felevat índex de reincidencia 
delictiva, adquireix ritmes trepidants: segons Festudi 
de Bonal i Costa, el 37,3 % i el 16,4 % deis enques-

F 

tats son, respectivament, reincidents i plurireincidents. 
La situació socio-económica deis familiars deis 

reclusos és precaria, i agreujada peí fet que els reclu
sos casats o aparellats son els qui, en la unitat fami
liar, estaven mes ben situats peí que fa a la possibili-
tat de trobar feina o d'exercir treballs remunerats. 

Quant a les dones internes les situacions son espe-
cialment difícils: predomina un alt índex d'analfabe-
tisme i, en general, no teñen un ofici determinat i 
treballen a hores o de forma esporádica, i moltes es 
troben afectades per Fatur. 

D'altra banda, i segons Y Informe sobre Vestal de 
les institucions penitenciáries elaborat Fany 1987 peí 
Grup Socialista al Parlament de Catalunya, caldria 
teñir igualment en compte els problemes d'assistén-
cia sanitaria, els de seguretat, i els relacionáis amb 
el treball penitencian. Peí que fa a la primera d'aques-
tes qüestions, les condicions en qué és prestada Fassis-
téncia sanitaria son molt precáries: a Catalunya no 
hi ha cap hospital penitencian, ni cap institució psi
quiátrica. Aixó obliga a concertar alguns Hits amb 
els hospitals públics, que sempre son insuficients. En 
relació amb la seguretat, en el període de 1984 a 

1986 els morts per causes violentes ais establiments 
penitenciaris de Catalunya han estat 22 (5 assassi-
nats, 10 sui'cidis, 5 cremats per incendis provocats 
i 2 per causes no concretades). Finalment, i peí que 
fa al treball a les presons, cal dir que el mes de desem-
bre de 1986 només treballaven un 15,8 % deis reclu
sos. Aixó vol dir que F administrado no compleix amb 
la seva obligació de facilitar treball. Pero és que, a 
mes, les circumstáncies en les quals es desenvolupa 
aquest treball agreugen la situació: en efecte, els 
interns treballadors no gaudeixen de la Seguretat 
Social, els emoluments que perceben están molt per 
sota del salari mínim interprofessional, i la majoria 
deis treballs que es realitzen no proporcionen ais 
interns uns preparació adequada per a trobar ocupa
do una vegada alliberats. 

4. POBRESA I QUART MÓN 

A Catalunya, com a la resta deis paísos industria-
litzats, en el període que analitzem emergeixen unes 
situacions de pobresa i d'exclusió social que fins a 
aquest moment només havien afectat els grups mar
gináis tradicionals. Aquests grups s'amplien i adqui-
reixen noves característiques. Les conseqüéncies 
d'aquest fenomen —aparegut en un context de depres-
sió económica, d'atur estructural i d'innovació tecno
lógica— constitueixen el que denominem el Quart 



Món: «aquells estrats de la poblado, que en el si deis 
pai'sos desenvolupats es caracteritzen per viure en el nivell 
mes baix de Vescala social, en un estat d'exclusió quasi 
absoluta i d'extrema miseria» (JUSTICIA I PAU, 1985, 
p. 113). 

Aquesta situado té el seu origen en la denomi
nada «crisi del petroli» de fináis del 1973, i que aquí 
fou afrontada amb notable retard en relació els pai'
sos del nostre entorn. La crisi era sobretot industrial, 
i va afectar especialment Catalunya. El seu cost social, 
tot i la recuperació iniciada el 1985, ha estat molt 
elevat, i la seva conseqüéncia mes visible és 1'elevada 
taxa d'atur resultant (del 4,7 % de la poblado activa 
el 1977 al 18,4% el 1987). 

Un model que ens descriu P estructura social que 
emergeix d'aquesta crisi és el de la societat deis «tres 
tercos», segons el qual Tactual model de desenvolu-
pament económic ha provocat uns canvis socials pro-
funds, que s'han materialitzat en una divisió de la 
societat occidental en tres estrats. El primer, el mes 
petit numéricament, és constitu'it pels sectors de la 
classe dominant, económica i política, principal bene
ficiarla deis guanys del sistema, i posseídora d'uns 
llocs de treball fixos i ben remunerats, amb una alta 
qualificació professional (tant en el sector públic com 
en el privat). El segon, que és el mes nombrós, cor-
respon a les classes mítjanes professionals, ais trebal-
ladors assalariats ben qualificats i amb llocs de tre
ball segurs, que aconsegueixen de participar, ni que 
sigui de forma subsidiaria, deis avantatges d'una eco
nomía boiant i del consum massiu que els ofereix 
la societat. Finalment, el tercer correspon a un sector 
en augment, en el qual es retroben, a mes deis pobres 
clássics i persistents, atrapáis ja en el cercle vicios 
de la pobresa, els treballadors en atur de llarga durada 
sense subsidi, els «submergits», els joves sense feina, 
molts pensionistes i jubiláis, etc. (GARCÍA-NIETO, 

1987:20-21). 
Vist aquest model general, deturem-nos en Pespe-

cificitat del «tercer ter^» a Catalunya. 
Bona part deis treballadors que han perdut la feina 

ja no podran reincorporar-se al mercat de treball, car 
els aturats ja no constitueixen un «exércit de reserva» 
—com en crisis anteriors del sistema— per a una hipo
tética etapa de creixement económic. El mercat de 
treball ha canviat, s'ha segmentat i precaritzat, i molts 
d'aquests aturats no gaudeixen de la qualificació neces-
sária per a respondre a les noves exigéncies del mer
cat. Aquest contingent, inarticulat i anómic, s'ha anat 
engrandint, a mes, amb la incorporació —en el 
moment mes «inoportú»— de dones (per raons cultu

ráis i socials) i de joves (nascuts en P«explosió» demo
gráfica deis anys seixanta) que busquen el primer tre
ball. A Pensems, s'ha produ'ít un increment notable 
de la població anciana; dependent, la major part, de 
pensions insuficients. 

En aquest context, s'han agreujat els desequili-
bris estructuráis existents en la nostra societat. A les 
comarques tradicionalment pobres la crisi afegeix bos-
ses de pobresa a les comarques mes industrialitzades, 
propiciant un deteriorament considerable de la quali-
tat de vida. Una part de la població ha estat abocada 
al marge del sistema social, amb la consegüent limita
do de la seva participado en els recursos i les activi-
tats integradores de la societat. L'exclusió del procés 
productiu és dedsiva en la configuració d'una situa
do social de precarietat que, si es profunditza, impe
dirá que ells mateixos la puguin modificar, i els ins
talará en el cercle vicios de la pobresa i la marginado. 

Tanmateix, aquesta situació incideix negativament 
en la sociabilitat, en incrementar les conductes vio
lentes i delictives i les toxicomanies que, al seu torn, 
realimenten i contribueixen —conjuntament amb la 
resposta del sistema— a cronificar Pexclusió social. 

Tal com escriu PASCUAL (1988, p. 100), «la pobresa 
sempre és un concepte relatiu. Es un estat material en 
el temps i en Vespai». En definir-la, Pautor distingeix 
dos sentits del concepte: 

1. La pobresa-mancaba: considera pobra aquella 
persona els recursos de la qual no superen el pressu-
post mínim per cobrir el que una determinada socie
tat considera necessitats mínimes vitáis (alimentado, 
roba, educado...). 

2. La pobresa com a desigualtat: aquesta pers
pectiva inclou i supera Panterior, perqué el nombre 
de persones que viuen sota els mínims necessaris depén 
sempre del grau de desigualtat en la distribució de 
la renda a la mateixa societat. 

Aquesta última concepció és la utilitzada en els 
estudis realitzats per la CEE. El criteri seguit per 
la Comunitat Europea és el següent: es consideren 
pobres els individus, famílies i grups de persones els 
recursos deis quals (materials, culturáis i socials) son 
tan escassos que queden exclosos deis mitjans de vida 
mínims del lloc on viuen. El «llindar de pobresa» 
s'estableix quan els ingressos per persona son infe-
riors a la meitat deis ingressos mitjans del país consi
derad Tot sembla apuntar que la sortida de la crisi 
beneficiará básicament aquells que están per sobre 
de la línia de pobresa. 

Abans d'aproximar-nos a una certa quantificació, 
convé distingir encara dos estadis en la pobresa: la 



«pobresa moderada» i la «pobresa severa». En el pri
mer estadi —franges properes al límit— la débil posi-
ció económica comporta indubtables mancances, pero 
permet el manteniment de la situació, i una certa 
expectativa de mobilitat ascendent. Si la precarietat 
s'accentua (ingressos mitjans inferiors al 70 % del 
coUectiu) ens trobem ja en el segon estadi, definit 
com a multidimensional —no només monetari— i 
caracteritzat per la marginació i el desarrelament: ací 
és on es pot parlar própiament de «Quart Món». 

Tot i no posseir dades precises sobre la pobresa, 
tenim estimacions plausibles, indicadors i trets deli-
mitadors deis grups afectáis (aturats de llarga durada 
sense subsidi, vells que viuen sois, famflies monopa-
rentals, immigrants estrangers, minories étniques, per
sones disminuides, malalts crónics, delinqüéncia i pros-
titució margináis, etc..) que permeten apropar-nos 
a la magnitud del problema. 

Els resultats de l'estudi sobre pobresa realitzat 
per Caritas el 1984 (EDIS 1984) —segueix els criteris 
de la CEE— permetien estimar que a Espanya hi 
havia vuit milions de persones sota el llindar de la 
pobresa i d'aquests, aproximadament, la meitat es tro-
baven en situació de pobresa severa. En Penquesta 
metropolitana del 1986 (IEM, 1987), amb el mateix 
criteri, i ajustant-lo a la ja citada enquesta, s'esti-
mava que el 27 % de les llars de PÁrea Metropo
litana de Barcelona havien de ser considerades po
bres. 

En el balan9 publicat per ISE el 1988, després 
de ponderar diverses fonts, es reitera la informació 
obtinguda en l'estudi de Caritas realitzat per EDIS 
(1984) i s'estima que «sota el llindar de la pobresa» 
s'hi troben entre el 21 i el 23 % de les llars espanyo-
les. Traslladant aqüestes dades a Catalunya, repre
senten aproximadament entre 1.200.000 i 1.400.000 
de persones. Indicativament, si mantenim la propor-
ció del 1984 (EDIS), ens donaría 600.000 persones 
en situació de «pobresa severa». 

Hi ha altres dades significatives, que en la preca

rietat actual de xifres precises, poden teñir prou inte
rés. Així, Caritas de Barcelona atengué por motius 
d'atur 4.575 famflies entre 1982 i 1984: el 53,6% 
no tenia cap ingrés, i el 25,9 % menys de 20.000 
ptes. La mitjana de membres per familia era de 4,3, 
i mes de la quarta part en tenien 6 o mes (CARITAS, 

1985). 
Segons un estudi de JUSTÍCIA I PAU (1987 a), de 

gener a setembre de 1986 hi van haver a Barcelona 
4.096 desnonaments, la qual cosa vol dir 18.300 per
sones arrencades de casa i deixades amb mobles al 
bell mig del carrer. 

D'altra banda, a Catalunya el 1986 24.363 vells 
cobraven la pensió del FAS (15.000 ptes) i 15.981 
la de malaltia. Aquesta pensió és molt restrictiva i 
només es concedeix a ancians sense cap altre ingrés. 

Segons ESTIVILL (1988 a, p. 13), a Catalunya 
durant el 1986 van ser atesos ais diferents centres 
de Servéis Socials existents 125.000 usuaris. 

Es també interessant veure que Pany 1986 la 
població pensionista a Catalunya era, segons les cate-
gories, de: 

invalidesa: 263.784, i 32.681 ptes; 
jubilado: 463.885, i 37.648 ptes; 
i viduítat: 220.054, i 21.245 ptes. (CIDC, 1988). 

Finalment, els immigrants estrangers per causes 
económiques i polítiques, procedents del Nord 
d'Africa, de PÁfrica Subsahariana, de 1*América Lia-
tina i d'altres paisos, es troben sovint en una difícil 
situació jurídica. El 1988 s'ha donat una forta pres-
sió de la policía contra les situacions il-legals, amb 
detencions i expulsions for^ades del país. Alhora, els 
procediments administratius, sovint complicats i lents, 
dificulten Pobtenció del permís de residencia. Aqües
tes circumstáncies menen a un increment del conegut 
cercle: il-legalitat-por-clandestinitat-explotació laboral-
pobresa, que afecta una part important d'aquest 
coMectiu. 
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ECONOMÍA 
CATALUNYA 

1. UNA ECONOMÍA CANVIANT 

L'economia de Catalunya canvia, com totes les 
economies del món. No es pot parlar mai d'econo-
mies estancades, perqué fíns i tot quan no varia la 
producció, el valor se'n modifica. 

Alió que pot canviar és Testructura económica del 
país. Aquest és un procés que necessita molts anys. 
Els pobles busquen la millor manera de rendibilitzar 
els seus recursos i la productivitat de la seva pobla
do: a vegades l'encerten i d'altres s'equivoquen; a 
vegades arriben a aconseguir el canvi desitjat i d'altres 
fracassen peí camí. Pero, en tot cas, el procés és lent. 

Un canvi económic molt mes rápid i amb majors 
conseqüéncies immediates és aquell que és conseqüén-
cia de la conjuntura. El preu del petroli, per exem-
ple, pot convertir en pobres uns pafsos rics, en pocs 
mesos, o a Tinrevés. L'economia de mercat no ofe-
reix mai cap garantía absoluta sobre quina será la 
demanda al cap d'un temps, i en quines condiciones 
es mourá. 

El període de deu anys que ací estudiem ha vist 
uns canvis relatius en l'estructura económica catalana, 
pero d'una certa importancia. El gran guanyador ha 
estat el sector de servéis, que ha passat del 50 al 
58 % del producte interior brut cátala. Els perde-
dors han estat el sector industrial, en primer lloc, 
i fagrari en segon. Es aquest un procés que dura 
des de fa anys i en el qual Catalunya segueix el model 
d'altres paisos europeus i, concretament, el de les 
regions europees mes industrialitzades. (íauh 7.1). 

Els canvis conjunturals han estat mes intensos i 
mes concentráis. L'any 1977, el primer de la demo

cracia, és també el primer en qué es preñen unes 
mesures anti-crisi, ben tardanes en relació al que 
havien fet altres pa'isos desenvolupats. La crisi indus
trial ensorrará l'economia catalana, en xifres absolu-
tes i en relació a la resta de Y economía espanyola, 
fins a l'any 1983, en el que és una llarga onada depres-
siva. El 1984 és ja any de recuperació, que no es 
dona al mateix ritme i amb la mateixa intensitat en 
tots els sectors productius. Els dos darrers anys —1986 
i 1987— son els de mes bonaza económica (Gráfic 
7.1). 

Malauradament, moltes estadístiques s'acaben el 
1985. I concretament els molt coneguts estudis sobre 
Renta Nacional, elaborats peí Servei d'Estudis del 
Banco de Bilbao. Haurem d'esperar a fináis de l'any 
1989 per conéixer les dades de dos anys que han 
estat clarament positius, tot i no teñir massa confir-
macions estadístiques. 

Aixó fa que el judici quedi a mig camí i que la 
corba estadística ens mostri una clara panxa reces-
siva, que comenta la seva recuperació, pero sense 
concretar-se en molts deis quadres informatius (Taula 
7.2). 

Si analitzem l'evolució de la renda «per cápita» 
del 1977 al 1985 podrem veure l'efecte d'aquests can-
vis. La renda en pessetes constants puja del 1977 
al 1979 —de l'índex 100 a Píndex 104—, per baixar 
seguidament i fortament durant quatre anys, i que
dar per sota del nivell de 1977. El 1985 és el de 
la recuperació d'aquest nivell, i és molt probable que 
les xifres del 1987 demostrin un guany important, 
d'acord amb l'increment del producte interior brut, 
del qual en tenim xifres provisionals (Taules 7.3 i 
7.4 i Gráfics 7.2 i 7.3). 
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Taula 7.1 
EVOLUCIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 

Distribució per sectors económics en el període 1977 a 1987 
(en milions de pessetes i percentatges) 

Any 

1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987* 

Agricultura 

62.153 
82.904 
89.526 

119.459 
132.104 
150.400 

3,6 
3,2 
2,7 
2,7 
2,5 
2,3 

Industria 

797.681 
1.072.575 
1.344.063 
1.790.239 
2.066.904 
2.567.741 

r 

46,3 
41,8 
40,0 
40,6 
38,4 
39,1 

Servéis 

862.733 
1.408.283 
1.894.374 
2.502.415 
3.180.074 
3.855.522 

50,1 
54,9 
56,9 
56,7 
59,1 
58,7 

Total 

1.722.527 
2.563.763 
3.327.963 
4.412.113 
5.379.082 
6.573.663 

% Cat./Esp. 

19,96 
20,00 
19,93 
19,73 
19,31 
19,52 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985, excepte (*) que recull dades de Papeles de Economía Española, núm. 35, 1988. 

Gráfíc 7.1 
EVOLUCIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 

Bilions de pessetes En pessetes corrents i constants 

1977 1979 1981 1983 1985 1987 

Font: Banc de Bilbao, Renta Nacional de España i Papeles de economía española, 35 (1988). 
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Taula 7.2 
EVOLUCIÓ DE LA RENDA INTERIOR NETA 

Evolució en milers de pessetes corrents i constants, 
i distribució percentual segons el tipus de les rendes (1975 a 1985) 

Ptes. 
corrents 

^ ^ — 

1.583 
2.337 
2.999 
3.900 
4.736 

Ptes. Distribució percentual de les rendes del: 
constants Treball Mixtes Capital S. públic 

— 63,4 19,3 13,8 3,5 
1.583 65,1 18,0 13,1 3,8 
1.684 63,9 19,3 13,4 3,4 
1.620 65,6 18,6 12,2 3,6 
1.657 63,2 22,2 12,0 2,0 
1.662 60,2 21,7 14,5 3,6 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 
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Taula 7.3 
EVOLUCIÓ DE LA RENDA PER CÁPITA 

en pessetes corrents i constants, índex de creixement, i relació 

Pessetes Pessetes 
j0 

corrents constants Index 

278.263 278.263 100 
401.247 289.500 104 
502.368 271.404 98 
651.641 276.941 99 
790.883 277.604 100 

Catalunya/Espanya 

% Catalunya/ 
Espanya 

128 
128 
126 
125 
124 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 

Any 

1911 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Taula 7.4 
ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM 

I VALOR ADQUISITIU DE LA PESETA 

% Increment Valor adquisitiu 
índex preus consum 

24,5 
19,8 
19,8 
15,5 
14,6 
14,4 
12,2 
11,3 
8,8 
8,8 
5,3 

pesseta 

1,000 
1,198 
1,386 
1,601 
1,851 
2,099 
2,353 
2,619 
2,849 
3,100 
3,264 

Font: Instituto Nacional de Estadística. 



Gtáfic 7.2 
EVOLUCIO DE LA RENDA PER CÁPITA 
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l:ont: Banc de Bilbao, Renta Nacional de España, .1985. 

Gráfic 7.3 
EVOLUCIO DE L'ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM 

I DEL VALOR ADQUISITIU DE LA PESSETA 
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Font: Instituto Nacional de Estadística. 
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2. SIS, SETZE I VINT 

Si estudiem P economía catalana en relació a la 
del conjunt de Pestat, ens trobarem sobretot amb 
aquests tres percentatges. 

El sis per cent fa referencia al territori. El Prin-
cipat —les quatre províncies catalanes— representa 
exactament el 6,33 % del territori estatal. Aquest és 
un percentatge que no canvia, óbviament. Cal 
recordar-lo, pero, perqué aquest petit percentatge 
explica moltes reaccions históriques, i el paper d'un 
estat centralista en front d'una mínima part —un 
6 %— del seu territori, que es manifesta amb una 
personalitat propia. 

La població catalana está per sota del setze per 
cent que havia mantingut durant anys, pero no se 
n'allunya molt. En relació al 6 % del territori, aquest 
percentatge suposa una major densitat i concentració 
que a la resta de l'estat. 

El vint per cent —o mes exactament una franja 
que oscil*la entre el 18 i el 22 %— és el percentatge 
aplicable a la majoria de dades económiques catala
nes: població ocupada, producte interior brut, renda, 
dipósits de bañes i caixes, exportació, places hoteleres. 

Els percentatges que fugen descaradament diques-
tes tres xifres son els següents: per sobre del 22 % 
hi trobem la producció industrial catalana (el 24 i 
25%) i la xifra d'importacions (28 o 29%). Amb 
tota lógica, ja que l'estructura económica catalana és 
industrial i és aquí on s'ha de veure la diferencia. 
La producció del sector agrari representa, en canvi, 
entre el 8 i el 9 % de la de l'estat. En canvi, per 
sota del 6 %, que és el percentatge del territori, només 
trobem la xifra de dipósits controláis per bañes amb 
capital cátala, que no arriba al 3 %. 

3. UNA ECONOMÍA 
DIVERSIFICADA 

La diversificado és un deis carácters fonamentals 
de Peconomia catalana durant el segle xx, i també ho 
ha estat per al període que estudiem. S'ha acabat aquella 
Catalunya que només es movía al voltant del textil. 
No oblidem que hi ha dos sectors industriáis mes —el 
metal-lúrgic i el químic— que apareixen a Catalunya 
com a complementaris del textil, ja que Pun fabrica 
maquines per a filar i teixir, mentre la química pro
porciona els colorants necessaris per a les peces de roba. 

Aquesta diversificació suposa la plena independen
cia d'uns sectors industriáis nous al marge del textil, 

que es manté, pero perd importancia relativa en el 
seu conjunt. El predomíni del textil com a primer 
sector industrial cátala és manté de fet fins a la década 
deis seixanta, quan deixa pas a la metal-lútgia. Son 
els anys de la «motorització» del país, i la Seat té 
una part de la responsabilitat d'aquest canvi. Dues 
ciutats tradicionalment i quasi ferotgement téxtils, com 
Terrassa i Sabadell, teñen avui dues empreses metal-lúr-
giques com a capdavanteres: Cirsa (aparells escurabutxa-
ques) i Unidad Hermética (compressors per a frigorí-
fics), respectivament. 

Pero aquesta característica no ho és tan sois del 
sector industrial, sino també del camp deis servéis. 
Catalunya ha incrementat fortament el percentatge del 
producte interior brut corresponent a servéis, grácies 
al turisme i a tot el món que hi ha al voltant seu. 
A Madrid haurá passat el mateix, pero és degut al 
pes deis funcionaris, a les grans societats financeres 
allí domiciliades i al pes general de la capital d'un 
estat for£a centralitzat. 

En conjunt, el fenomen s'ha de valorar positiva-
ment, ja que facilita Pequilibri económic. Catalunya va 
teñir sort de comptar amb un sector turístic important 
quan la crisi industrial es va accentuar a fináis deis 
anys setanta. Cal dir, de totes maneres, que aquest equi-
libri només s'aconsegueix a nivell general, ja que hi 
ha moltes comarques que teñen tots els seus ous en 
el cistell de Pagricultura o de la industria. El Valles 
Occidental o el Baix Llobregat viuen de la industria, 
i és per aixó que patiren com cap altre els efectes de 
la crisi. Malament rai per a Les Garrigues quan es fa 
malbé la collita de Poli. El Maresme pot ser un exem-
ple, en canvi, de comarca amb una agricultura especia
lizada (la flor i els productes agraris d'alt valor afe-
git), una industria (genere de punt, sobretot), i turisme. 

4. COMARQUES RIQUES 
I COMARQUES POBRES 

Leconomia catalana és molt diversa: ho és el clima, 
ho és Porografia, ho son els conreus, i ho és la densi
tat demográfica. Així neixen les comarques. Hi ha 
comarques agrícoles, comarques industriáis, i d'altres 
en qué predomina el turisme. Algunes comarques agrí
coles només teñen conreus de seca, mentre en altres 
el regadiu és norma general; en unes hi ha sobretot 
ramaderia, en altres conreus. Hi ha comarques en les 
quals les activitats industriáis es combinen amb el 
turisme, i altres en qué el turisme és veí de la page-
sia. Comarques de fortíssima densitat demográfica i 



comarques que son auténtics deserts. Comarques amb 
neu i comarques amb molt de sol, etc. 

Aquesta diversitat comarcal genera igualment desi-
gualtat económica. I aixó significa desequilibris, que 
no son bons. A vegades, aquests desequilibris son con-
junturals (les comarques industrialitzades) pero a vega-
des provenen de molts anys enllá, i del déficit de la 
seva estructura económica (el Priorat, per exemple). 

Dos documents permeten parlar de comarques 
riques i comarques pobres. El primer és una estima-
ció de la renda i els dipósits a les comarques catala
nes, feta el 1982 pero en relació a l'any 1979. (Grafic 
7.4). El segon és el Programa de Desenvolupament 
Regional (PDR) fet per la Generalitat de Catalunya 
per tal d'accedir a les ajudes de la política regional 
de les Comunitats Europees. 

La primera observació que caldria fer és que la 
comarca teóricament mes rica —la Valí d'Aran— amb 
una renda per cápita de 378.800 pessetes, supera en 
un 63 % la renda de la comarca mes pobra, el Prio
rat, amb 238.800 pessetes. La desigualtat és prou 
important com per justificar una preocupado política 
i social en relació a aquest fet. 

El cas del Priorat és alli^onador: «Al Priorat teñen 
un récord que ho diu tot. De cada quatre persones ríhi 
ha una que té mes de seixanta-cinc anys. Seria excessiu 
afirmar que la major part deis ingressos provenen de la 
vellesa, pero poc n'hi falta... El récord d'envelliment de 
la comarca al conjunt de Catalunya s'acompanya d'un 
altre récord potser menys conegut, pero similar: és la 
comarca de Catalunya que ha perdut mes població des 
de comengaments de segle.» {Vagricultura a les comar
ques de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Depar-

tament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Instituí 
Cátala de Crédit Agrari, 1986.) 

El Priorat está acompanyat en aquesta cua de les 
comarques catalanes per dues de ben properes: Terra 
Alta i la Ribera d'Ebre. Les tres coincideixen en el 
fet que els ingressos venen sobretot de la térra, una 
térra de seca, dedicada a la vinya i ais fruits secs. 
No hi ha prácticament industria, i turisme encara 
menys. 

La comarca teóricament mes rica és la Valí d'Aran, 
una comarca que viu del turisme, del córner^ i de 
la ramaderia, per aquest ordre. Les activitats turísti-
ques han estat equilibradores al conjunt cátala, ja que 
s'han mantingut for^a regularment els darrers anys. 
Les dues comarques que segueixen en aquesta classi-
ficació per renda son el Baix Penedes i el Baix 
Empordá, les dues amb un turisme important i uns 
conreus que destaquen peí seu valor afegit (vins de 
marca, horticultura). 

El Barcelonés queda per sobre de la mitjana cata
lana i és el seu pes específic el que permet que vint-i-
sis de les trenta-vuit comarques catalanes quedin per 
sota. Entre aqüestes comarques, relativament pobres, 
hi trobem les mes industrialitzades, com son el Baix 
Llobregat i els dos Valles. 

D'altra banda, el Departament d'Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya presenta el 
1985 el seu Programa de Desenvolupament Regio
nal, destinat a obtenir ajudes de la Comunitat Euro
pea per a les comarques o zones mes necessitades. 

En aquest programa es parla de zones de regres-
sió industrial, zones deprimides de Tinterior i zones 
de muntanya i frontereres (Taula 7.5 i Grafic 7.5). 

Taula 7.5 
ZONES DE DESENVOLUPAMENT SEGONS EL PDR DE CATALUNYA DE 1985 

Zones de regressió 
industrial 

Zones deprimides 
Zones de muntanya 

i fronteres 

Nombre de municipis, superficie, població i atur registrat 

1 2 3 4 5 6 

124 13 2.633 9 2.482.296 42,0 
165 18 7.995 25 127.880 2,1 

162 17 8.979 27 173.393 2,8 

7 

230.958 

8 

53 

1. 
2. 
3. 
4. 

Nombre de municipis. 
% sobre el total de Catalunya 
Km2 

% sobre el total de Catalunya 

5. Habitants. 
6. % sobre el total de Catalunya 
7. Desocupáis. 
8. % sobre el total de Catalunya, 

Font: Direcció General de programació Económica, El PDR de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1985. 



Gráfic 7.4 
DISTRIBUCIÓ COMARCAL DE LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE 

PER CÁPITA (1979) 

ARCELONES 

AIX 
LLOBREGAT 

Mitjana de rendes a Catalunya: 322,6 milers de pessetes 

+ 20 96 = 387,1 

+ 1 0 % = 354,8 

10 % = 290,4 

2 0 % = 258,1 

2 6 % - 2 3 8 , 7 

Font: A. .Castells, M. Parellada i F. Sicart, Estimado de la renda i els dipósits de les comarques 
i els principáis municipis de Catalunya, Banca Catalana, núm. 66 (1982). 



Gráfic 7.5 
DELIMITACIÓ DE LES ZONES PROMOCIONABLES SEGONS EL PROGRAMA 

DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (1985) 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Palafrugell 

Blanes 

Mataró 

Badalona 

Barcelona 

VUanova i 
la Geltrtf 

El Prat de 
Llobregat 

ZONES DE REGRESSIÓ INDUSTRIAL 

ZONES DEPRIMIDES 

ZONES DE MUNTANYA 

Font: Departament ¿'Economía i Finances, Nota ¿'Economía, n. 5, setembre 1985. Generalitat de Catalunya. 
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El 1985 la crisi industrial comencava a minvar, 
pero eren ben visibles les seves conseqüéncies. El cost 
social de la crisi industrial fou molt alt, ja que suposá 
el tancament de nombroses fabriques i un atur molt 
elevat. Les zones de regressió industrial coincideixen 
amb aquelles comarques o subcomarques que teñen 
una taxa mes alta d'atur. Son comarques de Tarea 
metropolitana de Barcelona, a les quals s'hi afegeixen 
les conques industriáis del Llobregat i del Ter. 

Les anomenades zones deprimides de 1'interior 
coincideixen básicament amb les comarques amb una 
renda per cápita mes baixa, segons Testudi comentat 
anteriorment. Mentre al cas de les zones industriáis 
hi ha un problema de conjuntura, en aquest cas es 
tracta de comarques que des de sempre s'han trobat 
en aquesta situació. Quan hi ha euforia económica, 
les coses milloren notablement al cinturó industrial 
barceloní, pero en canvi al Priorat, a Terra Alta o 
a la Ribera d'Ebre no hi ha variació. 

Finalment, les zones de muntanya frontereres es 
caracteritzen per la seva baixa densitat demográfica, 
pero teñen uns recursos importants: aigua, boscos, 
pastures, espais naturals. En aixó es diferencien de 
les zones deprimides de 1*interior: aqüestes son pobres, 
teñen una població en vellida i no teñen recursos. Les 
zones frontereres han de recuperar la seva població i 
hi ha instruments per a aconseguir-ho, si es juguen be. 

5. INVERSIÓ PÚBLICA 

guda per ¡'Estatuí, haurien de portar a una situació 
en qué T administrado central participes en un 50 % 
en la inversió i despesa pública a Catalunya, mentre 
la Generalitat i els municipis tindrien un altre 50% 
a repartir entre ells (25% i 25%). 

La realitat queda molt lluny d'aquest objectiu. Avui 
dia, T administrado central controla un percentatge abso-
lutament majoritari, i tant la Generalitat com els ajun-
taments catalans queden molt per sota del 25 % pretés. 

En el període estudiat, no obstant, la gran nove-
tat es Taparicíó de la Generalitat de Catalunya com 
a institució d'estat, amb unes competéncies determi-
nades. Com a conseqüéncia, hi ha hagut evidentment 
una certa disminució del paper de T administrado cen
tral, substituida en alguns camps per T autonómica. 

Vegem breument algunes dades relatives a les 
actuacions de l'administració central i T autonómica. 

i un 

Les forces polítiques catalanes, for9a unánimement, 
han manifestat mes d'una vegada que la descentralit-
zació administrativa i Tautonomia financera, recone-

a) Uadministrado central 

Les inversions previstes en els pressupostos gene
ráis de Testat (exclós el ministeri de Defensa i inclós 
el financament d'inversions a les comunitats autonó-
miques) han atorgat a Catalunya un percentatge que 
oscil-la entre un máxim del 9% —el 1981 
mínim del 7,8 % —el 1983— (Taula 7.6). Una vegada 
mes hem de recordar que a Catalunya hi viu el 16 % 
de la població de I'estat, per adonar-nos que aquella 
inversió suposa un fort transvasament de diners. Es 
a dir, Testat recapta uns diners a través de la seva 
acció fiscal, i en retorna només una part. Segons la 
mateíxa font, Timport d'aquest «transvasament» seria 
el que indica la Taula 7.7. 

Aquest problema ve de lluny. Tots els qui han 

(Pressupostos 

Catalunya 
País Valencia 
Ules Balears 

Total 

Taula 7.6 
INVERSIÓ PÚBLICA DELS PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT 

Distribució percentual ais Paisos Catalans i per anys 
exclós el Ministeri de Defensa i inclós el financament d'inversions a CC. 

1981 1982 1983 1984 1985 

9,0 8,1 7,8 8,5 8,4 
6,0 6,0 7,4 6,1 6,8 
1,5 1,6 1,8 1,9 1,8 

16,5 15,7 17,0 16,5 17,0 

AA.) 

1986 

8,3 
6,7 

1,6 

16,6 

La població deis Paísos Catalans dins I'estat espanyol era, Tany 1983, de 10.387.379 hab., aproximadament el 21 % de la població de Tactual estat espanyol. 

Font: M. Bassols i S. Maluquer, La distribució territorial de la inversió pública a Espanya en el pertode 1981-1986, «Nota d'Economia», 
núm. 21, juliol 1986. Generalitat de Catalunya. 
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Any 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Total 

Taula 7.7 
IMPORT DEL «TRANSVASAMENT» 

Milions de ptes. Milions de ptes. 
corrents constants 1984 

53.465 76.348 
62.378 77.848 
71.677 79.776 
73.886 73.886 
79.152 73.295 
75.354 64.654 

445.807 

% sobre total inversió 
regtonalitzada deis PGE 

16,9 
15,9 
14,8 
14,1 
15,5 
15,5 

15,4 

Font: M. Bassols i S. Maluquer, La distribuctó territorial de la inversió Pública a Espanya en el període 1981-1986. «Nota d'Economia», 
núm. 27, juliol de 1986, Generalitat de Catalunya. 

estudiat el problema históricament comproven aquesta ment autonómic, aplicats a partir de 1986, ajuden 
acció de drenatge. Els pai'sos catalans han aportat unes a reduir Pimpacte negatiu que s'havia apreciat fins 
tres quartes parts del total. Navarra i el País Base 
completen el semicercle de comunitats aportadores, 

aleshores. 

receptores (Grafic 7.6). 
Des del 1982 funciona a nivell estatal Panomenat 

Un fet que val la pena destacar és que els pitjors 
mentre que Andalusia, les dues Castelles, Extrema- anys de la crisi industrial catalana —1981 a 1983— 
dura i fins i tot Madrid son les principáis comunitats son els anys en qué la inversió de 1'administrado cen

tral «castiga» mes Catalunya, amb major transvasa-
ment de fons i baixa inversió. L'any 1983 es toca 

Fons de Compensado ínter territorial, que pretén fons, i s'inicia una lleugera recuperado els anys 
actuar racionalment per anivellar les principáis desi- següents. 
gualtats entre les distintes comunitats autonómiques. 
Hi ha consens a nivell de les forces polítiques cátala- b) La Generalitat de Catalunya 
nes a Phora d'acceptar una responsabilitat de Cata
lunya a favor de les comunitats mes pobres. 

L'evolució deis fluxos fiscals entre les comunitats 
autonómiques ha permés establir uns altres quadres 
per ais anys que van del 1982 al 1987. La principal 
conseqüéncia és que, efectivament, els nous sistemes 
de finan^ament han modificat la renda de les distin
tes comunitats. Potser el principal resultat és que, 
per primera vegada, la comunitat de Madrid es veu 
afectada negativament, cedint renda a favor d'altres 
comunitats mes pobres. Abans de Paplicado d'aquests 
fluxos entre les comunitats, aquest fet no era evi-
dent, tal com s'ha dit. 

Si prenem Píndex que expressa la renda per cápita 
catalana en relació a Pespanyola comprovarem que 
coincideix amb Píndex que apareixia a la Taula 7.3. 
Catalunya tenia una renda per cápita superior en un 
28 % a la mitjana espanyola Pany 1977, que s'havia 
reduít al 2 4 % el 1985. El Fons de Compensació 
redueix lleugerament aquesta renda, tot i que per ais 
anys 1986 i 1987 es comprova una estirada cap amunt 
de la renda catalana. Els nous sistemes de financa-

La Generalitat gestiona, sobretot, els diners rebuts. 
No es pot parlar gairebé d'administrado de recursos, 
que significarla poder fer les aplicacions que es cre-
guessin oportunes. L'autonomia financera és per tant 
molt minsa. 

Una primera lectura de PEstatut dona a la Gene
ralitat importants competéncies en el camp econó-
mic. Pero ho fa en un context general, que les limita 
d'entrada i que permet interpretacions molt diferents. 

Per exemple, Particle 12.1 diu que correspon a 
la Generalitat de Catalunya la «planificado de Vacti-
vitat económica de Catalunya». Pero aixó «d'acord» 

és a dir, amb supeditado—amb les «bases i l*orde
nado de Vactivitat económica general i la política mone
taria de Vestat». 

Un altre exemple: la Generalitat té la competen
cia exclusiva per «Vestabliment i ordenado de centres 
de contractació de mercaderies i valors» (art. 9.21 de 
PEstatut). Pero aquest poder está enormement limi-
tat per Pafegitó a Panterior fórmula: «de conformitat 
amb la legislado mercantil». Si la legislado mercantil 



Gráfic 7.6 
REDISTRIBUCIO DE LA INVERSIO PÚBLICA 1981-1986 

CATALUNYA 
48,59 % 

COMUNITATS APORTADORES 

ILLES BALEARS 
0,33 % 
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7,36% 
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CANÁRIES 
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CASTELLA-LLEO 
16,81 % 

correspon a 1'administrado central i és aplicable a 
tot el territori de Pestat, la competencia exclusiva 
del govern autonómic queda retalladíssima. 

Aquest estira i arronsa, que és una de les caracte-
rístiques fonamentals del redactat de PEstatut, és a 
l'origen de les continuades discussions sobre compe-
téncies entre Generalitat de Catalunya i administració 
central, així com deis nombrosos recursos presentats 
per les dues administracions al Tribunal Constitucio
nal en materia económica. 

La Generalitat recapta uns tribuís cedits, com 
son el de successions, el del patrimoni, el de trans-
missions, el de luxe en destinació i la taxa sobre el 
joc. D'altra banda rep unes transferéncies corrents, 
procedents també de P administració central, pels ser-
veis traspassats, els de la seguretat social i els proce

dents del Fons de Compensado Interterritorial (Taula 
7.8). Quan la Generalitat recapta, els diners son ingres-
sats directament ais seus comptes, pero quan es tracta 
de transferéncies de Pestat, no hi ha regla que fixi 
quan s'han de pagar els diners. Els retards, en aquest 
segon cas, son considerables i han creat mes d'un 
problema al bon funcionament deis dos servéis básics 
traspassats: ensenyament i sanitat. Tot aixó amb el 
benentés que la valoració sobre els servéis traspassats 
és un problema que queda al marge. 

La capacitat d' administració de recursos per part 
de la Generalitat queda així en bona part limitada 
ais captats per la creado d'impostos nous, per Pendeu-
tament, o pels procedents de jocs establerts pels orga-
nismes autonómics. 

Peí que fa a les despeses de la Generalitat durant 



Taula 7.8 
PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Distribució segons la font deis ingressos i evolució anual 
(en milers de milions de pessetes) 

Tributs cedits 
Tribuís propis 
Taxes 
Transferéncies corrents 
Transferéncies de capital 
Passius financers 
Altres 

Total 

1982 1983 1984 1985 

36,4 60,0 70,9 86,0 
— — 3,0 12,0 
0,6 2,8 6,3 7,4 

156,5 218,0 203,0 228,1 
43,5 17,5 17,9 24,0 

9,1 21,5 19,3 25,9 
0,8 1,1 

246,1 319,8 321,2 384,4 

1986 

48,2 
^,2 
5,6 

314,3 
28,3 
27,0 

0,9 

429,5 

1987 

51,4 
7,1 
6,7 

377,1 
26,3 
15,0 

1,2 

484,8 

Font: Departament d'Economia i Finances, Deu anys de financament de la Generalitat de Catalunya (1978-1987), «Nota d'Economia», 
núm. 31, desembre de 1987, Generalitat de Catalunya. 

els seus primers anys d'actuado, cal teñir present que 
fins al 1982 les xifres no son comparables, perqué 
encara no s'havien posat en marxa els traspassos de 
competéncies mes significatius. Es per aixó que a la 
Taula 7.9 falten dades deis primers quatre anys i que 
1'índex 100, que permet veure 1'evolució en el cas 
de les despeses, té com a base Fany 1982. 

Els pressupostos a mes, han tingut una vida acci
dentada. Sis d'ells (1978, 1979, 1980, 1982, 1983 
i 1984) es van aprovar dins el segon semestre de l'any 
pressupostari, amb tots els inconvenients que aixó 
representa. 

6. POBLACIO I ACTIVITAT 
ECONÓMICA 

Sobre els sis milions censats a Catalunya, la pobla
do potencialment activa es distribuía, a 31 de desem
bre de 1987, segons les dades que recull la Taula 7.10. 

Queden al marge d'aquesta població potencialment 
activa els menors de setze anys. D'acord amb el qua-
dre anterior la població inactiva representa prop del 
47 % d'aquells 4,6 milions. El percentatge podria 
donar la impressió que el poblé cátala és el mes man-
dra de la térra, pero s'ha de teñir en compte que 
en aquest 47 % de persones oficialment inactives hi 
ha les mestresses de casa i totes aquelles persones 
que no s'han donat d'alta a la seguretat social com 
a treballadors per compte propi o d'altri. 

Dir de les mestresses de casa que formen part 
de la població inactiva és una enorme bestiesa, pero 
és una «veritat oficial». Tinguem-ho en compte i 
seguim endavant. 

La població activa catalana ha anat augmentant 
en els onze anys estudiats. En part, per Fincrement 
de la població durant els primers anys del període, 
i després per la incorporado de la dona al treball 
oficial i registrat (Taula 7.11). 

Alió que ens interessa mes és la distribució de 
Factivitat per sectors d'activitat económica (Taula 
7.12). 

Al sector agrari hi ha hagut una baixa de la pobla
ció. Hi ha influit la feble renda agraria, que facilita 
el canvi cap a activitats mes rendibles. La renda per 
cápita, com a conseqüéncia, ha tendit a Fal<¿a ja que 
nivells similars o superiors de producció s'han de dis
tribuir entre menys persones. 

La introducció d'un nou concepte en les previ-
sions del 1987, en relació a feines difícilment catalo-
gables, fa difícil de veure si la represa industrial ha 
suposat una aturada en la baixa constant que la pobla
ció d'aquest sector experimentava des de fa anys. Es 
possible que aquesta aturada es confirmi, pero queda 
ciar que el sector generador de llocs de treball és 
sobretot el de servéis. La industria també en genera, 
a nivell d'obrers qualificats, quadres técnics i espe-
cialistes, pero en cancel-la tants o mes al mateix temps 
ais nivells laboráis inferiors. 



Taula 7.9 
PRESSUPOST DE DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Evolució de la despesa per 
(en milions de 

Departaments 

Industria i energia 
Economía i finances 
Treball 
Comerc, consum i turisme 
Cultura 
Justicia 
Governació 
Agricultura 
Política territorial 
Presidencia 
Sanitat i SS 
Ensenyament 

Total 

1982 

936 
781 

3.283 
1.244 
3.437 
1.353 
2.879 
4.348 

24.056 
5.344 

121.182 
67.945 

246.150 

departaments, els anys 1982, 1985 i 
pessetes, i índex 1982 = 100) 

j 

1983 

100 3.046 325 
100 2.950 378 
100 6.878 210 
100 3.687 296 
100 4.997 145 
100 4.516 338 
100 7.815 271 
100 6.152 141 
100 28.678 119 
100 11.901 210 
100 186.286 154 
100 101.647 150 

100 384.413 156 

1987 

1987 

3.643 
3.192 
6.772 
4.109 
7.571 
7.502 
9.494 
7.692 

39.856 
15.189 

225.042 
137.722 

484.827 

389 
409 
206 
330 
220 
555 
330 
177 
166 
284 
186 
203 

197 

Font: Departament d'Economia i Finances, Deu anys de finangament de la Generalitat de Catalunya (1978-1987), «Nota d'Economia», 
núm. 31, desembre de 1987, Generalitat de Catalunya. 

Taula 7.10 
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ POTENCIALMENT ACTIVA 

Dades relatives a 31 de desembre de 1987 

Població de 
16 anys i mes 

4.628.700 

Població inactiva 
2.159.500 (46,4%) 

Població activa 
2.429.700 (52,5 %) 

Població ocupada 
1.942.600 (80,0 %) 

Població desocupada 
487.100 (20%) 

Font: Departament de Treball, Full mensual d'ocupació, desembre de 1987, Generalitat 
de Catalunya. 



Taula 7.11 
EVOLUCIO DE LA POBLACIO ACTIVA I OCUPADA 

(en milers de persones, peí període 1977 a 1987) 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Poblado activa Poblado ocupada 

2.204,0 2.105,0 
2.227,0 2.058,2 
2.236,0 2.014,7 
2.249,0 1.939,7 
2.230,9 1.902,6 
2.249,9 1.827,0 
2.240,2 1.805,7 
2.233,3 1.781,8 
2.241,3 1.804,6 
2.322,8 1.835,2 
2.429,7 1.942,6 

Font: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre población activa. 

J 

Any 

1977 
1979 
1981 
1983 
1985 
1987* 

Taula 7.12 
DISTRIBUCIO DE LA POBLACIO OCUPADA PER SECTORS ECONOMICS 

Agricultura 

153,6 
158,7 
142,4 
125,9 
122,6 
87,6 

Evolució peí període 1977 a 1987, amb dades bianuals 
(milers de persones i percentatges relatius) 

% Industria % Construcció % Servéis 

6,82 905,2 40,21 256,8 11,41 935,3 
7,27 818,5 37,51 179,9 9,07 1.007,2 
6,89 763,6 36,92 156,9 7,59 1.005,2 
6,21 713,3 35,21 154,7 7,64 1.032,0 
6,11 683,5 34,09 132,9 6,63 1.066,8 
4,76 730,7 39,73 _ 904,8 

% 

41,55 
46,16 
48,61 
50,94 
53,18 
49,20 

Total 

2.250,9 
2.182,3 
2.068,1 
2.025,9 
2.005,8 
1.839,1 

Hi manquen 115.900 persones (6,3 %) no classificats. 

Font: Instituto Nacional de Estadística i (*) CIDC, Anuari estadísttc de Catalunya 



8. LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DE y ECONOMÍA 

1. L'ENTRADA A LA COMUNITAT 
ECONÓMICA EUROPEA 

El primer de gener de 1986, Espanya s'incorpora 
plenament a la Comunitat Económica Europea com 
a membre de pie dret. 

Per a alguns, la integració era desitjada, per a 
altres temuda, pero en medís económics es conside-
rava inevitable. De fet, no hi havia altra alternativa 
válida, agrades o no agrades. El baix nivell tecnoló-
gic, la dependencia deis pa'isos mes desenvolupats, 
les línies del córner^ exterior i finalment la situado 
geográfica, no admetien altra solució. La perspectiva 
de mantenir-se al marge deis grans blocs, com ha fet 
Sui'ssa, era il-lusória, perqué les circumstáncies, la 
infraestructura i el desenvolupament son molt dife-
rents. Buscar la integració en un hipotétic mercat comú 
amb els paisos d'América Llatina no tenia cap fona-
ment. Per tant, es tractava d'entrar al Mercat Comú 
en les millors condicions possibles. 

Catalunya sempre ha tingut una classe empresa
rial europeista, tot i que els problemes d'integració 
son molt grossos. Durant el segle xix els empresaris 
foren proteccionistes i oposats a la desaparició o reduc-
ció deis aranzels, que aleshores hauria suposat només 
moviment d'entrada de mercaderies. Pero a fináis del 
segle xx, i després de la terrible experiencia deis anys 
de la postguerra d'obligada autarquía, o siguí mise
ria, s'aná imposant el criteri Iliberal, que suposava 
situar Catalunya com una regió mes d'una Europa 
sense fronteres. 

A Catalunya es tenia consciéncia que si deixávem 
entrar els turistes que ens venien de T Europa comu

nitaria, i que permeteren la capitalització del país 
durant trenta anys, també havíem de deixar entrar 
les mercaderies que procedien d'aquests mateixos 
pai'sos. 

A mes, les relacions comerciáis amb Europa no 
eren en un sol sentit. El 1985 precisament, Tany ante
rior a l'entrada d'Espanya al Mercat Comú, s'havia 
obtingut la taxa máxima de cobertura de les exporta-
cions en relació a les importacions: les primeres repre
sentaren el 67 % de les segones, que no es un per
centatge baix. Després, lógicament, el percentatge ha 
baixat. 

A nivell institucional, la Generalitat de Catalunya 
crea, ja l'any 1982, el Patronat Cátala Pro-Europa. 
Aquest Patronat tenia per objectiu fonamental pre
parar la previsible entrada al Mercat europeu. Ho 
va fer a través d'estudis deis problemes que es pre-
sentarien, informació adequada ais empresaris i plan-
tejament de possibles solucions. El 1986, ja dins el 
Mercat, el Patronat obrí una delegació a Brussel-les 
amb la idea de seguir la marxa de la Comunitat i 
defensar els interessos catalans enfront de les instán-
cies comunitáries. Es tracta de no patir per ignoran
cia. Ja es patirá prou per altres raons. I Pempresari 
cátala ha de conéixer aquest nou mercat de mes de 
tres-cents milions de persones, obert ais seus produc-
tes, pero també en competencia amb els d'ells. 

Tal com es veien les coses des de l'exterior, i 
tal com es veuen ara ja des de dins, és prácticament 
impossible dir quins son els sectors beneficiáis i quins 
els perjudicats, perqué la veritat és molt complexa. 

Al sector agrari, per exemple, és normal dir que 
la fruita de Lleida es veurá beneficiada per Taíxeca-
ment total deis aranzels europeus, pero també és veri-



tat que algunes fruites tindran mes problemes que 
d* altres per trobar una bona sortida a Texterior. No 
hi ha cap principi general que valgui, perqué el camp 
comercial i de mercat pot quedar compensat —positi-
vament o negativament— per un aspecte monetari, 
per exemple. Lleida no podrá vendré la seva fruita 
a Europa —es un exemple— si la pesseta ha quedat 
revalorada enfront de la lira italiana, perqué alesho-
res els préssecs i les peres italianes es podran vendré 
a mes bon preu a la República Federal d'Alemanya. 

Al sector comercial passa el mateix. Hi ha sectors 
que han de temer les conseqüéncies de la integrado, 
pero fins i tot en aquests sectors hi ha sempre una 
o dues empreses que Pesperen amb candeletes, per
qué només hi troben avantatges. No hi ha principis 
generáis. 

Al sector servéis, Catalunya mantindrá i consoli
dará el seu potencial turístic. 

La integrado, en tot cas, es fa seguint un procés 
de reducció d'aranzels i d'adaptado a les institucions 
comunitáries. No obstant, abans d'arribar a l'Acta 
Única Europea de 1992, en qué la llibertat de merca-
deries, laboral i de servéis ha de ser total, hauran 
de desaparéixer una gran quantitat de barreres no 
aranzeláries, que existeixen a l'actualitat, aplicades 
per la majoria deis pai'sos membres. 

Capítol a part mereix la possible participació de 
Catalunya ais fons comunitaris. Podem citar el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el 
Fons Europeu d'Orientació i Garantía Agrícola-Secció 
Orientació (FEOGA-O), els ajuts per a la millora de 
les estructures de pesca, i el Fons Social Europeu 
(FSE). Només aquest darrer ha tingut un cert prota-
gonisme, en participar a la subvenció deis programes 
de formació professional durant els anys 1986 i 1987. 

2. LA INVERSIO ESTRANGERA 
I LES MULTINACIONALS 

El paper de les multinacionals a Catalunya s'ha 
incrementat fortament en el període que estudiem. 
Per una part, les fronteres s'han obert a la inversió 
estrangera, amb una legislado molt favorable. Per 
l'altra, el govern central i Pautonómic han fet esfor-
90S per atreure la inversió d'algunes grans empreses. 

Cal fer una distinció previa entre inversió estran
gera i inversió de les multinacionals. La primera fa 
referencia a tota entrada de diner, procedent de l'exte-
rior, que es proposa fer inversions mes o menys esta
bles. Una part d'aquesta inversió és la procedent de 

les multinacionals, abocada a les seves filiáis o parti-
cipades en territori espanyol. Pero una altra part és 
la que arriba per fer adquisicions immobiliáries o la 
que es canalitza a través de la borsa. 

La legislado de l'estat dona un tractament molt 
favorable a la inversió estrangera en general. Es a 
dir, en permet Tentrada, la inversió en empreses 
espanyoles o actius espanyols —amb poques limita-
cions—, i la repatriado deis beneficis generáis i del 
capital. En relació ais pai'sos membres del Mercat Comú 
aquesta legislado és un aven<; del que será obligatori 
per a tots els membres de la Comunitat a partir de 
l'Acta Única de 1992. En relació ais altres pai'sos com 
poden ser els Estats Units, Japó, Suécia o Su'fssa, és 
una qüestió de criteri polític i económic (Taula 8.1). 

L'entrada de capital estranger, destinat a la inver
sió a la borsa espanyola, ha estat molt important i 
ha creat una especie de vasos comunicants entre el 
mercat de capitals espanyol i els mundials. No fa tants 
anys, la borsa espanyola anava al seu aire, amb plena 
independencia del que passava mes enllá de les seves 
fronteres. El seu índex no tenia res a veure amb el 
de París, Frankfurt, Londres o Nova York. 

Ais darrers anys, la borsa espanyola ha rebut quan-
titats ingents de diner forani, que ha comprat títols 
d'empreses espanyoles. Es poden distingir tres tipus 
d'inversors: 

1. Les societats d'inversió mobiliária, fons 
de pensions i altres entitats financeres, que bus
quen una bona rendibilitat a la inversió, i una 
diversificació del risc. Son entitats que inver-
teixen una part deis seus actius totals en empre
ses espanyoles, seguint el consell deis seus experts 
en inversió mobiliária, que no pretenen inter
venir a la marxa de la societat, i que augmen
ten o redueixen la inversió d'acord amb criteris 
purament económics o de perspectiva de futur. 

Aqüestes entitats son les principáis respon
sables del principi deis vasos comunicants. Elles 
foren les que repercutiren el crash del mes d'octu-
bre de 1987 a la borsa de Nova York sobre 
les borses espanyoles, i també les que han facul-
tat la seva recuperado, després. 

2. Les institucions financeres o empreses 
industriáis que inverteixen a borsa i pretenen 
desenvolupar una estrategia a nivell de l'estat 
espanyol. El cas mes ciar és el del Kuwait Invest-
ment Office (KIO). Aquest no tracta tan sois 
d'obtenir un rendiment a través deis dividends 
de les accions o de les possibles plusválues, sino 

132 



Taula 8.1 
INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 

Evolució de la inversió estrangera per al període 1976 a 1987 i paísos inversors 

Any 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987* 

per ordre d'importáncia entre 1977 i 1983 (en milions de pessetes) 

Inversió Ir. 2n. 3r. 

4.308 
7.404 RFA Suissa EEUU 

10.730 EEUU Suissa Canadá 
12.240 EEUU Holanda RFA 
18.021 EEUU RFA Suissa 
8.464 Suissa Itilia EEUU 

14.824 RFA Japó Holanda 
20.026 RFA Japó Suissa 

50.292 
66.292 

238.093 

4t 

Franca 
RFA 
Suissa 
Franca 
RFA 
EEUU 
Italia 

* Nota ¿''Economíay núm. 32, juny de 1988, Generalítat de Catalunya. 

Font: COCIN. 

que busca aquests beneficis seguint una estrate
gia determinada, que implica la intervenció 
directa en Tadministració de les empreses parti-
cipades i el seguiment d'una gestió empresarial. 
No hi ha normalment aportació de tecnologia. 

3. Les inversions de les empreses multina
cionals, que es realitzen normalment en empre
ses filiáis o participades, que cotitzen a borsa 
o no, al servei de la política general de Pempresa 
matriu. Es el compromís mes serios d'inversió, 
ja que el benefici a obtenir depén d'ells mateixos 
i no d'uns altres. Suposa normalment 1'aporta
ció de tecnologia i l'elaboració d'un pía indus
trial o comercial. 

La inversió estrangera corresponent al primer grup 
ha tingut poca o mínima relació amb Catalunya, ja 
que s'ha realitzat fonamentalment des de la borsa de 
Madrid, fora de quan s'ha tractat d'invertir en empre
ses catalanes i amb poc mercat a la capital de l'estat. 
La nova f orea de la borsa madrilenya li ve de la inver
sió estrangera, molt sovint canalitzada per bañes, que 
prefereixen la centralització de les seves operacions 
en un sol lloc. 

Les compres de KIO, en canvi, teñen molt a veure 
amb el revifament de la borsa de Barcelona. Els res
ponsables del fons kuwaití teñen la seva plataforma 
operativa a Barcelona i les ordres de compra s'han 
donat en primer lloc al mercat de capitals barceloní. 

Algunes multinacionals porten molts anys a Catalu
nya. Les empreses químiques alemanyes —Basf, Bayer 
i Hoechst— s'hi establiren a primers de segle, atretes 
per la industria textil a la qual venien els seus colo-
rants. Olivetti i Pirelli escolliren Catalunya per a la 
seva primera experiencia internacional. Nestlé arriba 
a la década deis anys vint. La Seda fou la segona em
presa que fabrica fibra artificial amb capital holandés. 

Pero els darrers deu anys han estat decisius per 
a la implantació i consolidació de les multinacionals. 

Les ja establertes han consolidat les seves posi-
cions, especialment al sector químic i alimentan, amb 
empreses alemanyes i americanes, principalment, en 
cadascun deis dos sectors. 

La darrera onada d'inversions s'ha centrat en canvi 
en el sector de l'automóbil, de F electrónica de con-
sum i de les arts gráfiques. 

En el cas del sector de l'automóbil es tractava 
de revitalitzar empreses velles, abandonades pels seus 
antics propietaris. Es tractava de Seat, en mans de 
l'INI, i de la Motor Ibérica, una empresa que comencá 
en mans de la Ford, per passar després a mans de 
la Massey Ferguson canadenca, i després a les mans 
de ningú. O venia una multinacional a omplir el buit 
o les dues empreses s'havien de liquidar, ja que la 
solució autóctona era impossible. Era un cas de forca 
major, que es resolgué positivament. El tancament 
de Seat i de Motor Ibérica hauria estat un desastre 
cert per a l'economia catalana. 



L'electrónica de consum, que mereix un petit apar-
tat al capítol dedicat a la industria, ens permet entrar 
al món de les inversions japoneses a Espanya, que 
han estat fins ara inversions a Catalunya. Sobretot 
quan es tractava de creació d'indústries, ja que els 
japonesos que han vingut a comercialitzar els seus 
productes s'han instal-lat primordialment a Madrid. 
Els japonesos comentaren amb una empresa que feia 
cremalleres al Baix Ebre i han acabat amb la gran 
inversió de Nissan a Motor Ibérica. Dusseldorf i Bar
celona son les dues plataformes industriáis del Japó 
a Europa. 

Quan la multinacional aporta tecnologia propia, 
indispensable, poques objeccions se li poden fer. Fins 
i tot economies com la de la Unió Soviética o de 
la República de Xina ho han entes així i els han donat 
entrada: sector de Pautomóbil, electrónica de con
sum, informática, productes farmacéutics, maquina
ria de precisió, etc. 

Pero les multinacionals han anat estenent el seu 
radi d'acció. On la tecnologia no era arma suficient, 
han guanyat la batalla comercial. Es el cas de la moto
cicleta, com ja s'explica al capítol corresponent. 

La for^a comercial de les multinacionals es troba 
també al sector alimentari, un camp en el qual la 
tecnologia juga un paper relatiu, pero on el movi-
ment continu és obligat. La sui'ssa Nestlé, per exem-
ple, llan9a noranta-set nous productes al mercat 
espanyol Pany 1987, mentre en retirava de la venda 
seixanta-dos el mateix any. Aquesta política agres-
siva, que reforja el Uan^ament d'un producte amb 
éxit, mentre passen a pérdues i guanys, sense compli-
ments, els productes que no teñen bona acollida, no 
está a Pabast de les petites i mitjanes empreses. 

Una característica de P entrada de les multinacio
nals a Catalunya és que ho han fet, normalment, mit-
jan$ant la compra d'una empresa ja existent, en lloc 
de constituir una empresa nova. Comprar una empresa 
existent i en marxa estalvia molts esfortjos i permet 
guanyar els anys d'introducció al mercat. Si la marca 
era bona, han mantingut el nom; i no és fácil endevi-
nar que hi ha una multinacional al darrera de noms 
com Plaza i Janes o Casamitjana i Mensa. 

Catalunya era el lloc d'Espanya on hi havia mes 
industria i on era mes fácil entrar al mercat amb la 
compra d'una societat en marxa. Cal dir que, durant 
els anys de crisi industrial, les multinacionals man-
tingueren la confianza en el futur de Peconomia 
espanyola, i de la catalana en particular. Quan els 
empresaris catalans llan^aven la tovallola, incapa<;os 
de resistir, després de tres, quatre o cinc anys de 

crisi, les multinacionals compraven a bon preu actius, 
que adquiririen el seu veritable valor tan aviat com 
es superes la situació de crisi. Després, amb la nor-
malització, les multinacionals han bombardejat sense 
parar totes les empreses amb cara i ulls, situades en 
sectors que desvetllaven cobejanees. Aquelles que no 
han rebut la visita deis compradors estrangers son 
tan sois les que no han merescut un aprovat per part 
de les multinacionals, sigui per teñir un mercat massa 
local, un producte poc interessant o una estructura 
laboral o financera deficient. 

Perqué la veritat és que les multinacionals s'han 
estés prácticament per tots els sectors. Les trobem 
a la pasta que mengem a Phora de diñar, a la revista 
o el Uibre que llegim, al mitjá de transport que utilit-
zem, a la fibra artificial deis nostres vestits, a la medi
cina que prenem, al detergent que gastem per rentar 
els plats, a Paparell de televisió que tenim i a la 
máquina que ens serveix per escriure. 

3. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Quin és el paper deis catalans en relació a la seva 
economia? Manen o son manats? Es una pregunta 
a fer-se i a procurar contestar. Hi ha hagut qui ja 
ho ha fet, com és el cas d'Enric LLARCH amb el seu 
llibre sobre Creixement i dependencia económica ais 
Pai'sos Catalans (Edicions de La Magrana, 1984), 
el qual arriba a la conclusió que la internacionalitza-
ció de Peconomia catalana ha tingut com a conse-
qüéncia un fort increment de la dependencia d'inte-
ressos no catalans. 

Els qui treballem sobre estadístiques catalanes ens 
preguntem sovint qué volen significar expressions com 
«empreses catalanes» o «exportacions catalanes». Nor
malment, ens referim a empreses que están instaHades 
a Catalunya, i que venen a Pestranger productes fabri
cáis a les seves fabriques. Es molt possible que es 
tracti d'una empresa química alemanya, de la filial 
d'una empresa madrilenya o basca, d'un cotxe japo
nés. Les empreses son jurídicament empreses catala
nes, les seves exportacions aporten divises a Cata
lunya, pero els centres de decisió i la propietat son 
a la República Federal Alemanya, al Japó o a Madrid. 
La dependencia en aquests tres casos és clara i rotunda. 

Si el paper de les multinacionals s'ha multiplicat 
durant aquests darrers anys, és lógic que s'hagi incre-
mentat la dependencia. Aquest és un fet evident. Es 
conseqüéncia de les noves inversions realitzades o de 
Padquisició d'empreses catalanes, que han passat a 



mans estrangeres. A mes de les multinacionals, hi ha 
les inversions realitzades per pa'fsos posse'idors de gran 
quantitat de diner líquid, com es el cas d'alguns pai-
sos árabs. 

Aquesta major dependencia económica no es un 
fenomen que només afecti Catalunya. Afecta també 
Espanya, la majoria de paísos europeus i fins i tot 
els Estats Units. En aquest darrer país, la inversió 
japonesa és enorme i controla sectors industriáis sen-
cers: és molt difícil trobar un televisor o un vídeo 
que no sigui japonés; els americans ja no en fabri
quen. Els magatzems Harrods, de Londres, son tot 
un símbol del come^ británic pero ara pertanyen a 
capital árab, i el mateix es pot dir d'un parell deis 
hotels mes prestigiosos de la capital anglesa. L'empresa 
canadenca Seagram és propietaria d'una de les mes 
conegudes marques de xampany francés. Els xinesos 
beuran Pany 1988 uns quaranta milions d'ampolles 
de Coca-Cola, fabricades al seu territori, sota el con
trol de l'empresa d'Atlanta, ja que d'altra manera es 
quedaven sense. 

També és veritat que una altra veterana marca 
de xampany francés depén de Sant Sadurní d'Anoia, 
que unes hectárees de vinya californiana son propie-
tat d'empresaris del Penedés i que una empresa de 
perfums barcelonina en fabrica també a Fran$a i ais 
Estats Units, on els ven amb Timprescindible made 
in Frunce. 

Hi ha dependéncies que son obligades perqué apor
ten una tecnología que no es pot obtenir sense les 
multinacionals: cotxes, productes farmacéutics, elec
trónica, informática, etc. D'altres son mes discuti
bles. Es evident que es pot viure sense beure Coca-
Cola, i viure molt bé i feli^, pero dos paísos tan poc 
suspica^os de liberalisme com la Unió Soviética i la 
República de Xina han obert les seves portes a la 
beguda americana. 

La internacionalització de r economía crea sem
pre una dependencia de l'exterior. L'alternativa seria 
el tancament de fronteres i 1'autarquía, que ningú 
no defensa. Potser seria mes útil preguntar-nos quan 
aquesta dependencia afecta els interessos col-lectius 
d'una comunitat, en aquest cas Catalunya. Perqué 
mentre no els afecti, podríem creure que poden anar 
fent. Es ciar que una retirada massiva de les multina
cionals crearía un col-lapse absolut a l'economia cata
lana, pero els interessos económics están tan entrella-
^ats, que aixó és impossible, si no es produís una 
catástrofe previa. 

Les multinacionals venen a Catalaunya empeses 
per un interés económic i només es proposen guanyar 

diner, directament o indirectament. Si poguessin ins-
tal-lar-se a Huelva i reduir el dos per cent deis seus 
costos de producció, anírien a Huelva, sempre que 
els seus volguessin anar-hi. 

Es evident que cal un compromís entre les multi
nacionals i el poder polític, que posi un marc i un 
límit a les actuacions de les primeres. Catalunya ha 
d'acceptar o pot demanar Y arribada de les multina
cionals, pero ha de posar algunes condicions. No es 
tracta d'un contráete de matrimoni en qué es convin-
gui una fidelitat perpetua, pero cal que les multina
cionals abandonin els sistemes del capitalisme salvatge 
i donin un bon exemple de comportament social. En 
aqüestes condicions, les multinacionals poden fer una 
aportació positiva: inverteixen capital, creen llocs de 
treball, cedeixen tecnología, etc. 

Tant o mes preocupant que la dependencia de 
les multinacionals és la dependencia de les empreses 
que teñen el seu centre de decisió a l'estat espanyol, 
fora de Catalunya. Perqué en el cas de les multina
cionals, només hi ha un interés económic, pero en 
aqüestes hi pot haver un interés o una utilització 
política. 

I aquesta dependencia també s'ha incrementat 
durant el període 1977-88. Catalunya ha perdut el 
control de dos sectors fonamentals: el bancari i el 
de l'energia. Al capítol en el qual s'analitza el sis
tema financer, ja es parla de la crisi bancária, de la 
mateixa manera que al capítol que parla de l'energia 
es dona informació sobre Fecsa i Hidroeléctrica de 
Catalunya. No cal parlar-ne aquí. Es ciar que la situa
do anterior tampoc era com per parlar de plena inde
pendencia, pero certament ara ha pres unes formes 
de subordinació formal que fan auténtica angúnia. 

Catalunya té una estructura en la qual domina 
la petita i mitjana empresa. Son molt poques les grans 
empreses catalanes: les caixes d'estalvi, mitja dotzena 
d'empreses industriáis i poca cosa mes. I ja sabem 
que, per definido, la petita i mitjana empresa té una 
dependencia económica de la gran. Potser el pes eco
nómic de les petites i mitjanes és superior al que teñen 
les grans, pero el pes polític d'aquestes és immensa-
ment superior. Unes i altres ho saben. Ai del petit 
industrial que només treballa per a la Seat o aquell 
que només ven a El Corte Inglés! La seva supervi
vencia depén de la decisió d'una sola persona, que 
no está per romanas. Aquesta dependencia, no tan 
brutal, la teñen la majoria d'empresaris catalans. 



4. LES IMPORTACIONS 
I LES EXPORTACIONS 

Catalunya es un país importador. Si comparem 
el total exportat amb rimportat, comprovarem que 
les vendes a Pestranger son sempre molt inferiors a 
les compres. En el període estudiat, només hi ha Fany 
1981 en qué la relació de P exportado amb la impor
tado sigui inferior al 50%, i encara en aquest cas 
és degut a la baixa de les importacions. 

Dit d'una altra manera: en un marc de Uibertat de 
comer?, Catalunya importará, mes que exportará, ja 
que necessita matéries primeres i productes manufac
turáis en quantitat superior ais productes que pot ven
dré a 1'exterior. Aquest déficit quedará compensat per 
les vendes fora de Catalunya, pero a Pestat espanyol. 

Catalunya no és autosuficient en res. Aquest és 
un principi básic de Peconomia catalana. El desenvo-
lupament económic de Catalunya depén en bona part 
de la seva agilitat comercial i de Pintercanvi de mer-
caderies: a 1'interior de Catalunya, amb la resta de 
Festat, i amb Pestranger. 

a) Les importacions 

Les estadístiques comencen el 1979. En vuit anys, 
el volum d'importacions ha passat de 345 a 471 milers 
de milions en pessetes constants, que és un incre-
ment del 36%, for$a considerable (Taula 8.2). 

Taula 8.2 
EVOLUCIÓ DE LES IMPORTACIONS 

En milers de milions de pessetes 
corrents i constants de 1977 

Any 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ptes. corrents 

479,3 
656,0 
751,0 
854,5 

1.102,0 
1.202,0 
1.271,6 
1.462,8 

Ptes. constants 

345,8 
409,8 
405,7 
407,1 
468,3 
458,9 
446,3 
471,9 

Font: COCIN, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 

Si observem els productes importats, trobarem 
monótonament que els que figuren en els primers llocs 
corresponen a dues categories: 1) petroli'i els seus 
derivats; 2) productes alimentaris (blat de moro i 11a-

vors oleaginoses), que van destinats sobretot a la fabri
cado de pinsos i, en definitiva, a la ramaderia (Gra
fio 8.1). 

b) Les exportacions 

L'exportació és ja una constant de Peconomia cata
lana. Dit d'una altra manera: les vendes a 1'exterior 
formen part de 1'estrategia normal de moltes empre-
ses catalanes, de totes aquelles que no teñen un mer-
cat local. D'altra manera la seva actitud seria suicida 
(Taula 8.3). 

Taula 8.3 
EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS 

En milers de milions de pessetes 
corrents i constants de 1977 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Ptes. corrents 

166,2 
208,0 
265,4 
344,9 
406,0 

621,4 
763,6 
863,0 
828,0 

Ptes. constants 

166,2 
173,6 
191,5 
215,4 
219,4 

264,1 
291,6 
302,9 
267,1 

Les dades fins a 1982 corresponen a les empreses amb domicili fiscal 
a Catalunya. 

Font: COCIN, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años 
(1988). 

L'exportació catalana s'ha consolidat, pero no ens 
fem massa il-lusions ja que el principal mérit corres-
pon a les multinacionals que actúen a Catalunya. Els 
automóbils constitueixen la principal partida d'expor-
tació des de fa molts anys, i es tracta d'una política 
comercial d'empreses estrangeres, que teñen Catalunya 
com a plataforma. Les multinacionals han buscat 
també el mercat espanyol, pero molt sovint Catalunya 
és una pla9a des de la qual abocar-se a Europa o 
a PAmérica Llatina (Grafio 8.2). 

De totes maneres, si observem els productes típi-
cament catalans, comprovarem que alguns d'ells man-
tenen un bon nivell, any darrera any. Es el cas de 
Pacer, de la pelletería adobada o deis Uibres. El ciment 
ha estat un producte que ha tingut una forta baixa 
d'exportacions, després d'haver estat en un primer 



Gráfic 8.1 
L'ESTRUCTURA DE LES IMPORTACIONS 
Distribució per pai'sos de procedencia (en %) 
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Font: COCIN de Barcelona, Boletín de Estadística y Coyuntura 25 años (1988). 

Gráfic 8.2 
L'ESTRUCTURA DE LES EXPORTACIONS 

Distribució per pai'sos de destinació (en %) 
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Font: COCIN de Barcelona, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 
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lloc el 1981. Els filats de coto sense condicionar per-
den terreny, a favor de productes téxtils amb mes 
valor afegit. La fruita seca i els olis vegetáis son els 
principáis productes d'exportació procedents del sec
tor agrari, amb rafegit important del vi i del vi de 
cava (Grafio 8.3) i (Gráfic 8.4). 

La distribució geográfica de les exportacions ens 

indica que els pa'isos del Mercat Comú representen 
una majoria absoluta. Una majoria que ha augmentat 
en nou punts el primer any d'adhesió. El paper deis 
Estats Units és oscil-lant, i depén de la política pro
teccionista d'aquest país en alguns sectors i en rela-
ció a alguns productes, o del canvi mes o menys favo
rable de la divisa americana en relació a la pesseta. 

Gráfic 8.3 
IMPORTACIONS-EXPORTACIONS 

Estructura segons tipus de productes (1977 i 1986) 
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Font: COCIN de Barcelona, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 

Gráfic 8.4 
PRODUCTES MES EXPORTATS EN EL PERÍODE 1981-1986 

1981 

Ir. Ciments hidráulics 
2n. Vehicles automóbils 
3r. Llíbres i impresos 
4t. Barres de ferro o acer 
5é. Residus deis olis de petroli 

1983 

V. automóbils 
Productes d'alimentació 
Ciments hidráulics 
Asfalts i petrolis 
Olis vegetáis 

1984 

V. automóbils 
Productes de polimerització 
Olis vegetáis 
Residus d'olis vegetáis 
Prod. de destiMació de quitrá d'hulla 

1985 1986 

Ir. V. automóbils 
2n. Prod. de polimerització i copolim 
3r. Olis vegetáis 
4t. Olis de petrolis no crus 
5é. Barres de ferro i acer 

V. automóbils 
Productes de polimerització i copolim 
Olis i petroli no cru 
Recanvis per a vehicles 
Pelletería adobada 

Font: Elaborado propia. 



9. LA CRISI REPRESA 

1. L'ECONOMIA SUBMERGIDA 

L'estat intenta conéixer i gravar les activitats eco
nómiques, mentre les persones individuáis o les empre-
ses no acostumen a sentir cap entusiasme per aquest 
coneixement i, sobretot, per un gravamen sobre les 
seves activitats. 

L'economia submergida, irregular o clandestina és 
aquella que no figura comptabilitzada en cap registre 
oficial de l'estat. Es coneix la seva existencia, pero 
no pot ser ni estudiada ni valorada, ja que no té una 
apareja visible i s' amaga sobretot de les uilades ofi
ciáis deis funcionaris de 1'administrado pública. 

Sempre hi ha hagut economía submergida, evi-
dentment, pero l'estat modern ha fet un gran esforf 
per controlar les activitats económiques deis seus súb-
dits i la tecnologia moderna ha afavorit aquest esfor^. 

Una primera part de l'economia submergida és 
aquella formada per activitats económiques il-legals. 
No es declaren, per definició. Podem incloure aquí 
la prostitució, la droga i el contraban. La droga, sobre
tot, mou quantitats ingents de diner; és combatuda, 
pero els efectes d'aquesta lluita no han aconseguit 
desarrelar-la, ni tan sois reduir el seu impacte a la 
societat. Desgraciadament és un fenomen que ha anat 
en increment en el període de temps estudiat. La 
prostitució és tolerada, poc combatuda, pero no con
trolada. El contraban ha tingut époques glorioses, con-
seqüéncia d'un tancament de fronteres, per anar 
reduint la seva importancia amb 1'aplicado de políti-
ques lliberals i Pentrada d'Espanya al Mercat Comú 
Europeu. 

L'economia submergida mes interessant, des del 

punt de vista de Pestudiós de l'economia, és aquella 
que fa referencia a una fúgida de P administrado, 
aquella que defuig el pagament d'uns impostos o un 
control públic que acabaría finalment amb una cár-
rega fiscal. 

Aquesta economia submergida és una conseqüén-
cia directa de la historia de les relacions entre admi
nistrado i administrats. La fiscalitat pren com a punt 
de partida el dret de Padministració a detreure una 
part deis ingressos de Padministrat, que son aplicáis 
a facilitar un servei públic. Si la relació entre els dos 
és bona, Padministrat se sent ates per Pestat en obtenir 
els servéis que esperava d'ell, i considera que Pimpost 
o la taxa pagats han estat correctament invertits. Pero 
quan Padministrat considera que el servei públic no 
és bo o que la pressió fiscal és excessiva, tendeix 
a fugir-ne i a crear un racó d'economia submergida. 

L'economia submergida existeix a tot arreu, pero 
dins d'Europa té —sembla— un paper mes impor-
tant ais paísos llatins i mediterranis, que no pas ais 
anglosaxons o escandinaus. Foren els italians els qui 
crearen Pexpressió economía sommersa, de la qual tro-
baven abundants exemples al seu país. Es clássic el 
cas del port de Nápols, exportador d'una gran quan-
titat de guants, quan no hi havia ni una sola fábrica 
d'aquest article en tota la zona. Es evident que en 
tots aquests pai'sos, comen9ant peí nostre, els admi
nistrats no senten cap amor apassionat per la seva 
administrado, i han considerat sovint que el fet d'ama
gar uns ingressos era absolutament natural. Si els 
podien amagar, és ciar, sense grans riscos. 

Aqüestes situacions s'incrementen proporcional-
ment amb la pressió fiscal: com mes alta, mes econo
mia submergida. O quan la crisi económica és gene-



ral, ja que aleshores es fa un esfor^ per reduir el diner 
que reclama Pestat. 

A Catalunya —i a Espanya— els que fugen de 
declarar les seves activitats ho fan per eludir el paga-
ment d'impostos o els corresponents a la seguretat 
social. Les dades demostren Paugment de la pressió 
fiscal experimentada aquests anys, així com el fort 
cost de la seguretat social, carregada a Pempresa, en 
relació a d'altres paisos europeus {Taula 9.1, i Gráfic 
9.1) 

No totes les activitats son susceptibles de ser sub-
mergides. L'ordinador, el tractament informátic i 
Pobligació de declarar que teñen molts subjectes eco-
nómics faciliten la tasca de Padministració a Phora 
de conéixer els ingressos deis administráis. 

L'economia submergida sorgeix amb for£a en 
alguns sectors que inclouen treballs de carácter arte-
sanal o temporal. Es poden posar alguns exemples: 

reparació doméstica d'aparells eléctrics, classes 
d'idiomes, transport de mercaderies, etc. 

Sector agrari: Treball de personal eventual 
i no qualificat per salaris inferiors o iguals al 
mínim legal. 

Industria: A la construcció es dona molt 
sovint, en forma de treballadors autónoms con-
tractats temporalment, o bé de petits empresa-
ris, que fan petits treballs. Un estudi publicat 
fa poc afirmava que a Catalunya i al País Valen
cia hi havia el 25 % d'economia submergida al 
subsector de la confecció i el 15 % al del teixit. 
El sector alimentan té economia submergida en 
una bona part de les transaccions que es fan 
directament entre productor i consumidor, es 
tracti d'uns litres de llet o' d'uns enciams de 
Fhort. 

Servéis: Els exemples son nombrosíssims, des 
de la venda ambulant no autoritzada fins a la 

Cal destacar dos punts: en primer Uoc, que a vega-
des l'economia submergida integra tota Pactivitat eco
nómica d'una persona. Pero d'altres, el subjecte pas-
siu comparteix una activitat declarada amb una altra 
que no ho es. Aixó darrer és válid per a Pindustrial 
que declara només una part del que fa, com per a 
Pempleat de banca que plega a les tres i té una segona 
activitat a la tarda, no declarada. En segon lloc, i 
per definido, una economia submergida no es pot 
valorar, perqué no está a la vista. De totes maneres, 
les aproximacions que s'han fet han portat a resul
táis tan sorprenents com Pafirmació que a Catalunya 
pot arribar a suposar el 20 o el 22 % del producte 
interior brut, que seria una xifra enorme. 

Durant els anys que han estat de crisi aguda i 
no tan aguda d'aquest període 1977-88, hi ha hagut 
sovint consciéncia que Patur registrat era superior al 
real. La diferencia es troba en l'economia submer
gida, de la qual son protagonistes uns aturats que 
accepten o realitzen treballs remuneráis de carácter 
mes o menys temporal, pero que no declaren. 

L'economia submergida fa un mal ciar a l'econo
mia oficial, quan es planteja com a competencia, ja 
que el cost del producte fabricat o del servei donat 
será inferior. L'empresari oficial ha d'afegir mes d'un 
30 % del sou del seu treballador, que paga a la segu
retat social, i que encareix el producte. Aquesta com
petencia és clarament il-lícita i negativa, i castiga aquell 
que compleix amb la llei. 

Aquest és un principi ciar, pero Pestat no ha creat 
els mitjans necessaris per a la repressió d'aquesta eco
nomia no declarada. I és lógic que siguí així, en temps 
de crisi i mentre una bona part del seus protagonis-

Taula 9.1 
CÁRREGUES SOBRE LES EMPRESES DE LES RETENCIONS OBLIGATORIES 

Percentatge que suposen els Impostos i Seguretat Social a diversos paisos 
(any 1980) 

País % 

Espanya 43,1 
Franca 39,2 
Luxemburg 33,8 
Suécia 32,5 
Bélgica 25,4 
Paisos Baixos 24,6 

País % 

Alemanya 24,5 
Regne Unit 21,8 
Italia 30,5 
Japó 37,0 
EEUU 25,7 
Dinamarca 4,0 

Font: Banesto, Boletín del Departamento de Extranjero, núm. 223, abril de 1983. 



Gráfic 9.1 
EVOLUCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL 

(1970-1982) 
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Font: J. Trigo i C. Vázquez, La economía irregular, Generalitat de Catalunya, 1983. 

tes siguin persones aturades o empresaris que facin 
treballar gent sense feina. Algunes vegades, el remei 
(la repressió) és pitjor que la malaltia (la tolerancia 
d'una infracció fiscal o laboral). 

L'economia submergida només pot reduir-se (difí-
cilment liquidar-se) aprofitant moments d'eufória eco
nómica, i mitjan9ant una política fiscal i laboral que 
sigui acceptada per una gran majoria. I a través d'una 
política de servéis públics, valorada pels ciutadans, 
i que no permeti l'argument de «no em donen bons 
servéis, per tant no els dono els meus diners». 

2. UNA CRISI INDUSTRIAL 

A fináis de 1973, els principáis paisos exporta-
dors de petroli acordaren una al$a enorme i sobtada 
d'aquest recurs energétic. S'iniciá aleshores una seriosa 
crisi económica d'abast mundial, que havia de durar 
any s. 

Molts experts creuen que la crisi s'hauria produ'ft 
igualment sense l'al^a deis preus del petroli, que d'altra 
banda es mantenien a un nivell artificial, pero és evi-
dent que aquell fet fou el detonador, que obliga a 
prendre mesures económiques per compensar-lo. 
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Espanya fou Fúnic estat europeu que no prengué 
mesures, malgrat la seva dependencia petroliera i el 
cost enorme que li suposava el nou preu. A la resta 
d'Europa es repercutí Falga del petroli cru sobre els 
productes petroliers i s' inicia decididament una polí
tica de diversificació de fonts de recursos energétics 
(carbó, nuclears, etc.). Com a conseqüéncia, es reduí 
el consum de la gasolina i d'altres deriváis del petroli 
i s'aná compensant Falga. Aquí, el preu del petroli 
es multiplica per tres en pocs mesos, pero no es reper
cutí el cost sobre els usuaris, de manera que aquests 
continuaren gastant alegrement. El 1980, Espanya 
havia augmentat el 32 % el consum de petroli, men-
tre els pai'sos membres de la Comunitat Económica 
Europea Fhavien disminuit en un 13 % (vegeu Car
ies SUDRIÁ, a La economía española en el siglo XX. 
La Energía, Ariel, 1987) (Grdfic 9.2). 

L' actitud espanyola era suicida i no deguda total-
ment ais inexperts responsables deis darrers anys del 
franquisme, sino precisament a Fimpacte que suposá 
la desaparició del régim dictatorial i la transició cap 
a la democracia. Els problemes mes urgents deis diri-
gents espanyols eren els polítics, perqué es tractava 
de redactar una constitució, de constituir o de lega-
litzar uns partits polítics, d'establir unes bases de con
vivencia, després de quaranta anys de dictadura. Les 
primeres mesures económiques realistes foren preses 

el juliol de 1977 per un Govern Suárez en el qual 
el Vicepresident d'Afers Económics era Fuentes 
Quintana. 

Aquest retard es pagará car. Oficialment, la crisi 
económica arriba mes tard aquí que a d'altres pai'sos 
europeus, pero els seus efectes serán mes intensos 
i llargs. 

La crisi és, sobretot, una crisi industrial. L'alga 
del preu del petroli repercutirá sobre una serie de 
productes derivats (plástic, fibres químiques, etc.), aug
mentará el cost de fabricació de productes industriáis 
(que utilitzen el fuel-oil com a energía) i incremen
tará les despeses de les economies domestiques. Pero 
sobretot posará en evidencia una estructura indus
trial que demana la reconversió urgent i que no está 
preparada per fer front ais problemes que li llencen 
al damunt. 

Els ingressos del turisme es mantindran, básica-
ment. Els anys 1979 i 1980 flaquejará una mica la 
xifra de visitants, pero es refará aviat. El sector agrari 
quedará lógicament afectat, pero no és la demanda 
de productes agraris la que fluixeja mes. 

La crisi industrial afectará mes Catalunya que la 
resta de Festat. L'evolució económica de les Ules 
Balears, per exemple, que viuen del turisme i teñen 
poca industria, és clara en aquest sentit, ja que els 
efectes de la crisi general queden allí molt atenuáis. 

Milions de m5 
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La crisi és perfectament latent el 1977, pero no 
es posará de manifest fins a fináis de 1980, quan 
s'ensorra finalment la venda de productes petroliers 
i la població s'adona que cal apretar-se el cinturó. 
El 1982 presenta el punt mes baix en 1'índex de pro-
ducció industrial. La crisi financera accentuará el desá-
nim general i es parlará de «desindustrialítzació de 
Catalunya», com un fet, i no tan sois com un fet 
sino com una esperaba per poder fugir de la crisi. 

3. LA REPRESA 

La crisi económica dura mes a l'estat espanyol 
que a la resta d'estats europeus, per les raons ja comen-
tades. Pero les mesures económiques, i el canvi deis 
pa'fsos desenvolupats, facilitaran la sortida del túnel. 

La represa económica és també represa industrial. 
I si la crisi havia afectat fortament Catalunya al seu 
ínici, per aquest motiu, ara els efectes serán contraris. 

Les estadístiques, de tota manera, no recullen 
encara tots els efectes d' aquesta represa, que son visi
bles per a Pespectador des del 1985. Es per aixó, 
per compensar l'estadística i per confirmar la represa 
que, a continuació, es fa referencia a dos exemples 
ben característics d'aquesta embranzida: la Zona 
d'Urgent Reindustrialització i el Pare Tecnológic del 
Valles. 

a) La ZUR catalana 

El govern central crea les Zones d'Urgent Rein
dustrialització peí Decret Llei de 26 de juliol de 1984. 
Les ZUR es proposaven la creació de noves indus
tries en zones especialment afectades per la crisi indus
trial, que compensessin les pérdues de llocs de treball 
i facilitessin la recuperado económica. Hi havia 
d'haver una relació directa entre ZUR i altes taxes 
d'atur. 

La legislado va preveure una serie de beneficis 
aplicables a les empreses que s'acollissin a la legisla
do. La mes important era una subvenció del 30 % 
sobre la inversió aprovada en actius fixos per part 
de la nova empresa o ampliació de les ja existents. 
Preferencia en Tobtenció de crédit oficial, beneficis 
de carácter fiscal i aranzelari, i primes sobre els nous 
contractes de treball, completaven el marc deis avan-
tatges legáis. 

En un primer moment s'aprovaren tres ZUR: 
Astúries, Cádiz i Madrid. Després se n'aprovarien 
dues mes: Nervión i Vigo-Ferrol. Finalment, i des

prés de moltes discussions i pressions, s'acceptá la 
ZUR catalana (21 de juny de 1985). 

La ZUR catalana inclou fonamentalment munici-
pis del Baix Llobregat, del Valles Occidental, i del 
Barcelonés. Es tracta de la zona mes afectada peí 
tancament d'empreses durant els anys de crisi, i aquella 
que oferia una població activa amb taxes mes altes 
d'atur. 

Les ZUR tenien una vida de tres anys. La cata
lana es mantingué fins al 21 de juny de 1988, i peí 
fet de ser la darrera en constituir-se fou també la 
darrera en tancar-se. Aquest fet permet comprovar 
que ha estat la que ha rebut mes projectes d'inversió 
i de creació de llocs de treball, ja en marxa. El resul-
tat final son quatre-cents vuitanta-dps projectes, amb 
una inversió de 75.600 milions de pessetes. Els nous 
llocs de treball superen els cinc mil. 

En segon terme ve la ZUR de Madrid, amb menys 
projectes i una xifra d'inversió propera. Pero cal afe-
gir que quasi la meitat de la inversió a la ZUR madri-
lenya deriva d'un sol projecte industrial: la fabricado 
de micro-xips, fruit de Pacord Cia. Telefónica-A.T.T. 
americana. 

El paper de les multinacionals és també impor
tant a la ZUR catalana: Hewlett-Packard, Sanyo i 
Sharp al sector electrónic i informátic, Panrico a 1'ali
mentan, AEG i AMP al de construcció de maquina
ria i material eléctric, i Eurohueco-Bertelsmann al sec
tor d'arts gráfiques. La presencia de les multinacionals 
és conseqüent a la inversió que aqüestes empreses 
han realitzat a l'economia catalana, amb carácter gene
ral, aquests darrers anys. 

b) El Pare Tecnológic del Valles 

Un pare tecnológic és una zona formada per ter-
reny industrial, ben comunicada, destinada a la implan
tado d'indústries amb tecnologia punta, que compta 
amb uns servéis generáis a la disposició de les empre
ses allí instal-lades, i que manté uns contactes institu-
cionals amb una o mes universitats, 

Un pare tecnológic no és un pare d'investigació 
pura, ja que les empreses es proposen de fer manu
factures. El model n'ha estat el Silicon Valley, de 
California, bressol de la microelectrónica, i un bon 
exemple de coMaboració entre els cervells universita-
ris i algunes empreses amb tecnologia avancada. 

La proposta inicial fou de la Corporació Metro
politana de Barcelona, la quan abans d'extingir-se passá 
la idea i els terrenys a la Zona Franca de Barcelona. 
La Generalitat de Catalunya s'incorporá al projecte 



a través de la seva conselleria d'Industria, i poste-
riorment hi entraren les tres universitats catalanes, 
els ajuntaments de la zona i algunes escoles d'admi-
nistració d'empreses. El projecte es fa conjuntament; 
altrament, seria d'impossible realització. 

En un primer moment es parla de «Silicó Valles», 
en un ciar intent de prestigiar el Pare amb aquest 
joc de paraules. La presencia de 1*Olivetti italiana 
podia justificar mínimament el nom. Pero aviat es 
deixá peí seu nom oficial, mes serios i mes exacte, 
de Pare Tecnológic del Valles. 

El Pare, constitu'ft en forma de societat anónima, 
té dues filiáis: 1'Instituí de Tecnología i el Business 
Technological Center S.A., els quals ofereixen els ser-
veis comuns ja mencionáis, i que van des d'un banc 
de dades fins a sales de conferencies. El Laboratori 
d'Assaigs i d'Investigacions, dependent de la Gene-
ralitat de Catalunya, present al Pare, subratUa la seva 
intencionalitat. 

El Pare és fins ara un bon exemple de coMabora-
ció institucional catalana, amb participado d'ámbits 
i personalitats ben diferents. 

4. L'ATUR 

L'atur és, per desgracia, un fenomen mundial. Hi 
hagué un moment en qué els paisos d'economia socia
lista planificada defensaren la seva posició dient que 

ells no tenien aquest problema, pero la realitat era 
ben diferent: tenien un atur encobert, fácil d'iden
tificar. 

Des de fa uns anys, i especialment des de Pinici 
de la crisi económica que comenta el 1974, l'atur 
és el primer problema de quasi tots els paisos desen-
volupats que apliquen el model económic del capita-
lisme liberal o d'economia de mercat. A fináis de 1987 
la taxa d'atur a Catalunya era del 18,36 % (Grafio 
9.3). 

Només el Japó, Suissa i Suécia teñen una situació 
en qué l'atur no queda en primer rengle de les seves 
preocupacions. Els Estats Units han aconseguit 
rebaixar fortament la seva taxa, mentre els restants 
també ho han fet pero están encara en niveüs molt 
alts. Espanya és l'estat amb mes aturats de la Comu-
nitat Económica Europea. 

La crisi económica es pot considerar com acabada, 
pero l'atur es va reduint en un procés molt mes lent. 
La crisi ha obligat a reconvertir la industria, a inver
tir en maquinaria, a reduir despeses, a millorar la 
productivitat. I tot aixó significa reducció de la má 
d'obra, especialment la poc qualificada. Molt sovint 
resulta impossible reciclar l'aturat perqué opti a un 
lloc de treball de nova creació i es manté així un 
exércit d'aturats, que només desapareixen amb la jubi
lado o la mort natural. 

L'atur registrat a Catalunya és ja del 10% l'any 
1979. Fins aleshores la taxa d'atur era inferior a la 

Gráfic 9.3 
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del total de l'estat. Pero Fany 1980 canvien les tor
nes i durant sis anys —1980 a 1985— Catalunya 
té mes aturats: son els anys forts de la crisi indus
trial. Els dos darrers anys del període es recupera 
aquella situació Ueugerament millor, tal com havia 
estat fins al 1980 (Taula 9.2, i Gráfic 9.4). 

El sector económic mes afectat, en un primer 
moment, es el de la construcció. El 1977, un de cada 
tres treballadors afiliats al sector están donats de baixa 
com aturats. Es el sector que suma els efectes de 
la forta crisi i d'una major mecanització de les seves 
operacions. Durant aquells primers anys Catalunya 
s'omple de cartells que diuen «es ven» o «se vende», 
que es mantenen mesos i mesos. Es el temps de 
Pensorrada del mercat immobiliari i en el qual res 
no val res, perqué no hi ha comprador disposat a 
fer-se amb aquells actius. Paradoxalment és el sector 
que demostra una major millora en el seu compor-
tament. 

Els treballadors aturats del sector industrial son 
els mes nombrosos i els qui representen un percen-
tatge major, durant tots els anys estudiats. Entre 1977 
i 1982 la xifra es multiplica per tres, es manté amb 
lleugeres alces fins al 1986 i canvia de signe el 1987, 
per primera vegada des que es fan estadístiques de 
l'atur registrat. 

El sector de servéis és el que ofereix un creixe-
ment mes continuat d'aturats. Els nous indigents pro-
cedeixen del sector financer, del turístic, del comer?. 

El sector terciari és el que ofereix mes possibilitats, 
pero aqüestes es donen per a llocs que difícilment 
poden ser coberts pels que han quedat buits. 

L'agricultura, ramaderia i pesca té pocs aturats, 
perqué la població que viu del sector tendeix a reduir-
se, en passar a d'altres sectors mes rendibles. 

Finalment, la categoría d'aturats sense feina ante
rior, correspon a aquells que entren al mercat de tre-
ball per primera vegada. La primera categoría és la 
deis joves, que acaben estudis o entren en edat de 
treballar. La segona és la de la dona, que opta peí 
treball, augmentant aíxí 1'oferta en un moment espe-
cialment feble de l'economia. La baixa deis darrers 
anys pot correspondre a les accions legáis, a favor 
d'aquest sector, promocionades per l'administració cen
tral i la Generalitat de Catalunya (Taula 9.3). 

Segons les enquestes de l'Institut Nacional d'Indús-
tria, que donen l'atur estimat, fa temps que Catalunya 
ha superat el mig milió d'aturats (des del 1983, exac
tamente Peí registre, en canvi, encara no hem arribat 
a aquesta xifra i hi ha Pesperan9a de no arribar-hi, 
comptant amb la reactivació general de Teconomia. 

El mapa de localització de l'atur registrat a Cata
lunya subratlla el carácter industrial de la crisi i el 
fort contingent d'aturats procedent del sector servéis. 
Les comarques pobres i agrícoles teñen un atur molt 
baix, perqué la població ha marxat. Un poblé aban-
donat dona un 0 % d'atur, perqué també és zero la 
seva població ocupada (Grafic 9.5). 

Taula 9.2 
EVOLUCIO DE LA TAXA D'ATUR REGISTRAT 1 ESTIMAT 

Proporció de l'atur registrat i estimat sobre el total de població activa 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

i comparació amb l'atur registrat a Espanya (1977-1987) 

Atur registrat 
Atur estimat* Atur registrat a Espanya 

4,8 4,7 6,3 
8,3 7,6 8,2 

11,1 9,9 10,1 
17,8 13,8 12,6 
17,6 13,4 13,3 
21,8 16,6 16,1 
22,7 19,8 17,4 
23,7 20,0 19,3 
23,2 20,6 20,0 
21,7 21,0 21,2 
20,1 18,4 20,8 

Font: Departament de Treball, Full mensual d'ocupació. Generalitat de Catalunya i (*) Instituto Nacional de Estadística 



Gráfic 9.4 
EVOLUCIO DE L'ATUR ESTIMAT 
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Taula 9.3 
EVOLUCIO DE L'ATUR REGISTRAT PER SECTORS ECONOMICS 

(en milers de persones, de 1977 a 1987) 

Agricultura Industria Construcció Servéis 

0,3 46,3 31,2 17,0 
0,5 66,5 40,6 27,3 
0,5 74,2 49,1 38,0 
0,7 89,3 53,0 52,5 
0,9 113,3 59,3 66,9 
1,8 139,6 60,2 88,2 
2,0 152,4 61,1 105,7 
2,8 150,5 54,4 115,5 
3,1 160,3 49,4 129,0 
3,5 161,0 46,4 144,8 
3,6 159,9 38,3 150,7 

Sense feina 
anterior 

6,0 
18,4 
34,9 
44,8 
57,7 
83,2 

122,2 
123,2 
120,0 
116,5 
92,6 

Total 

100,9 
153,3 
196,8 
240,3 
298,2 
373,7 
443,3 
446,3 
461,8 
472,2 
445,1 

Font: Departament de Treball, Full mensual d'ocupació, Generalitat de Catalunya, 



Gfáfic 9.5 
LOCALITZACIÓ COMARCAL DE L'ATUR REGISTRAT 
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10. L'ENERGIA 

1. LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA 

La dependencia energética catalana no és cap nove-
tat. A mitjan segle xix, els industriáis catalans impor-
taven el carbó d'Astúries i de Gran Bretanya, espe-
rant el moment en qué el ferrocarril arribaría ais mítics 
jaciments de carbó de Sant Joan de les Abadesses. 
Anys mes tard, els catalans s'adonaren que el país 
tenia poc carbó i que aquest era de baixa qualitat. 
L'aprofitament hidroeléctric deis rius Ueidatans suposá 
un auténtic alliberament durant uns anys, pero aviat 
torna la dependencia, aquest cop del petroli. 

L'any 1970 el 75,5 % del consum energétic cátala 
procedía del petroli, tot ell importat. Un 75 % és 
un percentatge molt alt i ho resulta encara mes quan 
el preu d'acjuest component es multiplica per nou en 
pocs anys. Es el que passá a partir de 1973. El preu 
del barril de petroli, que era de 3,45 $ el mes d'octu-
bre de 1973, augmenta progressivament fins a 26 $ 
a fináis de 1979 i fins a 32 $ el 1980. 

Es evident que calia prendre mesures immedia-
tes, pero aleshores el govern espanyol i el mateix poblé 
es dedicaven a construir la seva democracia, amb tota 
F esperanza i tota la por del món, de manera que les 
mesures vingueren tard, tant a nivell general com a 
Fhora de buscar una diversificació en les fonts 
d'energia. 

La Generalitat té publicades unes series homogé-
nies de consum i producció d'energia primaria, fins 
a 1984 (Taula 10.1). Es fácil comprovar Fesfor? per 
a reduir el paper del petroli, que del 75 % de l'any 
1970 havia passat a representar el 57,4% catorze 
anys mes tard (1984), i encara deu haver experimen-

tat una petita disminució des d'aleshores, tenint en 
compte que el consum de combustibles líquids (gaso
lina, gas-oil i fuel-oil) no havia prácticament augmen-
tat fins el 1986. Probablement, el 1987 veurá en 
aquest sentit un canvi de signe, donada la baixa inter
nacional i interior deis preus del petroli. 

Els recursos hidráulics son els mes importants amb 
qué compta Catalunya, i Taigua és la mes neta i barata 
de les energies renovables. Es per aixó que la Gene
ralitat de Catalunya, d'acord amb el Plan Energético 
Nacional, ha fet un esfor£ per tornar a obrir velles 
centráis hidroeléctriques i per aprofitar qualsevol des-
nivell d'un corrent d'aigua. Catalunya consumeix tota 
Fenergia hidroeléctrica que produeix i en demana mes 
en forma d'intercanvis eléctrics amb companyies — 
espanyoles o estrangeres— que en teñen un sobrant, 
sigui procedent de salts d'aigua, sigui de térmiques 
convencionals o nuclears. El saldo d'aquests inter-
canvis eléctrics és permanentment positiu. 

La font energética que pot representar una sor
presa per a mes d'un és la procedent deis jaciments 
petroliers del Delta de l'Ebre. Se'n parla en un capí
tol a part. 

El 1986, Fenergia d'origen nuclear produída a 
Catalunya era equivalent a un terf de la produi'da 
a Espanya. Es un percentatge molt alt, i despropor-
cionat al que representa Feconomia catalana en el con-
junt espanyol, pero també cal dir que és a Catalunya 
on Fesfor? de diversificació es feia mes urgent. El 
1972, Catalunya compta amb la primera nuclear en 
marxa —la de Vandellós I— que era la tercera o 
quarta de Festat espanyol, i posteriorment ha posat 
en marxa les dues d'Ascó i Vandellós II. 

L'esfor^ d'inversió en centráis nuclears per part 



Taula 10.1 
PRODUCCIO I CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA 

(en milions de TEP, de 1977 a 1984) 

PRODUCCIO 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Carbó 

0,15 
0,18 
0,23 
0,20 
0,27 
0,28 
0,31 
0,32 

Petroli 

0,92 
0,92 
1,08 
1,53 
1,16 
1,45 
2,90 
2,24 

Gas nat. 

— 

— 

— 

0,002 
0,004 
0,003 

Hidro
eléctrica 

1,31 
1,10 
1,20 
0,85 
0,93 
1,10 
0,93 
0,99 

Nuclear 

0,76 
0,74 
0,72 
0,76 
0,68 
0,71 
0,80 
1,62 

Residus 

0,09 
0,08 
0,08 
0,09 
0,11 
0,10 
0,10 
0,11 

Total 
energía 

3,23 
3,01 
3,31 
3,43 
3,17 
3,65 
5,05 
5,28 

Tot. energía 
utilitzada 

2,72 
2,62 
2,86 
3,21 
2,86 
3,25 
4,77 
5,06 

CONSUM 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Carbó 

0,22 
0,24 
0,25 
0,27 
0,58 
0,77 
0,76 
0,75 

Petroli 

7,20 
7,84 
8,81 
9,16 
8,07 
7,88 
8,01 
7,27 

Gas nat. 

1,10 
1,12 
1,27 
1,55 
1,53 
1,62 
1,55 
1,32 

Hidro
eléctrica Nucleai 

1,31 0,76 
1,10 0,74 
1,20 0,72 
0,85 0,76 
0,93 0,68 
1,10 0,71 
0,93 0,80 
0,99 1,62 

Intercanvi 
Electric. 

0,19 
0,26 
0,34 
0,21 
0,22 
0,29 
0,54 
0,61 

Residus 

0,09 
0,08 
0,08 
0,09 
0,11 
0,10 
0,10 
0,11 

Total 
energía 

10,85 
11,37 
12,67 
12,90 
12,13 
12,47 
12,70 
12,67 

Tot. energ. 
utilitzada 

10,35 
10,99 
12,22 
12,67 
11,82 
12,07 
12,41 
12,45 

Font: Departament d'Indústria i Energía, Estadistiques energétiques de Catalunya. Serie Homogénia. Generalitat de Catalunya, 1984 

de les empreses catalanes els ha costat molt car. En 
part, perqué les previsions de creixement de la 
demanda no es compliren, en caure al pou de la crisi 
económica i industrial. En part, perqué resulta molt 
car un finan^ament amb dólars comprats a 60 o 70 
pessetes, i que s'ha de retornar al canvi de 120 o 
140 pessetes al cap d'uns anys. El cas de Fecsa també 
es tracta a part. 

L'alsa del preu del petroli ha provocat un incre-
ment general de la producció de carbó, arreu del món. 
Mentre les reserves de petroli s'extingiran aviat, les 
reserves de carbó son encara enormes a nivell mun
dial, i no preocupa el seu esgotament. Catalunya en 
aquest sentit poca cosa ha fet. Tot just man teñir una 
producció de carbó propia, procedent en bona part 
de les mines de Fígols, Saldes i altres poblacions de 
l'Alt Berguedá, que han suposat unes fortíssimes pér-
dues a la seva propietaria, Fecsa. Si es crema mes 
carbó a Catalunya, certament que no es carbó del 
país (Gráfic 10.1). 

Un fet important a destacar és la construcció i 
posada en marxa, l'any 1976, de la refinería de petro-
Hs de Tarragona, mes exactament a la Pobla de Ma-

fumet. Fou la darrera a construir-se a Testat espa-
nyol. Malgrat ser Catalunya el principal mercat es-
panyol per a productes petroliers, els successius 
governs del general Franco no consideraren adient 
instal-lar-ne una a Catalunya. N'hi havia a Tenerife, 
a Huelva, a la badia d'Algeciras, a Cartagena, a La 
Corunya, a Puertollano, al País Base, a Castelló, pero 
no a Catalunya. Amb tota la bona voluntat és impos-
sible no creure en una clara discriminació política 
durant trenta-cinc anys. 

A Tarragona hi funcionava ja des del 1965 una 
petita refinería, la d'Asesa, dedicada a la producció 
d'asfalts, fruit de la iniciativa privada, pero no era 
una refineria completa, ni de Uuny. El projecte defi-
nitiu va anar a carree de TEmpresa Nacional de Tar
ragona, S. A., amb participació majoritária de I'INI 
i minoritaria d'alguns grups catalans. Posteriorment, 
la societat s'integrá en el grup públie Repsol. La refi
neria s'instal-la en un Uoc on no perjudiques el turisme, 
una mica allunyada de la platja, pero estretament con-
nectada amb les empreses químiques del polígon de 
Tarragona (uns pocs quilómetres mes enllá), a les quals 
proveeix de deriváis del petroli. 



Gráfic 10.1 
EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA D'ENERGIA 

(sense consums no energétics) 
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Pont: Departament d'Indústria i Energía, Estadtstiques energéttques de Catalunya, 1984. 

2. EL GAS NATURAL 
I CATALANA DE GAS 

El gas natural arriba tard a Espanya. Fou intro-
du'it per Catalunya, el 1969, grades a la societat Gas 
Natural, S. A., filial de la Catalana de Gas. La nova 
societat signa uns contractes amb Libia i després amb 
Algéria, que eren els provéfdors. Construí a la zona 
franca de Barcelona una terminal, on es gasificava 
i emmagatzemava el gas que els arribava liquat, trans-
portat per vaixells des del lloc d'origen. 

Com que era una iniciativa massa gruixuda, i a 
mes catalana, 1'administrado central considera que 
havia de posar les coses al seu lloc. El 1975, la 
Empresa Nacional del Gas —Enagas— compra a Gas 
Natural la terminal de Barcelona, i els contractes foren 
transferits a favor seu. Gas Natural, S. A. passá a 
la historia, pero no la seva societat promotora, Cata
lana de Gas, S. A., que havia iniciat una política 
expansiva, fonamentada en la conversió del gas ciu-
tat en gas natural i en 1*oferta d'aquest darrer a la 
industria catalana. Catalana es queda amb la xarxa 
de distribució de Gas Natural. 

El Pía de Gasificado de 1986 preveu doblar les 
xifres de consum a l'estat espanyol entre 1986 i 1992. 
Es crearan dues noves termináis, similars a la de Bar

celona, a Cartagena i Huelva. Es compta des de fa 
pocs anys amb dos jaciments de gas propis: un a Ser-
rabio (Osea) i l'altre al País Base. 

Amb aquesta gasificació ens aproparem una mica 
al que son els parámetres europeus (Taula 10.2). 

Taula 10.2 
CONSUM DE GAS CANALITZAT 

PER CAPITA 
Comparació entre paisos 

en 

Catalunya 
Espanya 
Franga 
Italia 
Bélgica 
CEE 

TE per habitant, 
europeus, 
1978 

1.698 
317 

3.788 
4.323 
9.478 
6.792 

Font: Departament d'Indústria i Energía, El Llibre Blanc de ¿'Ener
gía a Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1981. 

El paper de Catalana de Gas es manté for9a impor-
tant, malgrat no comptar ja amb el proveiment de 
la primera materia. El seu paper és ara d'empresa 
distribuidora, i ha iniciat un procés d'expansió, des-



prés d'arribar a uns acords amb l'estat. Concretament, 
Enagas ha traspassat la responsabilitat de distribució 
del gas natural per a Catalunya; i a una filial seva 
—Compañía Española del Gas, Cegas— la correspo-
nent al País Valencia, Murcia i Cantabria. A Cata
lunya, es compta arribar a connectar els principáis 
centres industriáis amb una xarxa de gasoductes, que 
tindran una longitud superior ais 400 quilómetres. 

3. EL REPARTIMENT DE FECSA 

Fecsa —Forces Eléctriques de Catalunya, S. A.— 
es la primera empresa catalana pels seus recursos pro-
pis i peí volum deis seus ingressos. Era igualment 
la primera empresa a la borsa barcelonina, la que tenia 
mes volum de títols negociats. A 1'índex de cotitza-
cions de la Borsa de Barcelona per a Pany 1986 els 
títols de Fecsa representaven el 45 % a Thora de fixar 
I'índex eléctric i un 7,5 % de 1'índex general. 

Fecsa fou l'empresa creada per Joan March, que 
es queda amb els actius de la Barcelona Traction des-
prés de la guerra. Els obtingué per una futesa, des-
prés de la fallida focada de la Canadenca. El procés 
judicial fou un exemple vergonyós de «legalísme». 
D* aquesta manera la dictadura del general Franco pre
mia un deis principáis financers de la rebel-lió militar 
del 1936. 

La Banca March, lógicament, tenia un volum 
important d'accions, que s'aná reduint amb el pas 
deis anys, fruit del creixement del capital de l'empresa 
i de la venda de participacions a d'altres bañes amics, 
com el Banco Central o el Banco de Santander. Altres 
institucions financeres que participaren en el capital 
eren algunes de les grans caixes d'estalvi catalanes. 

La majoria d'empreses eléctriques espanyoles —i 
Fecsa entre elles— eren exclusivament hidroeléctri-
ques en un primer moment, o sia que comptaven 
només amb la for^a hidráulica per produir energia. 
S'hi afegí F energía térmica, procedent del carbó o 
del fuel-oil, i aquí ja s'establiren algunes diferencies. 
Endesa, per exemple, la societat de l'INI, comptava 
amb molt carbó de bona qualitat i fácilment explota
ble. Fecsa compra Carbons de Berga i construí la tér
mica de Fígols en una operació financera dolenta, a 
la qual se li afegí el carbó procedent d'Utrillas (Terol), 
també amb resultáis económics negatius. 

L'arribada de la tecnologia nuclear, l'increment 
de la demanda eléctrica i la necessitat de reduir la 
dependencia petroliera, provocaren unes enormes 
inversions per construir centráis nuclears. La baixa 

de la borsa, i la pérdua de paritat per a la majoria 
de les empreses eléctriques que hi cotitzaven, talla 
el camí del finan9ament a través del propi capital. 
Les empreses hagueren de recorrer al llan^ament 
d'emissions d'obligacions i al crédit. La política mone
taria restrictiva de fináis de la década deis anys setanta 
obliga a buscar una sortida en forma de crédit en 
divises, en uns moments en qué un dolar valia seixanta 
pessetes. 

El resultat fou un enorme endeutament, incre-
mentat per la desvalorado de la pesseta. 

Les empreses eléctriques espanyoles, conjuntament 
amb el sector bancari, formen el gruix de la borsa 
espanyola. Fecsa tenia 200.000 accionistes, i empre
ses com Hidrola o Iberduero la superaven. Aquest 
petit o mitjá accionista es refugiava en uns valors 
de societats que donaven un servei públie, i que paga-
ven uns dividends anuals amb una bona rendibilitat. 

Les tarifes eléctriques les fixa el govern central, 
i aquest coneixia el sector a través d'empreses pro-
pies, com és el cas ja mencionat d'Endesa i el d'Enher 
a Catalunya. Si Fecsa tenia un endeutament de 
600.000 milions de pessetes a fináis de 1986, el 
d'Endesa era de 800.000, el d'Unión Fenosa de 
675.000 milions, etc. Com que els bañes estrangers 
eren els principáis acreedors, demanaren al govern 
espanyol que dones explicacions sobre el comporta-
ment financer de les empreses del sector. El 1984, 
la directora general de TEnergia, Carme Mestre, dona 
a Londres una garantia moral per part del govern 
ais representants deis bañes estrangers allí reunits. 
Sempre es parlava del sector i del conjunt d'empre
ses, ja que els problemes eren generáis a tots ells. 

La creació de les centráis nuclears crea un altre 
tipus de problemes. A Iberduero, un de molt espe
cial, amb la immobilització de la central de Lemóniz, 
després d'una trista intervenció d'ETA i del rebuig 
d'una part de la població basca a la seva instal-lació 
en una zona molt poblada. Per a Iberduero aixó repre
senta la pérdua de les inversions allí fetes: 300.000 
milions i el cost d'aquest finan^ament. Pero aquesta 
pérdua no va provocar cap reacció per part de les 
autoritats polítiques i financeres espanyoles. 

Un problema general en el finan^ament de les cen
tráis nuclears és el termini llarg que es produeix entre 
Pinici de les obres i Pinici de Pexplotació. Els pri-
mers rendiments triguen molt a arribar. Es calcula 
que fins al cap de cinc o vuit anys els ingressos no 
son superiors ais costos. Les eléctriques optaren per 
comptabilitzar com a «costos diferits» els correspo-
nents a aqüestes inversions no rendibles, confiant que 



al cap d'uns anys aquests costos serien amortitzats 
pels beneficis procedents de les mateixes inversions. 

A fináis de 1986 els costos diferits de Fecsa eren 
entre 25 i 30.000 milions, els d'Hidrola-Hidrunya 
de 30.000 milions, els de Sevillana de 7.000 milions 
i els d'Unión Fenosa de 7.000 milions. 

La comptabilització poc ortodoxa d* aquests cos
tos diferits era coneguda per les autoritats, pels comen-
taristes financers, i per qualsevol que analitzés detin-
gudament un balan9 d'aqüestes empreses. Es evident 
que si s'haguessin comptabilitzat correctament els cos
tos, cap empresa eléctrica espanyola (o quasi) no hau-
ria pogut pagar dividend, i mes d'una s'hauria trobat 
descapitalitzada. 

Davant d'aquesta situado, el govern aprová l'any 
1984 un Plan Energético Nacional (PEN) en qué es 
donaven les directrius per reorganitzar el sector. Es 
preveía un intercanvi d'actius entre les empreses eléc-
triques per equilibrar la seva situado financera. 

L'acord (31-12-85) afecta fonamentalment Fecsa, 
que era l'empresa mes endeutada, en termes relatius. 
S'estipulá la venda a Endesa del 40 % d'Ascó I, el 
18 % d'Ascó II, el 20 % del capital d'Eléctricas Reu
nidas de Zaragoza, i d'un 10 % de Vandellós II per 
part de Forces Hidroeléctriques del Segre, filial de 
Fecsa. A mes, Fecsa cedí a Enher 2.000 Gwh del 
mercat de Catalunya. 

Aíxí les coses, el 5 de febrer de 1987, la Junta 
Sindical de la Borsa de Madrid acordá la suspensió 
de la cotització deis títols de Fecsa, fent cas deis «sug-
geriments» que algunes «altes personalitats governa-
mentals» havien fet arribar al seu Síndic-President, 
Enrique de Benito {La Vanguardia, 8 de febrer de 
1987). 

Sorprén en primer lloc que la suspensió es fes 
a la Borsa de Madrid. Fecsa té el domícili a Barce
lona, i és a Catalunya on té el gruix del seu acciona-
riat. El volum de contractació de les seves accions 
a la Borsa de Barcelona ha estat sempre molt mes 
important que el de Madrid. 

En segon lloc, la mesura de la suspensió no és 
gaire corrent i es pot dir d'ella que és pitjor el remei 
(la suspensió) que la malaltia (els problemes financers 
de Fecsa). Posteriorment, tots els comentaristes eco-
nómics la qualificaren molt críticament, per inopor
tuna, innecessária i indiscriminada. Es recordá que 
la suspensió de pagaments de la paperera Torras Hos-
tench no atura la seva cotització, ni la crisi pública 
d'Explosivos Río Tinto, amb cotitzacions de Tacció 
del 7 % . «La suspensió de la cotització és un greu error 
historie: com Fecsa, o en condicions encara pitjors, hi 

ha mes de trenta societats a la Borsa» (5 Días, 13 de 
febrer de 1987). 

La patronal Unesa, que agrupa les empreses eléc-
triques, publica una nota immediatament, desmarcant-
se de Fecsa i dient que aquest era un cas singular. 
El mateix va fer el ministre dTndústria, Croissier, 
en afirmar que el sector eléctric tenia «una situación 
razonablemente saneada^. Pero aqüestes afirmacions no 
se les podia creure ningú que conegués el sector. «El 
cas de Fecsa no té res de particular. Sabem perfectament 
que en aquest sector hi ha un desfasament entre ingres-
sos i despeses/inversions» —una referencia ais costos 
diferits—«i que la diferencia es cobreix mitjangant una 
renegociado del deute. Pretendre que el cas de Fecsa és 
diferent és infantil», digué el representant d'un banc es-
tranger creditor {La Vanguardia, 11 de febrer de 1987). 

Els analistes financers i els inversors s'adonaren 
del fet. Ho demostra l'ensorrada general de cotitza
cions de les empreses eléctriques. La darrera cotització 
de Fecsa abans de la suspensió havia estat del 62,5 %. 
I els canvis mínims durant el 1987 per a algunes 
d'aqüestes empreses eléctriques foren per a Iberduero 
del 84,5%, Hidrola del 52,5%, Unión-Fenosa del 
52%, Sevillana del 6 9 % , i Enher del 5 3 % . 

Després, la borsa reacciona i el canvi de les eléc
triques també, en veure que el Govern permetia el 
manteniment del sector, i ja en tenia prou amb «un 
castigo ejemplar». 

El 5 d'abril de 1988 —catorze mesos mes tard— 
Fecsa tornava a cotitzar a les borses espanyoles. El 
seu primer canvi fou el del 65 %, per sobre del que 
tenia un any abans. Pero ara la majoria de les accions 
de la societat estaven ja en mans institucionals, encap-
9alades per una empresa pública (Taula 10.3). 

Taula 10.3 
PRINCIPALS PARTICIPACIONS A FECSA 

r 

Sector páblie 

Sector privat 

Situació el 1988 

Endesa 
Banc de Crédit Ind. 

— Bañes i caixes 
Bañes to 
Central 
Santander 
March 
Caixes d'estalvi 

— Empreses eléctriques 
Iberduero 
Altres 

8,5% 
4,0% 

2,5% 
3,0% 
3,0% 
3,0% 
9,0% 

privades 
7,0% 

15,0 % 

Font: Elaboració propia. 



4. EL PETROLI DEL DELTA 

El primer de juliol de 1970 es trobava petroli al 
pou anomenat Amposta marí C-l, situat a la plata
forma continental, a pocs quilómetres de la capital 
del Montsiá. El pou representa el primer jaciment 
petrolier d'importancia trobat a la Mediterránia. La 
societat concessionária tenia majoria de la societat 
anglo-holandesa Shell i participado de Campsa i 
Coparex-INI. 

El 1973 es posa en explotado el jaciment, men-
tre es feien noves perforacions pels voltants, que tin-
gueren resultat positiu. Entre aquell any i 1984 es 
comenta l'explotació d'una quinzena de pous, situats 
en diferents camps petroliers: Amposta, Castelló, Sal
monete, Tarraco, Casablanca, Montanazo i Dorada. 
Empreses petrolieres americanes s'havien afegit ara 
a les espanyoles, a la recerca i a l'aprofitament deis 
pous. 

La qualitat del petroli és diversa. El primer, pro-
cedent del pou Amposta marí, era molt dens, amb 
poc gas i amb una gran quantitat de sofre, fet que 
exigia un refinatge especial. En canvi, el petroli del 
camp de Salmonete o Roger és de gran qualitat. 

Hi ha coincidencia entre els experts que ni a la 
costa catalana, ni a la propera del País Valencia no 
hi ha cap jaciment gegant. Son uns jaciments petits 
o mitjans, pero explotables comercialment fins a la 
seva extinció. 

El petroli es va trobar al millor moment, coinci-
dint amb Fal?a del preu, imposada pels grans paisos 
productors. Espanya tenia una gran dependencia petro-
liera i l'augment del preu li suposava un fort desni-
vellament de la balanza comercial. La conseqüéncia 
fou una explotado intensiva deis jaciments que s'ana-
ven trobant al Delta (Taula 10.4). 

Amb la baixa del preu del petroli deis darrers 
anys, la fal-lera per extreure la mes gran quantitat 
de petroli en el menor temps possible no té rao de 
ser. Coincideix amb Tesgotament d'alguns pous i 1'atu
rada de noves perforacions. 

Pero no es pot negar la gran importancia que ha 
tingut per a 1'economía espanyola —mes que per a 
la catalana— el petroli del Delta. Ha suposat un estalvi 
de molts milions de dólars. La producció fou equiva-
lent, durant els anys de mes forta explotació, al 25 
o 30 % del consum de productes petroliers a 
Catalunya. 

La premsa, per les raons que siguin, ha parlat 
molt poc sobre el petroli del Delta, i ha tendit sem-
pre a minusvalorar la seva producció, presentant-los 

com a jaciments d'aquells que només s'exploten en 
circumstáncies extraordináries. I aixó no és exacte. 

Taula 10.4 
PRODUCCIÓ DE PETROLI CRU 

DEL DELTA 
(en milers de tones, 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

de 1977 a 1987) 

909,6 
918,6 

1.083,78 
1.533,45 
1.158,21 
1.454,5 
2.897,9 
2.235,0 
2.097,8 
1.751,6 
1.544,8 

Font: COCIN, Boletín de Coyuntura y Estadística, 25 años (1988). 



11. EL SECTOR AGRARI 

1. EL CAMP ES MOU 

Si els catalans ens haguéssim de refiar exclusiva-
ment deis fruits naturals de la mare térra, no aniríem 
gaire lluny. Alió de la Terra Promesa de qué ens parla 
la Biblia, i que es caracteritza per la facilitat i la 
importancia d'unes collites que arriben soles, no és 
aplicable a Catalunya. 

La geografia i la geología catalanes no son preci-
sament el model per a una economia agrícola. Pierre 
Vilar, l'historiador francés, parla de Catalunya com 
d'una térra «laberíntica» i trencada, que dona poques 
facilitáis a aquell que intenta conreuar-la. 

Con en tants altres camps, per tant, l'agricultura 
catalana és el resultat del treball d'una població i no 
pas cap regal de la naturalesa. I els resultáis no han 
estat pas dolents, ja que la imaginació i la feina ben 
feta han aconseguit petits miracles i una productivi-
tat superior a la d'altres zones de Pestat: amb un 
6 % del territori, Catalunya aporta el 12,8 % (1985) 
de la producción final agraria (Taula 11.1). 

Catalunya no será mai una potencia agrícola, pero 
l'agricultura i la ramaderia teñen un paper important 
en el seu conjunt. No podem oblidar, per altra part, 
que tot i que 1'economia catalana es caracteritza peí 
seu elevat nivell d'industrialització, aquesta industria 
es troba concentrada en unes comarques determina-
des, mentre que d'altres mantenen i mantindran en 
un proper futur un carácter predominantment agrícola. 

Els economistes havien manifestat molt poc inte
rés per l'agricultura catalana. Un estudi tan serios 
com el publicat peí Banco de Bilbao el 1974 —L'eco-
nomia de Catalunya, avui—, no dedica ni una sola 
de les seves 636 pagines a l'agricultura. Foren uns 

anys en qué molts estudiosos de 1'economia conside-
raven que el sector primari no oferia cap interés, con-
fonent potser primari amb primitiu. Els abundants 
treballs publicáis posteriorment sobre agricultura cata
lana demostren que les noves generacions d'econo-
mistes han reconegut la importancia del sector i el 
seu carácter progressiu. El mateix Banco de Bilbao, 
en un nou treball sobre Catalunya —L'economia de 
Catalunya, d'avui i de dema (1983)—corregeix Terror 
d'uns anys abans amb un capítol dedicat especialment 
al sector agrari. 

El sector agrari cátala ha mantingut un compor-
tament for$a paral-lel al del conjunt espanyol, pero 
sempre per sobre d'aquest. Hi ha un lleuger incre-
ment de la producció final agraria i de la mateixa 
renda agraria, pero caldrá veure si es consolida en 
anys posteriors, ja que les condicions del temps con
dicionen fortament el resultat de cada any. 

La característica mes important de l'agricultura 
catalana és el pes del sector ramader dins el conjunt. 
En general a Espanya 1'agricultura estricta té un pes 
superior a qualsevol deis altres, mentre que a Cata
lunya la ramaderia encap£ala clarament el sector. Es 
lógic que així siguí. El camp cátala té unes possibili-
tats limitades de creixement, siguí per transformació 
de seca en regadiu, siguí per ocupació de noves zones 
de conreu. Les seves possibilitats de creixement están 
vinculades a una producció amb mes valor afegit, que 
es dona, pero en un procés lógicament lent (Taula 
11.2). 

El regadiu no ha augmentat la seva extensió. Mes 
aviat ha disminuft. La causa n'és la transformació 
de zones agrícoles en urbanes, un fenomen que es 
dona encara a comarques com el Maresme, el Baix 
Llobregat o a zones turístiques de la costa. 



Taula 11.1 
PRODUCCIÓ I RENDA AGRARIA 

Evolució en milers de milions de ptes. corrents i en ptes. constants de 1979, de 1979 a 1985 

Any 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Prod. final 
V ' agraria 

Valor afegit 
brut 

Renda agraria 
Ptes. corrents Ptes. constants 

172,3 
190,3 
205,2 
252,7 
260,4 
339,0 
345,5 

76,95 
92,6 
80,7 

112,9 
107,9 
140,4 
150,5 

67,1 
82,3 
68,3 
95,6 
91,7 

119,8 
128,0 

67,1 
71,2 
51,2 
63,1 
51,3 
63,4 
62,3 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Renda agraria a Catalunya (1986). 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, La renda agraria a Catalunya (1986). 

Any 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Taula 11.2 
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓ FINAL AGRARIA 

Evolució de les proporcions relatives anuals (1979-1985) 

Agricultura Ramaderia Forestal Altres 

35,4 62,2 1,3 1,1 
36,8 61,0 1,2 1,0 
36,6 61,0 1,4 1,0 
34,7 63,1 1,2 1,0 
35,4 61,9 1,6 1,1 
38,0 58,7 2,2 1,1 
40,2 56,2 2,1 1,0 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

El major valor afegit es troba ais nous conreus, 
que substitueixen els tradicionals d'algunes comarques: 
les hortalisses al Delta de TEbre, en lloc de Tarros; 
o les flors al Maresme en lloc de les patates. Pero 
el procés de canvi agrícola sempre ha estat lent, fruit 
de moltes provatures, d'alguns fracassos i d'alguns 
éxits (Gráfic 11.1). 

La ramaderia arriba a representar el 63 % de la 
producció final agraria Tany 1983. Aquí no hi ha 
una cotilla tan estricta com al sector agrícola. Tal 
com es veurá, el principal responsable d'aquesta al^a 
fou el bestiar porcí, que es multiplica en pocs anys 
(Gráfic 11.2). 

La renda agraria s'ha mantingut, si parlem de pes-
setes constantes, pero amb les fortes i clássiques varia-
cions anuals. Pero com que la població ocupada del 
sector ha baixat for9a, la renda individual ha aug-
mentat prou com per permetre un relatiu arrelament 
de Tactual pagesia. Tot i així, la renda agraria és 
encara la mes baixa, si la comparem amb la que cor-
respon ais treballadors industriáis o del sector ser-

veis; i mentre sigui així és lógic que s'aprofitin totes 
les oportunitats per deixar aquest camp i buscar-ne 
un altre de mes profitós. La crisi industrial, no obs-
tant, va suposar un fort fre (Gráfic 11.3). 

Un aspecte que cal considerar com a positiu és 
el que ens indica que la productivitat de T agricultura 
catalana és for<ja propera a la de la mitjana de TEuropa 
comunitaria: molt per sota deis Paisos Baixos, que 
encapóla la classificació, pero no lluny d'altres pai
sos, que compten amb una agricultura molt prote
gida. I nosaltres sabem prou que aquest no ha estat 
el cas de Catalunya (Gráfic 11.4). 

Les cróniques agráries d'aquests anys acostumen 
a comentar fent un balan^ de les desgracies climato-
lógiques: secada, gelades, calor, massa pluges, neva-
des imprevistes. No és estrany que coincideixin en 
el mateix any dos signes contradictoris, com poden 
ser la calor excessiva, fora d'hora, i les gelades en 
plena primavera a les comarques baixes. Ja coneixem 
prou el nostre país com per saber que aquests fenó-
mens no son extraordinaris. Un any afecten les comar-



Gráfic 11.1 
POBLACIÓ AGRÍCOLA SOBRE LA POBLACIÓ ACTIVA TOTAL (1975) 

Maresme 

Barcelonés 

Baix 
Llobregat 

Mes del 50 % 

Del 25 % al 49,5 

Del 10' % al 24,9 

5 % al 9,9 % 

Menys del 4,9 % 

Font: Departament de Treball, Sector Agricultura, Generalitat de Catalunya, 1986. 

ques de la Catalunya seca i l'any següent son les 
comarques humides les afectades; ara les comarques 
de l'interior, després les de la costa. 

Es per aixó que no val la pena fer la crónica de 
les maltempsades, tot i que aqüestes teñen un fort 
impacte sobre determináis conreus i sobre Y econo
mía d'algunes comarques, per bé o per mal. Com que 
d'altra banda aquests fenómens climatológics han inci-
dit tan sois sobre algunes comarques, sovint es dona 
un augment o una reducció notable de la producció, 
d'any per any, que correspon, per exemple, a una 
molt mala collita de vi a la Rioja i molt bona al Pene-
des, o a l'inrevés. Val mes, per tant, seguir la serie 
estadística, sense fixar-se massa en les variacions d'un 
any, sino en el conjunt. 

Des de fináis de 1978 hi ha un Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb unes compe-

téncies i un pressupost, que actúa sobre el sector agrari 
cátala. 

Al marge d'actuacions concretes del Departament, 
que serán detallades en el comentan deis subsectors 
corresponents, hem de destacar Paparició d'un Pía 
Nacional Agrari de Catalunya 1986-1990. El Pía 
Nacional Agrari té en compte un fet básic per a 1'eco
nomía catalana d'aquest període: 1'entrada d'Espanya 
al Mercat Comú Europeu, i rassumpció de la Polí
tica Agraria Comunitaria (PAC) que aixó comporta. 

2. ELS CEREALS 

El 4 0 % , aproximadament, de la superficie con-
reuada de Catalunya es dedica ais cereals. I especial-



Gráiic 11.2 
PRODUCCIO FINAL AGRARIA 

Aportado deis subsectors (1979-1985) 
MÜers de milions de 

ptcs. constants de 1979 

1979 1980 .1981 1982 1983 1984 1985 

Gráfic 11.3 
EVOLUCIO DE LA RENDA PER PERSONA OCUPADA 

EN EL SECTOR AGRARI 
milions de ptes. 

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, La renda agraria a Catalunya, 1986. 



ment al blat, el blat de moro, l'ordí i Tarros. La super
ficie conreuada s'ha mantingut estable durant aquests 
anys: un 77 % correspon a terrenys de seca, i un 
23 % a regadiu. 

Al marge de les variacions en mes o menys, con-
seqüéncía de la meteorología, Faspecte mes destaca-
ble es Faven9 important en el conreu de Fordi, en 
detriment del blat. L'augment general d'aquests anys 
correspon a una major demanda, vinculada ais fabri-
cants de pinsos compostos i ais fabricants de cervesa 
(Taula 11.3). 

El rendiment de la producció catalana és superior al 
rendiment global espanyol i molt inferior a Feuropeu, 
amb Fexcepció de Fordi i del blat de moro en algunes 
comarques. Un deis problemes del sector és la millora 
d'aquest rendiment, que es pot aconseguir mitjaiujant 
una millor selecció de les llavors. Mes del 15 % de 
les llavors es sembren sense haver passat per cap con
trol ni selecció. Tampoc no hi ha una racionalització 
de Fus de fertilitzants, per desconeixement del sol. 

Els cereals han estat durant molts anys controlats 
peí monopoli estatal Senpa-Forpa, que fixava el preu 
de cada collita i era Fúnic comprador del gra. Fins 
el 1984, el blat no queda liberalitzat, preparant-se 
per la propera entrada al Mercat Comú Europeu. La 
desaparició d'aquest monopoli exigeix la creació de 
xarxes de transformació i comercialització. 

Catalunya ha estat sempre deficitaria de cereals. 
A FEdat Mitjana i Moderna, el blat era un deis prin
cipáis productes d'importació, comprat a Sicilia o a 
d'altres paísos mediterranis. Mes tard, quan la xarxa 
de comunicacions peninsulars millora, Catalunya subs
tituí aquells mercats pels espanyols. 

A Factualitat, Catalunya continua essent compra
dora. Primer va al mercat espanyol i després a F exte
rior. Els Estats Units tingueren un paper important 
de proveidors, especialment peí que fa al blat de moro, 
i d'altres especies destinades a la fabricació de pin
sos. L'entrada d'Espanya al Mercat Comú ha origi-
nat greus problemes, ja que la tendencia natural era 

Gráfic 11.4 
PRODUCTIVITAT A L'AGRICULTURA I AL CONJUNT DE L'ECONOMIA 

A CATALUNYA I A LA CEE 
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Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Taula 11.3 
PRODUCCIÓ DE CEREALS 

Evolució, en milers de tones, de 1977 

Blat de moro Blat 

217,1 235,6 
235,6 264,5 
207,7 252,1 
213,8 145,2 
194,4 208,7 
187,7 238 
155,6 196,8 
209,1 344 
217,3 335,5 
208,3 266,4 

a 1986 

Ordi 

456,7 
578,8 
464 
451,8 
354,7 
402 
302,6 
774,3 
754,5 
516,2 

Anos 

89,3 
93,8 
93,2 

104,6 
110 
118,1 
120,9 
96,7 

104,9 
114,5 

Font: COCIN 

substituir el mercat americá peí mercat comunitari. 
La protesta deis Estats Units ha desembocat en uns 
acords globals pels quals Espanya es compromet a 
comprar una part deis cereals a América, sempre que 
els preus siguin competitius. 

3. EL SECTOR DEL VI 

En aquest sector es molt mes important la quali
tat que la quantitat. Al món (i també a Espanya) 
hi ha una sobreproducció de vi, de tal manera que 
el sobrant s'ha de destinar a la destil-lació i a Tobten-
ció d'alcohol. Es evident que aixó afecta el vi de 
poca qualitat, ja que la demanda mundial i espanyola 
de vi embotellat i de marca es manté estable, mentre 
baixa la del vi de taula. 

Vi amb denominació d'origen, vins escumosos i 
vi de taula son els tres subsectors, amb un present 
i futur for9a diferent. 

Els vins amb denominació d'origen recullen el vi 
embotellat i amb les garanties donades per la Gene-
ralitat de Catalunya. Aquesta ha fet una important 
labor de promoció per donar qualitat a aquest pro-
ducte i la resposta ha estat bona, especialment per 
part d'aquelles comarques que comptaven ja amb un 
cert grau de desenvolupament tecnológic i capacitat 
financera. Un 25 % aproximadament de la producció 
catalana figura en aquest apartat. 

Els vins escumosos formen Paltre 25 % de la pro
ducció catalana. Es un subsector en plena expansió, 
grácies a les possibilitats exportadores. 

Finalment, el vi de taula té un futur difícil, si 

no pot transformar-se. Les normes comunitáries pro-
hibeixen el coupage —barreja de vins blancs i negres— 
i la demanda interior no augmenta, de manera que 
se li han tallat o se li redueixen els camins normáis 
de comercialització. El problema s'aguditza si es té 
en compte que la producció de vi de taula es concen
tra principalment a comarques poc desenvolupades 
i amb poques sortides alternatives: Conca de Bar
bera, Priorat i Terra Alta, principalment. 

Catalunya produeix prop de tres milions d'hecto-
litres i en consumeix el doble (Taula 11.4). Pero un 
20 % de la producció catalana és exportada cap a 
Europa i els Estats Units. El fort d'aquesta exporta-

Taula 11.4 
PRODUCCIÓ DE VI NOVELL 

Evolució en milers d'hectólitres i % sobre 
la producció espanyola, de 1977 a 1986 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Hectdlitres % Cat./Espanya 

2.268 10,39 
2.535 8,79 
4.383 8,68 
2.917 6,88 
3.094 9,29 
3.350 8,58 
2.977 9,43 
2.694 7,42 
2.845 8,62 
2.745 10,47 

Font: COCIN 



ció son els vins escumosos, ja que el 63 % son vins 
de cava, acompanyats per vins de marca, que han 
realitzat fortes inversions, tant a Pinterior (prodúc
elo i míllora de qualitat) com a l'exterior (comercia-
lització). 

L'exportació ha experimentat un fort creixement. 
L'any 1977 era el setzé producte exportat, per ordre 
d'importáncia, mentre que el 1986 era el dotzé. La 
progressió és evident. 

carácter permeté i ha de permetre ocupar un mercat 
amb carácter quasi exclusiu, durant les setmanes en 
qué no hi ha competencia, amb grans possibilitats 
de negoci. Parlar de qualitat és parlar de 1'exigencia 
de sempre. I qualitat no significa tan sois bon gust, 
sino també presentado i bons cañáis de distribució. 

5. LA RAMADERIA 

4. ELSECTOR HORTOFRUTÍ COL A 
El canvi mes important que es dona al sector agrari 

cátala durant aquests anys passats és el pes creixent 
de la ramaderia en relació, concretament, a la pro

Catalunya manté la seva producció de patates i ducció agrícola. En F estructura de la producció final 
d'hortalisses i augmenta fortament la d'algunes fruites. agraria, la ramaderia ha anat guanyant posicions, any 

Si la producció de patates representa tal sois el darrera any, fins a superar el 60 % de la producció 
5 o 6 % de la producció espanyola i la de tomáquets total. Enfront d'una producció agrícola relativament 
el 4-5 %> els percentatges equivalents per a la poma estable, la producció de carn ha continuat augmen-
són del 50%, i del 4 5 % per al préssec. De fet, la tant espectacularment, tot i comprovar-se una fre-
fruita seria Fúnic producte agrari en el qual Cata
lunya seria autosuficient, i que pot destinar a Fexpor-
tació. Aquest sector és un exemple ciar de la millor 
marxa que teñen a Catalunya els productes de mes 
valor afegit (com és la fruita) en relació a d'altres 
mes pobres (com son les patates). 

Els fruiters de Lleida demostraren ja fa anys que 
era possible vendré a Europa, fins i tot quan no en 
formávem part i s'havien de pagar uns aranzels per 
entrar la mercadería. Amb mes rao s'hi ha de poder 
vendré ara. 

Les dues armes deis exportadors catalans son els 
fruits primerenes, i de qualitat. Els préssecs i les peres 
de Lleida maduren abans que els italians, un país fun-

nada els dos o tres darrers anys (Iaula 11.5). 

a) El pora 

Aquest increment espectacular de producció de 
carn correspon quasi en la seva totalitat al bestiar 
porcí. En deu anys (1977-1986) la producció quasi 
s'ha duplicat, passant de 216.000 tones a 403.000. 

Tot i que hi ha explotacions de reprodúcelo, la 
mes corrent és Fexplotació d'engreix. Molt sovint s'ha 
plante]at com una activitat complementaria de Fexplo
tació agrícola tradicional. La pagesia catalana estava 
acostumada a engreixar i a matar el porc, destinat 

dador de la Comunitat Económica Europea. Aquest normalment al consum directe. 

Evolució del pes 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

POTCÍ 

216.632 
244.711 
301.739 
297.482 
347.162 
432.838 
429.734 
450.894 
411.102 
403.406 

en canal en 

Index 

100 
113 
139 
137 
160 
200 
198 
208 
190 
186 

Taula 11.5 
PRODUCCIÓ DE CARN 

tones, i índex de creixement (1977 

Boví Index Ovt 

54524 100 24.281 
46.874 86 26.218 
47.001 86 26.963 
56.582 104 28.154 
60.972 112 27.012 
62.009 114 24.824 
53.646 98 22.648 
45.390 83 18.493 
49.762 91 24.016 
70.062 128 23.059 

= 100), de 

Index 

100 
108 
111 
116 
111 
102 
93 
76 
99 
95 

L'aparició i desenvo-

1977 a 1986 

Aviram 

213.621 
281.129 
278.141 
283.756 
338.623 
334.788 
319.049 
226.519 
205.812 
197.049 

Index 

100 
103 
102 
104 
124 
122 
117 
83 
75 
72 

Font: COCIN. 



lupament deis pinsos compostos i la demanda d'aquest 
tipus de carn han fet que moltes explotacions agríco-
les canviessin de naturalesa, passant el conreu agrí
cola a ser el complementari de 1'explotado del bes-
tiar porcí. 

El fet té una major importancia si tenim en compte 
que aquesta especialitat s'ha concentrat en algunes 
comarques: Segriá, Urgell, Osona, Noguera, Bages, 
Les Garrigues, Segarra, canviant en pocs anys la font 
del principal rendiment per a moka pagesia. Aixó 
fa, d'altra banda, que P agricultura catalana sigui molt 
sensible a tot alió que toca de prop o de lluny les 
seves granges de porcs: els problemes deriváis de la 
peste porcina africana, desarrelada a Catalunya, pero 
que ha impedit Pexportació a Europa; el preu deis 
pinsos, vinculat al canvi del dólar; les importacions 
directes de carn de porc de Pestranger, etc. 

b) El boví de carn 

El sector boví de carn és Paltre que ha experi-
mentat un fort augment en els deu anys consideráis: 
la producció ha passat de 54.000 tones el 1977 a 
70.000 Pany 1986. El fenomen respon en part a un 
augment de la demanda, per millora del nivell de vida. 
Es calcula que hi ha uns 400.000 caps a Catalunya 
i que la capacitat d'engreix está al voltant deis 
300.000. Molts d'aquests caps son adquirits fora de 
Catalunya, especialment de la cornisa cantábrica. 

A Catalunya es mantenen dos sistemes d'explota-
ció: Pextensiu i Pintensiu. El primer respon a les explo
tacions tradicionals de les comarques pirinenques, en 
les quals s'apronten les pastures naturals durant els 
mesos d'estiu. El fort de la producció recau, pero, 
en P explotado intensiva, amb una alimentado que 
es basa en el pinso i en la palla. 

El principáis problemes del sector boví de carn 
son la millora de la ra$a del bestiar, el control sani-
tari deis ramats, la reducció del cost de producció, 
derivat del preu deis aliments, i la revistó deis cañáis 
de transformado i comercialització. 

c) L 'oví 

Els sector oví s'ha mantingut amb lleugeres 
oscil-lacions a PaLja i a la baixa durant aquests anys. 
Cal establir, pero, d'entrada, una diferencia: una cosa 
és el nombre de caps censats a Catalunya i una altra 
els caps sacrificáis i que es presenten en forma del 
seu pes en canal. 

Catalunya té censats uns 800.000 caps entre ovelles 

i cabres, equivalents a un 4 %, aproximadament, del 
cens espanyol. Es tracta, en bona part, deis tradicio
nals ramats d'ovelles, situats preferentment en comar
ques de Pinterior, en les quals el bestiar aprofita ros-
tolls i pastures de térra seca, prats o erms. La major 
part d'aquests ramats están formats per menys de 
dos-cents caps i es troben sobretot a les comarques 
de la Noguera, el Pallars Jussá i el Segriá. 

Pero els escorxadors de Catalunya maten el 17 % 
del total de caps sacrificats de Pestat espanyol. Es 
produeix, per tant, una entrada massiva d'ovelles, pro-
cedents sobretot de Castella-La Manxa i Extrema
dura, que son engreixades i sacrificades a Catalunya. 

La productivitat europea en el sector oví és molt 
superior a la d'Espanya: 15 quilos de mitjana per ovella 
i any al conjunt europeu per 10 quilos al conjunt 
espanyol. Pero Europa és deficitaria de carn d'ovella 
i aixó pot obrir expectatives, tot i que fins ara no 
s'han confirmat, donades les exportacions massives 
de Nova Zelanda. 

d) La llet de vaca 

Catalunya té un fort déficit de llet. Aquest défi
cit és la causa del fort creixement de la producció, 
que ha augmentat en un 50 % durant els anys estu
diáis. No obstant i aixó es considera que el consum 
cátala és al voltant del milió de litres (Taula 11.6). 

Taula 11.6 
PRODUCCIÓ DE LLET DE VACA 

Evolució en milions de litres, 
de 1977 a 1986 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Litres % Cat/Espanya 

407 7,58 
410 7,53 
424 7,50 

349 
424 
509 
599 
624 9,98 
616 14,96 

Font: COCIN. 

La situado espanyola i la comunitaria és ben dife-
rent, ja que una i altra teñen un fort excedent de 
producció. L'entrada d'Espanya al Mercat Comú feía 



preveure una invasió de Uet europea, sobretot de la 
zona del Midi francés, ben propera a nosaltres. La 
realitat no ha coincidit amb les previsions. En part, 
com a conseqüéncia de Faccident a la central nuclear 
de Txernóbyl i de la contaminació radioactiva que 
provoca en alguns páisos europeus. La llet era un deis 
productes on es trobava mes fácilment aquesta radioac-
tivitat. Catalunya no estava afectada i la seva llet 
tampoc, de manera que fins i tot hi hagué alguna 
operació d'exportació a bons preus. 

La Generalitat de Catalunya realitzá una campanya 
institucional en favor de la llet fresca, que es obliga-
dament procedent de les vaques del país, ja que la com
petencia només es pot donar en aquell tipus de llet 
que rep un tractament industrial per allargar-ne la vida. 

que encara sobreviuen a una recerca sistemática, 
intensa, i que compta amb els nous sistemes de pesca 
amb tecnologia moderna. 

Menys pesca, pero mes valor d'aquest peix portat 
per les barques. I els problemes de la competencia 
en aigües catalanes de vaixells bascos o japonesos, 
disposats a no deixar res que nedi per sota de l'aigua. 
I una flota de vaixells pesquers, que porten molts 
anys navegant i que demanen urgentment la subs-
titució. 

Com a aspectes positius i de futur, cal anotar els 
projectes ja avan$ats d'establiments d'aqüicultura al 
Delta de l'Ebre, que poden proveir una part impor-
tant de la demanda catalana d'ostres i altres mariscs 

7. EL SECTOR FORESTAL 
6. LA PESCA 

El terreny forestal representa a Catalunya mes 
Fins al 1970, la costa catalana proporcionava de de la meitat de la superficie total. La presencia del 

20 a 25.000 tones anuals de peix. La xifra estava bosc és del 36 %, una xifra important, pero que des-
for9a estabilitzada. De sobte, la prodúcelo es multi
plica per dos i per tres, apreciant-se només una baixa 
ais darrers anys (Taula 11.7). 

taca que hi ha encara moka feina a fer. 
Les estadístiques del sector fan referencia exclu-

sivament a la producció de fusta, calculada en metres 
Catalunya té una població a la qual li agrada el cúbics amb escoba. Es el resultat de l'explotació d'uns 

peix, i en menja si pot. Proporcionalment es menja boscos, una bona part deis quals están en mans públi-
molt mes peix aquí que a la resta d'Europa. ques, propietat deis municipis. Es una fusta de mit-

La demanda de peix provoca un augment molt jana qualitat, destinada a la construcció, fabricació 
fort deis preus, fet que comporta una dedicado mes de paper o de mobles, o combustible, que no sempre 
intensa per part deis pescadors. La situació actual ofereix competencia amb fustes procedents d'altres 
demostra que aquest major esfor9 de pesca no dona paisos amb un nivell molt superior d'humitat i en 
ja els resultáis extraordinaris d'alguns anys, donada els quals, per tant, la productivitat deis boscos és 
la disminució drástica de Poferta en forma deis peixos molt superior a la nostra. 

Pes de la 

Any 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

pesca en tones i 

Pes en tm 

56.806 
62.748 
57.785 
60.126 
60.371 
58.557 
50.003 
51.954 
52.051 

Taula 11.7 
EVOLUCIÓ DE LA PESCA 

valor de la venda en ptes. corrents i constants, 

Ptes. constants 
Ptes. corrents de 197S 

4.062 4.062 
5.514 4.766 
5.603- 4.766 
7.373 4.769 
8.313 4.742 
9.600 4.885 

10.177 4.653 
11.877 4.589 
13.674 5.284 

de 1978 a 1986 

Index 
1978 = 100 

100 
117 
117 
117 
117 
120 
115 
113 
130 

Font: COCIN. 



Les xifres demostren un nivell for^a regular de 
producció. Destaca Tincrement deis anys 1984 i 1985 
en el quals es produí un fort augment deis preus i 
la reaparició de la demanda de la fusta com a com
bustible i per a usos energétics, una demanda que 
quasi havia desaparegut. La baixa del 1986 pot estar 
vinculada a la gran oferta de fusta que hi hagué aquest 
any, després de les fortes nevades i els incendis fores
táis, que ocasionaren danys seriosos ais boscos de Cata
lunya (Jaula 11.8). 

Taula 11.8 
PRODUCCIÓ FORESTAL 

Evolució en m3 amb escoria, de 1977 a 1986 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

w3 

474.826 
565.940 
454.258 
445.966 
454.531 
408.828 
430.091 
565.205 
555.541 
462.717 

Font: COCIN. 

Les especies forestáis mes abundants i mes explo-
tades son les confieres, comen^ant amb el pi roig i 
acabant amb Tavet. Al marge d' aqüestes especies, 
podem citar per ordre d'importáncia de producció el 
pollancre, el castanyer, el faig, el roure i els eucaliptus. 

De totes maneres, potser comensará a ser hora 
que els economistes valorin també la riquesa forestal 
catalana, no tan sois per la fusta extreta, sino també 
per la seva acció ecológica, per la seva aportació al 
paisatge i, fins i tot, al turisme. La fúgida de les 
ciutats i Taparició de la segona residencia es fa nor-
malment cap a la platja o la muntanya, i és evident 
que Texisténcia de zones boscoses és important per 
atreure aquesta demanda. La creació de pares natu-
rals per part de la Generalitat de Catalunya es troba 
en la mateixa línia de defensa d'un patrimoni fores
tal que ha de ser explotat racionalment, pero que 
també té altres objectius, no menys valuosos. 

En aquest sentit, el sector forestal a Catalunya 
ha estat protagonista, per desgracia, durant aquests 
anys, donada la freqüéncia i importancia deis incen
dis, la majoria d'ells no espontanis. S'han incremen-

tat fortament les mesures preventives i s'ha iniciat 
una política de repoblado forestal, pero el problema 
no está resolt i amenaza cada estiu els boscos cata-
lans (Taula 11.9) 

Taula 11.9 
INCENDIS I REPOBLACIÓ FORESTAL 

Incendis en zones arbrades i repoblació 
en hectárees (1978-1986) 

Any 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Incendis Repoblació 
hect. cremades hectárees 

23.173 
8.953 3.822 

17.623 
15.200 1.266 
11.182 3.600 
16.926 4.384 
3.834 2.296 
7.760 3.228 

42.416 1.939 

Font: COCIN. 



12. LA INDUSTRIA 

1. LA INDUSTRIA 
COM A CARÁCTER DEL PAÍS 

Catalunya té una economía diversificada. Pero la 
seva principal característica és la industria, i la indus
tria transformadora. No tot Catalunya, és ciar, per
qué hi ha comarques en les quals predomina el sector 
agrari i d'altres en qué la principal activitat és la deis 
servéis turístics. Pero alió que li dona carácter és la 
industria. 

Fa prop de dos-cents anys que Catalunya és indus
trial. A diferencia de la resta de Pestat, es va afegir 
a la revolució industrial, iniciada a mitjan segle xvm 
a la Gran Bretanya i estesa per la majoria deis pai'sos 
europeus. Ho va fer mes tard i amb un nivell de 
desenvolupament inferior, pero va seguir el model deis 
que son, a hores d'ara, els paisos mes desenvolupats. 

Aquest camí de transformació económica el va 
seguir sense comptar amb recursos naturals de cap 
mena. En general, un comú denominador de les 
regions europees industriáis és el seu ve'fnatge amb 
conques mineres en les quals hi ha carbó i mineral 
de ferro. A Catalunya s'importá carbó anglés, pri
mer, i asturiá després; i no va comptar amb energía 
propia fins que no s'explotaren els salts d'aigua del 
Pirineu de Lleida, a comenfaments del segle xx. 

Catalunya crea una infraestructura industrial al 
segle xix i Pha consolidat al xx. 

La industria textil fou la capdavantera i quasi 
Púnica fins a comen^aments del segle actual. S'hi afe-
giren la metal-lúrgia i la química, mentre la construc-
ció seguía els forts moviments de la poblado. Altres 
sectors industriáis s'han desenvolupat: algunes vega-

des seguint una vella tradició (arts gráfiques, paper), 
d'altres d'acord amb tecnologies noves i demanda del 
mercat (industria alimentaria). Aquest carácter poliin-
dustrial af avoreix el desenvolupament de la industria 
catalana, ja que si bé els distints sectors es do
nen suport els uns ais altres, també teñen uns factors 
autónoms d'actuació. 

Els indicadors económics demostren una pérdua 
del pes relatiu de la industria en el marc de Peco-
nomia catalana, grácies a Pincrement de la demanda 
de nous servéis, que han guanyat quota de mercat. 
Pero falta per veure si les xifres del 1987 seguirán 
la mateixa tónica, vista la forta inversió industrial 
deis darrers anys i la represa ja comentada (Taula 
12.1). 

L'any 1982, el carácter industrial d'un empresari 
era suficient per demanar-li que es mantingués allunyat 
de qualsevol petició de crédit o de finansament. Els 
empresaris es despullaven deis seus actius industriáis, 
com si es tractés de vestits infectats. La crisi finan-
cera está sobretot vinculada a la crisi industrial i a 
la valorado catastrófica d'uns actius. Pero Pecono
mía mundial ha donat un tomb, i aquella industria 
condemnada torna a guanyar diners i a teñir futur. 
Aixó sí, després d'una reconversió traumática (Grafio 
12.1). 

Catalunya ha tingut la relativa sort de no comp
tar amb una siderurgia integral o amb una construc-
ció naval, dos sectors especialment afectáis per la crisi, 
i font de problemes socials gravíssims. Pero ha tingut 
un sector textil, un químic i un metallúrgic, que també 
han hagut de prendre mesures, que han creat atur 
i que han vist Pensorrada de moltes empreses i empre
saris. Els primers son sectors que integren només grans 



Taula 12.1 
LA PRODUCCIO INDUSTRIAL 

Valor total, valor afegit en mílers de milions de pessetes i llocs de treball 

Any 

1977 
1978 
1981 
1983 
1985 

(1977-1985) 

Valor total 
Ptes. constants Valor 

Valor total de 1977 afegit brut Llocs de treball 

2.054 2.054 798 1.161.992 
2.937 2.119 1.073 1.016.473 
3.739 2.020 1.344 920.501 
4.843 2.058 1.790 868.057 
5.926 2.080 2.067 816.396 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 

Gráfic 12.1 
EVOLUCIO DE LA PRODUCCIO INDUSTRIAL 

I DELS LLOCS DE TREBALL 
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Font: Banc de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985. 



empreses i teñen una repercussió intensa. Els segons 
pertanyen a la petita i mitjana empresa, especialment, 
i no teñen tanta incidencia pública, tot i que els resul
táis sumats puguin ser els mateixos o superiors. 

A continuado dedicarem un apartat a cadascun 
deis sectors industriáis mes importants: el textil, la 
metal-lúrgia, la química, el sector alimentan, el paper-
arts gráfiques-edició, i la construcció. Pero es podría 
parlar igualment de materials de construcció, de les 
industries de la pell, de la confecció, de la industria 
del moble i de la fusta, del suro. L'estudi, pero, no 
permet una análisi detallada de tots aquests sectors, 
que també compten en un conjunt económic indus
trial com es el cátala. 

2. EL SECTOR TEXTIL 

El sector textil cátala es d'aquells que dona la 
impressió que está en una situació de crisi perpetua. 
I una bona part de veritat hi deu haver, en aquesta 
afirmació. Les crisis del textil son i han estat molt 
intenses. Els problemes li venen, alternativament o 
alhora, de la demanda interior, de la demanda exte
rior, de les importacions deis pa'isos asiátics, de l'altja 
de preu de les matéries primeres, de Tobsolescéncia 
de la maquinaria, de la moda, de les disposicions ofi
ciáis sobre el sector, etc., etc. 

La situació de crisi del textil és tan antiga com 
el mateix sector, que té ja dos-cents anys, o poc li'n 
falta, si parlem d'indústria moderna. No obstant i 
aixó, el sector textil cátala ha sobreviscut i no hi 

El textil té fama de ser el primer sector en notar 
els efectes de la crisi que s'apropa. Es possible que 
hi hagi una bona part de rao. La demanda de pro-
ductes téxtils no és rígida: un vestit pot durar dos 
anys o tres, indistintament, si el tractes bé. No hi 
ha una necessitat absoluta d'una renovado continuada 
de productes téxtils. O bé es pot triar una opció de 
millor alimentació, a canvi d'un major envelliment 
deis vestits o deis productes téxtils que utilitzem. 

A fináis de la década deis setanta i primers anys 
deis vuitanta es va creure i es va dir que el textil 
cátala era en perill d'extinció. Grans firmes catalanes 
del filat i del teixit havien fet suspensió de paga-
ments; Terrassa i Sabadell ensenyaven amb vergonya 
enormes baluernes buides, que abans eren naus indus
triáis. La imminent entrada al Mercat Comú intro-
duia un nou factor de preocupació (Taula 12.2). 

L'evolució de les insolvéncies durant aquest 
període —suspensions de pagaments i fallides— es 
pot veure a la Taula 12.3. 

Les primeres empreses a caure son sempre les mes 
febles (maquinaria vella, excés de personal, baixa pro-
ductivitat), i aquelles que aporten menys valor afegit 
i menys originalitat al producte, que es troben amb 
la competencia de productes importáis i amb preus 
mes baixos. 

Primer cauen les petites i després venen les gros-
ses, amb mes capacitat de resistencia. El promig de 
passiu de l'any 1977 és de 72 milions per empresa, 
mentre que sis anys mes tard les empreses insolvents 
presenten una mitjana de 300 milions d'endeutament, 
que correspon ja al que és una gran empresa textil 

ha rao per creure que no sobreviurá en el futur. catalana. 

•l 

Any 

1977 
1979 
1981 

1983* 
1985* 

Taula 12.2 
LA PRODUCCIÓ DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Valor total, valor afegit en milers de milions de pessetes i Uocs de 
(1977-1985) 

Valor total 
Ptes. constants Valor 

Valor total de 1977 afegit brut 

213 213 83 
320 230 128 
338 183 136 

691 294 328 
826 290 332 

treball 

Llocs de treball 

164.014 
144.341 
129.367 

176.145 
168.123 

* Les dades de 1983 i 1985 afegeixen a la industria textil les dades de producció del sector textil i el calcat, i per tant no son estrictament comparables 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 



Taula 12.3 
SUSPENSIONS DE PAGAMENTS 

I FALLIDES AL SECTOR TEXTIL 
I DE LA CONFECCIÓ 

Nombre d'empreses i passiu en milions 
de pessetes (1978-1986) 

Any 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Empreses Passiu 

59 4.266 
86 8.925 
80 9.260 
86 10.772 
94 9.185 
99 15.039 
82 24.651 

106 14.532 
50 8.415 

Font: Elaboració propia. 

L'any 1977 estava en marxa el Pía d'Actualitza-
ció i Regularització de la Industria Textil de Procés 
Cotoner (D. 693/75) i s'havien prorrogat el Pía de 
Reestructuració del Sector Llaner (RD. 3448/77) i 
el Pía de Reestructuració i Ordenació de la Industria 
Textil Sedera (RD. 853/79), pero rexperiéncia demos-
trava que no n'hi havia prou. 

Al costat de les produccions clássiques de fibres 
naturals, la fibra química anava agafant una major 
participado al mercat. Al costat de les velles empreses, 
que havien introduít els nous procediments —Safa 
i La Seda de Barcelona— es creaven noves fabriques 
i noves societats. Les darreres foren Nurel, amb fábrica 
prop de Saragossa, i domicili a Barcelona, que compta 
amb la participació i tecnología de la ICI británica; 
i Brilén, que el 1979 comenta la seva producció a 
Barbastro (Osea) amb tecnología de la japonesa Tei-
jin, i també amb domicili a Barcelona. 

L'augment real de les exportacions no es dona 
fins al 1983, i es manté durant els dos anys següents. 
Amb I*entrada d'Espanya al Mercat Comú el retro-
cés és considerable (Taula 12.4). 

La inversió estrangera al sector textil s'havia 
limitat a la fibra química. Aquesta inversió s'ha 
accentuat durant els darrers anys. De fet, les cinc 
grans empreses d'aquest subsector amb base a Cata
lunya están controlades per multinacionals. Concre-
tament, la Seda de Barcelona, S. A. per AKZO 
(Holanda), Courtauld Fibres, S. A. per Courtaulds 
(Gran Bretanya) (antiga Cyanenka), Montefibre His-
pania, S. A. per Montefibre (Italia), Nurel, S. A. 

Taula 12.4 
EXPORTACIONS DE PRODUCTES TÉXTILS 
Evolució en milions de pessetes (1977-1986) 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Pessetes 
Pessetes constants 
corren ts de 1977 

20.470 20.470 
27.768 23.179 
31.807 22.963 
37.148 23.203 
44.302 23.934 

62.146 26.411 
87.370 33.360 
98.909 34.717 
88.617 27.941 

Font: COCIN, Boletín de Estadística y coyuntura, 25 años (1988). 

per ICI (50%), i Safa per Rhóne-Poulenc (Franca). 
Els darrers anys, la inversió estrangera ha fet la 

seva aparició al sector tradicional deis filats i teixits. 
No es tracta tan sois de consolidar posicions, com 
la del grup británic a Filatures Fabra i Coats, sino 
de la creació d'empreses de nova planta, com la de 
la japonesa Kondobo al polígon de Celrá, amb pro
ducció destinada totalment a Pexportació. 

El pas mes decisiu per a la reestructuració del 
sector textil es dona el 1981 amb un nou Pía de 
Reconversió (RD. 2010/81), que es posa en marxa 
amb unes certes garanties d'éxit, tant per la partici
pació del sector públie, com per la col-laboració de 
1'empresa privada. 

El Pía preveía «elevar la competitivitat a nivells 
deis paños tecnológicament mes avangats». Les seves 
eines de treball foren mesures fiscals, laboráis i finan-
ceres, tais com Texempció de cárregues de duana per 
a la importació de maquinaria; els ajuts per a la jubi
lado ais seixanta anys, Pallargament del subsidi d'atur 
i el fraccionament de les indemnitzacions; i les noves 
inversions en actius fixos que podien ser subvencio-
nades fins al 20 % del seu import, alhora que els 
empresaris tenien accés al crédit oficial fins al 50 % 
de la inversió prevista, o els possibles avals de l'Ins-
titut de Crédit Oficial. 

El Pía dura cinc anys (1981-86) i els resultats es 
poden considerar positius (Taula 12.5). 

El cost social i económic de la reconversió ha estat 
dur, pero aixó ha permés la salvado del sector. 

L'entrada d'Espanya al Mercat Comú obrí una 



Taula 12.5 
BALANC DEL PLA DE RECONVERSIO TEXTIL 

Xifres globals del Pía entre el 18-12-81 i el 31-12-86 
+ 

Dades de les empreses 

Nombre d'empreses 992 
Inversions autoritzades 188.205 
Material (en milions) 143.881 
Intangibles (en milions) 44.324 
Plantilles 108.844 
Variado neta de les plantilles —9.925 

Programes previstos 

Subvencions 
Ajudes creditícies (en milions) 
Avals (en milions) 

30.399 
46.160 
10.660 

Font: Pía de reconvenid textil. Extret de COCIN, Memoria, 1986. 

altra font de dificultáis per ais empresaris téxtils. Espe-
cialment les procedents de Facord Multifibres (AMF), 
que permet 1'entrada de generes d'altres estats de la 
Comunitat Económica Europea, procedents de ter-
cers paisos, sobretot asiátics, que treballen amb un 
cost de má d'obra molt baix i que es distingeixen 
en la fabricado de generes de baixa o mitjana quali-
tat a preus sense competencia. 

Durant els darrers anys, la progressió de les impor-
tacions de productes téxtils a Catalunya les ha fet 
passar deis 11.248 milions de pessetes el 1983 fins 
ais 26.763 milions el 1986. L'impacte de Fentrada 
al Mercat Comú és evident. 

El sector textil cátala només té futur en el con-
text d'una producció que tingui un alt valor afegit, 
amb alta productivitat. El disseny i Foriginalitat deis 
productes o Fespecialització son algunes de les sorti-
des que té (Taula 12.6). 

3. EL SECTOR 
SIDEROMETAL-LÚRGIC 

Taula 12.6 
COSTOS I PRODUCTIVITAT A ESPANYA 

I LA CEE EN EL SECTOR TEXTIL 
Comparado percentual amb dades de 

Cost de matéries primeres 
(peí coto, llana i fibres) 

Costos laboráis 
Costos energétics 
Productivitat 
Costos financers 

Espanya 

100 
100 
100 
100 
100 

1987 

CEE 

94,9 
166 
91,4 

133 
54,4 

Font: Consell Intertéxtil Espanyol, Informe «Horizonte 92», febrer 
de 1987. 

Cada vegada és mes difícil parlar d'aquest sector, 
com a tal sector, perqué amb criteris actuáis és un 
auténtic calaix de sastre. 

La sidero-metaHúrgia integrava abans la siderur
gia (integral o no) i la transformado deis metalls en 
productes de consum o en béns d'equip. La sidero-
metal-lúrgia tenia el ferro com a mineral rei, pero 
inclo'ia tots els minerals no férrics, com el coure, Falu-
mini, el plom, etc. 

A hores d'ara és fa difícil d'incloure dins aquest 
sector produccions tan diverses com els ordinadors, 
els televisors, els cotxes o les neveres. El metall con
tinua essent el primer element, quantitativament, pero 
el valor correspon normalment a Faplicació d'altres 
elements. 

Es per aixó que el primer problema és Festadís-
tic. Ais indicadors económics es parla de productes 
metal-lies, de transformáis, de maquinaria, de mate
rial de transport, de siderurgia, etc; pero no hi ha 
series homogénies que permetin veure Fevolució del 
conjunt (Taula 12.7). 

El que és ciar, pero, és que aquest conjunt de 
productes que compten amb una bona proporció de 
metalls —tan sofisticáis com poden ser els semicon-
ductors, els acers especiáis o les al-leacions— han passat 
a ocupar el primer rengle dins Feconomía catalana. 

A mitjans deis anys seixanta, el sector textil, que 
sempre havia encapcalat la producció industrial cata
lana, cedí el primer lloc ais productes metal-lúrgics, 
i no és probable que es vegin canvis a curt o mitjá 
termini. La causa és simple. Mentre el sector textil 
no ha experimentat cap canvi substancial, els grans 
progressos de la tecnología moderna s'han produít 



n 

Taula 12.7 
LA PRODUCCIÓ SIDEROMETALLÚRGICA 

Valor total i valor afegit en milers de milions de pessetes i llocs de treball 

Any 

1911l 

1979l 

1981l 

19832 

19852 

(1977-1985) 

Valor total 
Ptes. constants Valor 

Valor total de 1977 afegit brut Llocs de treball 

589 589 224 310.396 
827 595 297 270.795 
990 535 383 259.823 

1.047 445 389 203.927 
1.329 466 468 199.508 

1. Suma deis subsectors Transformáis metállics i Industries metáHiques básiques. 
2. Suma deis subsectors Productes metállics i maquinaria, Minerals i metalls i Material de transpon, segons la nova classificació. 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 

sobre objectes metál-lics, mentre el major nivell de El món de les construccions mecániques tenia com 
vida ha proporcionat a la població automóbils per a a gran representant a La Maquinista Terrestre i Mari-
circular, l'aparició i desenvolupament de P electrónica tima. Pero la centenaria empresa, protagonista del 
de consum, els electrodoméstics, el món de la infor- nostre procés d'industrialització, és ara una empresa 
mática amb el seu hard-ware format per ordinadors carregada de deutes, propietat de PINI i amb greus 
i sistemes periférics, etc. 

El paper de P economía catalana en el conjunt 
espanyol és forsa important, especialment en alguns 
deis seus subsectors. Es per aixó que es parla separa-
dament del material de transport mes industria auxi
liar, i d'electrónica de consum. Es fa el mateix amb 
la siderurgia, no pas per la seva importancia intrín
seca, sino pels canvis experimentats els darrers anys, 
poc coneguts en general. 

El subsector deis electrodoméstics ha passat una 
greu crisi. El resultat ha estat una forta concentració 
industrial i la presencia de multinacional que han 
consolidat la seva presencia o s'han fet carree del 
que quedava. Es el cas de Philips a Catalunya, que 
té la seva central a Madrid, pero quasi totes les inver-
sions industriáis a Catalunya. La Uarga crisi de Cor-
beró —la primera empresa catalana d'electrodomés-
tics— és un bon exemple d'aquesta recerca quasi 
desesperada per mantenir-se, afegint actius d'altres so-
cietats o buscant el suport de la multinacional de torn. 

El petit electrodoméstic a Espanya está controlat 
per multinacionals que teñen totes elles el seu centre 
d'actuado a Catalunya: la Moulinex francesa, la Braun 
alemanya i la Philips holandesa. El cas de Taurus, 
S. A. és una excepció: una empresa que comenta a 
Artesa de Segre i que es manté al mig de les grans, 
fent la competencia a nivell espanyol i internacional. 

problemes. 
La maquinaria textil ha cedit moltes posicions, 

algunes vegades per liquidació pura i simple de les 
empreses existents. Queda Jumberca S. A., fabricant 
de tricotoses, com a primer representant, que ha pas
sat d'una situació quasi desesperada a una de forta 
expansió interior i internacional amb un bon producte 
a les mans. L'acreditada empresa Serra, de Manlleu, 
es convertí primer en Serra, Sacco, Lowell, per aca
bar en Platt, Sacco, Lowell, americana pels quatre 
costats. 

Hi ha una nova fornada d'empreses metal-lúrgi-
ques, enquadrades en un o altre subsector, que están 
obtenínt bons resultáis a base de Pespecialització, del 
plantejament internacional de les seves vendes i d'una 
bona organització internacional. Poden fer cables 
d'acer o d'alumini (Trenzas y Cables de Acero, S. 
A.) o bé compressors per a neveres (Unidad Hermé
tica, S. A.). Es tracta d'iniciatives autóctones, que 
treballen amb un tipus de tecnologia mitjana, pero 
del qual treuen un bon partit. 

Finalment, una referencia a la informática en la 
seva vessant metal-lúrgica, o siguí el hard-ware. Aquí 
sí que no hi ha ni empreses ni tecnologia espanyoles. 
La prova de Telesincro, fabricant de miniordenadors, 
acaba amb la participació de PINI, primer, i de la 
francesa Bull, després. 



IBM crea una fábrica al País Valencia, i Fujitsu 
a Málaga, de la má de la Telefónica i de l'INL La 
multinacional alemanya Nixdorf traslladá el seu do-
micili de Barcelona a Madrid i establí la fábrica a 
Toledo. Pero Olivetti ha transformat la seva industria 
mecánica en una empresa informática a Barcelona, 
mantenint el seu tradicional arrelament a Catalunya. 
I els darrers temps, l'americana Hewlett-Packard fa 
plotters al Valles, i Unysis s'ha instal-lat prop de Bar
celona. El gran camp de venda del hard-ware in-
formátic és encara Madrid, on hi ha la gran banca, 
les grans companyies d'assegurances, les grans em-
preses publiques i Tadministrado de l'estat, pero 
Catalunya continua atraient encara la instal-lació 
industrial. 

La crisi del sector metal-lúrgic s'iniciá el 1974. 
Fins deu anys després no es recuperaren els nivells 
de producció. La xifra de treballadors afiliáis a la 
seguretat social en empreses del ram passá de 300.000 
a 200.000 en 8 anys, essent el sector metal-lúrgic un 
deis principáis provéidors de Tatur a Catalunya (Gra
fio 12.2). 

El 5 d'agost de 1981 es publica el Decret Llei 
de Reconversió Industrial, que preveia ajuts públics 
ais sectors i subsectors industriáis mes afectáis per 
la crisi. Eren tots ells metal-lúrgics, amb excepció del 
textil: siderurgia integral, acers especiáis, electrodo-

méstics de la línia blanca, i equip eléctric per a la 
industria de Tautomoció. La seva aplicació no sem-
pre fou suficient, si es teñen en compte els resultats 
de la reconversió a Catalunya, ja que el 1988 algunes 
de les empreses es mantenien amb problemes. 

El govern de la Generalitat participa també en 
aquesta tasca de reconversió, a través d'avals donats 
per la Comissió per TAjuda a la Reconversió Indus
trial de Catalunya, un organisme dependent de la con-
selleria d'Industria, que pujaren a 1.343 milions de 
pessetes entre 1981 i 1982. 

La sortida de la crisi metal-lúrgica está directa-
ment vinculada a la sortida de la crisi general i s'ini
cia, tal com s'ha dit, el 1984 per a consolidar-se en 
els anys següents. 

a) La siderurgia 

No és veritat que no hi hagi siderurgia a Cata
lunya. Sempre n'hi ha hagut. No ha tingut un relleu 
ni un volum especial, en relació a la siderurgia basca 
o asturiana, pero n'hi ha hagut. El que no ha tingut 
Catalunya —per sort o per desgracia— és una side
rurgia integral, d'alts forns. Aquesta necessita teñir 
mineral de carbó i de ferro a Tabast, amb un cost 
de transport baix, i és prou sabut que Catalunya no 
compta ni amb Tun ni amb l'altre. 

Gráfic 12.2 
LA CRISI PRODUCTIVA DEL SECTOR METAL-LÚRGIC 
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La política siderúrgica deis anys 70 no tocava de 
peus a térra. El Plan Siderúrgico Nacional de 1974 
preveia que Fany 1982 la demanda d'acer a Espanya 
seria de 20 milions de tones i en realitat el consum 
fou de 8 milions i escaig. El 1971 s'inaugurá la side
rúrgica integral deis Alts Forns del Mediterrani, a 
Sagunt (de vida ben curta); es multiplica la capacitat 
de producció d'Ensidesa, i es prepara la creado de 
dues noves siderúrgiques d'aquest estil: una al Campo 
de Gibraltar i Paltra a Galicia. La primera, en la qual 
participaven empreses catalanes, no prospera; la segona 
entra en crisi tan bon punt fou inaugurada, i ana 
a parar al cap d'uns anys a mans d'una empresa 
catalana. 

I és que al món hi havia una sobreproducció d'acer, 
que la crisi económica accentuá. Els paisos europeus 
es llagaren a una política de dumping, protegint les 
seves exportacions, fins que es varen veure obligats 
a tancar fabriques i a acomiadar el personal. 

El 1977 hi havia a Catalunya cinc empreses side
rúrgiques que fabricaven el que se'n diuen productes 
siderúrgics «llargs», és a dir, productes d'acer de gran 
consum, destinats normalment a la construcció. Les 
cinc empreses eren les següents: Alts Forns de Cata
lunya, amb fábrica a l'Hospitalet de Llobregat, al bell 
mig de la ciutat: la Farga; Industries del Besos, a 
Sant Adriá; Laminados y Forjados de Hierros y Ace
ros, S. A. (Laforsa), a Cornelia, empresa vinculada 
al Banco de Madrid; Material y Construcciones, S. 
A. (Macosa), la mes veterana, quasi centenaria ales-
hores, vinculada al grup del Banco Central; i Torras 
Herrería y Construcciones, S. A., amb fábrica al Poblé 
Nou. 

De fet n'hi havia una altra, que actuava encara 
a nivell molt modest i de la qual ningú no parlava: 
la Compañía Española de Laminaciones (Celsa), amb 
fábrica i domicili a Sant Andreu de la Barca, consti
tuida el 1967. 

A comen9aments de l'any 1988 el panorama ha 
canviat rotundament. S'ha creat un important grup 
siderúrgic al voltant de Celsa. Torras absorbí Alts 
Forns de Catalunya i ha passat a integrar-se al grup 
Celsa, que ha pres igualment el control de dues empre
ses no catalanes: Nueva Montaña Quijano, vinculada 
al grup del Banco de Santander, i Siderúrgica de 
Galicia. 

El que queda ciar és la capacitat de competencia 
que teñen les miniacereries enfront de les grans side
rúrgiques integráis, per a la producció de productes 
«llargs». Es tracta d'installacions modernes, molt meca-
nitzades, amb una producció que no supera mai el 

milió de tones anuals, situades al costat de grans cen
tres de consum, i que aprofiten la ferralla com a base 
deis seus forns eléctrics. 

b) Material de transport i industria auxiliar 
de Vautomóbil 

Seat és la primera de les empreses automobilísti-
ques instal-lades a l'estat espanyol. Mereix un tracta-
ment a part. Pero el que no es diu allí és que la 
seva localització a la Zona Franca de Barcelona fou 
conseqüéncia d'una imposició deis italians de la Fiat. 
El govern espanyol proposá primer Valladolid (on ana 
Renault al cap de poc), després Cartagena (quan Fiat 
demaná un port mediterrani), i acceptá a desgana la 
proposta de Barcelona quan se li féu entendre que 
la nova fábrica havia de situar-se en una zona que 
comptés amb infraestructura industrial. 

La política seguida després peí govern espanyol 
fou la d'una total dispersió de les noves empreses 
automobilístiques que s'anaren creant. Renault ana 
a Valladolid, Citroen a Vigo, Peugeot-Talbot a Villa-
verde (prop de Madrid, a les antigües instal-lacions 
de Barreiros), General Motors-Opel a Figueruelas 
(Saragossa), Ford a Valencia. Seat té també ins
tal-lacions a Navarra. 

Si s'hagués creat un Detroit espanyol, una ciutat 
que hagués concentrat la industria automobilística, 
probablement la industria auxiliar s'hauria creat al 
seu entorn. Pero la dispersió en facilita el desenvolu-
pament al voltant de la primera creada, que fou Seat. 
Aquesta industria auxiliar ven actualment a totes les 
empreses del ram, i fou en bona part conseqüéncia 
d'uns tallers mecánics ja existents. El capital estran-
ger, pero, i algunes multinacional, hi teñen un paper 
important. 

Catalunya, i Barcelona, tenia una important tra-
dició automobilística. Els dos exemples mes impor-
tants d'aquesta tradició eren la Hispano Suíssa i l'autó-
drom de Sitges. Després de la Primera Guerra europea 
s'instal-lá a Barcelona un taller de muntatge d'auto-
móbils de la Ford, a través d'una societat que es deia 
Ford Motor Ibérica. La guerra acaba amb la partici
pado de la Ford, que seguí amb el nom de Motor 
Ibérica després, entrant al camp deis tractors i de 
la maquinaria agrícola. Aquesta especialització la porta 
a les mans de la multinacional canadenca Massey Fer-
guson, fins que el mal moment financer d'aquesta 
companyia impulsa la liquidació de les seves partici-
pacions exteriors. A fináis del 1979, els socis espanyols 
de Motor buscaren i trobaren la japonesa Nissan, que 



s'interessá relativament per l'empresa barcelonina, com 
a possible plataforma per a la seva expansió per 
Europa. Nissan prengué una participació minorita
ria, al costat de les que tenien alguns grans bañes 
espanyols, creient de bona fe que aquests serien els 
seus socis. Pero els bañes deixaren sois els japonesos, 
que es trobaren (sense proposar-s'ho) socis majorita-
ris de la societat, que es ara —lógicament—Nissan 
Motor Ibérica. Els japoneses han separat la fábrica 
de tractors, que queda a Madrid amb un soci de la 
mateixa nacionalitat, mentre a Barcelona fabriquen 
camionetes i vehicles «tot-terreny». 

El tercer gran protagonista cátala de la industria 
del motor ha estat Enasa-Pegaso. L'Empresa Nacio
nal d'Autocamiones es constituí després de la guerra 
i aprofitá les instal-lacions de la Hispano Su'issa al 
barrí barceloní de La Sagrera. Pero l'intent de des-
ballestament de la industria catalana porta a la crea-
ció d'una nova fábrica de Pegaso fora de Barcelona 
i, en aquest cas, prop de Madrid. 

El sector de la motocicleta mereix un comentan 
a part. També aquí la tradició industrial catalana era 
llarga i plena de realitzacions. Aviat es va veure que 
el món de l'automóbil quedava reservat a unes grans 
empreses i que poca cosa hi podía fer l'empresa cata
lana per a competir. Pero en canvi, la moto semblava 
que encaixava molt bé en les possibilitats de l'empresa 
catalana: la seva construcció no exigía grans capitals, 
mentre Catalunya tenia els técnics suficients per fer 
un bon producte, amb imaginació en el disseny i tec
nología adequada. En un primer moment —els anys 
cinquanta i seixanta— la moto era el sistema de cir
culado deis qui no podien comprar cotxe. Després, 
1'alca del nivell de vida i 1'impacte de models com 
el Seat-600 i el Renault-4x4 desplacaren les motos 
i reduiren les noves vendes. Pero el cross i la compe
tido els donaren un nou impuls. 

A fináis de la década deis anys setanta, Catalunya 
comptava amb marques ben acreditades, i que expor-
taven: Montesa, Ossa (antiga fabricant de maquines 
de projecció), Bultaco (una escissió d'Ossa), Sanglas 
(amb el seu contráete amb la policía de tráfic), Ducatti 
(que només tenia una mínima participació de l'empresa 
italiana), i Derbi. Totes elles eren empreses mitjanes, 
que fabricaven motocicletes en series relativament 
curtes. 

Les motos japoneses s'imposaren, no pas per la 
seva tecnología, ni peí seu disseny (una copia fidel, 
al comencament, d'alguns models europeus), sino peí 
seu menor cost i per la seva comercialització. Aprofi-
tant les seves grans xarxes comerciáis, fabricaren series 

Uargues deis seus models i anaren imposant-se en 
aquells mercats que se'ls obrien. Amb aixó tallaren 
el corrent exportador de les motos catalanes cap ais 
Estats Units i Europa. Després crearen fabriques noves 
o prengueren el control de les existents. 

De tota la serie d'empreses catalanes, només queda 
la marca Derbi com a independent. Montesa és a hores 
d'ara Honda; Sanglas i Ducatti donaren origen a 
Yamaha, i Bultaco i Ossa hagueren de liquidar. 

El període estudiat inclou els anys de la gran crisi 
de la industria automobilística europea i americana, 
quan les societats que teñen les grans marques pre
sentaren pérdues enormes ais seus balancos, que van 
fer temer per la seva supervivencia: Chrysler hagué 
de rebre ajuts especiáis del govern del Estats Units, 
fet absolutament excepcional en un país de capita-
lisme liberal; Fiat tanca fabriques i acomiadá perso
nal a dojo. Son dos exemples. 

La crisi afecta també fortament les filiáis de les 
multinacionals a l'estat espanyol, i la industria auxi
liar que en ser petita i mitjana empresa tenia menys 
aguant que la gran. L'any 1981, la producció de vehi
cles a Catalunya s'havia redu'it en un 53 % en relació 
ais fabricats quatre anys abans (Taula 12.8, i Grafio 
123). 

La crisi económica havia capgirat els hábits de 
la població deis paisos desenvolupats: si la norma havia 
estat fins aleshores canviar de cotxe cada tres o qua
tre anys, i tendir a comprar cilindrades mes grosses, 
ara s'imposava el model compact ais Estats Units, i 
la petita i mitjana cilindrada a Europa, mentre s'esgo-
tava la vida del cotxe fins a cinc, sis o deu anys. 
Els alts preus de la gasolina incidiren fortament en 
aquest comportament. 

La recessió és ja historia, i el 1984 es comprová 
el redrecament de les vendes aquí i arreu del món. 
S'inicia un nou període d'euforia i els preus de la 
gasolina tornen a baixar. Pero el panorama d'aquesta 
industria és ja molt diferent del d'abans. Les empre
ses demanen enginyers especialistes en automoció i 
robótica, mentre acomiaden tots aquells obrers poc 
qualificats que no poden ser reciclats. L'automatitza-
ció juga un paper important a totes les fabriques. 
Només les empreses mes capitalitzades i mes prepa-
rades han pogut sobreviure. 

c) Seat 

La Seat ha tingut una gran importancia per a 1'eco
nomía catalana. Es l'empresa mes representativa del 
fort desenvolupament del sector metal-lúrgic a Cata-

i 



Taula 12.8 
PRODUCCIÓ DE VEHICLES 

Evolució de la producció de turismes, vehicles industriáis i tractors 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Turismes 

310.288 
252.714 
265.619 
257.522 
157.006 
183.805 
205.982 
251.391 
233.720 
232.796 
271.525 

Veh. industriáis Tractors 

35.019 24.144 
28.019 17.753 
11.506 12.524 
10.708 8.761 
6.014 8.249 

12.175 11.075 
38.045 7.726 
36.930 5.143 
33.249 8.804 
49.657 9.260 
60.000 833 

(1977-1987) 

Total 

369.451 
298.486 
289.649 
276.999 
172.269 
207.055 
251.752 
293.464 
275.773 
291.713 
332.358 

Font: COCIN, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 

Gráfic 12.3 
ELS VEHICLES PRODUITS A CATALUNYA (19771987) 
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lunya, que s'iniciá durant els anys cinquanta. No tan 
sois peí seu propi volum empresarial i per la for£a 
de treball que contracta, sino perqué al seu voltant 
es crea i desenvolupá una industria auxiliar de Pauto-
móbil. Aquesta industria auxiliar comerá treballant 
per a la Seat, que era en un primer moment Túnica 
industria que fabricava turismes a Espanya, i que fou 
la primera responsable de la motorització del país. 
El 1964 mes de la meitat deis turismes que hi havia 
a les carreteres espanyoles eren Seat, fabricats a la 
Zona Franca de Barcelona. Després varen aparéixer 
la Renault i altres empreses de la competencia, i la 
industria auxiliar de l'automóbil catalana es va posar 
a treballar també per a elles. La importancia de la 
Seat és per tant doble: per ella mateixa i per Pefecte 
d'impuls a la creado d'una industria auxiliar, repre
sentada per dotzenes de petites i mitjanes empreses. 

La Seat es constituí al voltant d'un grup de bañes 
espanyols (encap9alats per PUrquijo), de PINI, i de 
la Fiat italiana, que portava la tecnología, i veia 
Espanya com un mercat de futur. Cal agrair a 
Pempresa italiana Pempla^ament de Barcelona, ja que 
per part deis responsables económics del govern fran
quista hi havia interés en situar-la a d' altres zones. 
El domicili social s'establí a Madrid, és ciar. 

Els bañes, PINI i la Fiat guanyaren molts díners 
amb les accions de la Seat. Aqüestes cotitzaven a 
les borses espanyoles, i els canvis eren alts i els divi-
dends sucosos. El 1970 Pacció tingué una cotització 
máxima del 815 % i tothom estava molt contení del 
seu comportament. L'a^a deis preus del petroli el 
1973 incidí lógicament sobre el sector de l'automóbil 
i crea una seriosa crisi a Pempresa de Torí. 

El 1976, Seat dona pérdues per primera vegada, 
mentre la producció de turismes i, sobretot les ven
des, baixaven fortament. El 1979 Seat era encara la 
primera empresa espanyola del sector, pero amb una 
producció inferior ais 300.000 vehicles. 

Aquest any 1979, Fiat arriba a un acord amb 
PINI, que preveia una forta ampliació de capital, 
coberta per Pempresa italiana (38 %), per PINI (37 %) 
i pels bañes fundadors. Com que les accions cotitza
ven per sota la par, no semblava possible obtenir finan-
9ament al mercat de capitals: Fiat acceptaria la res-
ponsabilitat de la gestió. 

Per diverses raons, no massa aclarides, el projecte 
fracassá: Fiat estava tancant fabriques i acomiadant 
personal, PINI exigí molt a Pempresa italiana, i els 
bañes espanyols només pensaven a vendré la seva par
ticipado i no augmentar-la. El resultat fou una 
empresa amb vint-i-dos mil treballadors, amb dos cen

tres principáis de producció —a Barcelona i a Landa-
ben (Navarra)— amb fortes pérdues, desassistida tec-
nológicament i comercialment, i en mans de PINI 
que el 1980 tenia la majoria del capital. El 1981 les 
relacions amb la Fiat es trencaren del tot, els italians 
vengueren les seves accions i PINI es trobá amb el 
8 0 % del capital. 

L'única sortida per a la Seat era Pacord amb una 
altra empresa del sector de Pautomóbil, un sector cada 
cop mes concentrat i en plena crisi mundial de ven
des en aquell moment. El principal al-licient que podia 
proporcionar Seat era la seva forta implantado a 
Espanya, i uns cañáis d'exportació que havien tingut 
la seva importancia. L'INI ja tenia el problema 
d'Enasa per resoldre, pero el de Seat era mes urgent. 

El 1982 s'iniciá el festeig serios amb la multina
cional alemanya Volkswagen, a través d'un acord 
comercial i de transferencia de tecnología. Seat pren-
gué Pexclusiva a Espanya de la representació i venda 
de vehicles importáis Volkswagen i Audi, al mateix 
temps que es comprometía a fabricar models de 
Pempresa alemanya, destináis al mercat interior i a 
Pexportació. Evidentment, era un primer pas: els ale-
manys volien conéixer Pempresa de dins, mentre PINI 
acceptava aquest camí progressiu d'apropament. 

Les relacions duraren quatre anys, amb Seat acu-
mulant pérdues a carree de PINI. Finalment, els ale-
manys acceptaren comprar el 15 % del capital de Seat, 
préviament sanejat de pérdues anteriors, amb el com-
promís de comprar el 25 % restant abans de 1990. 
D'aquesta forma, la situado de Seat quedava conso
lidada, i el seu futur immediat aclarit. 

La primera decisió de Volkswagen, com a nou pro-
pietari de Seat, fou el trasllat del domicili social de 
Madrid a Barcelona, i el tancament de les oficines 
de Madrid. A fináis de 1987 encara no estava resolt 
si els alemanys potenciarien el centre de la Zona 
Franca de Barcelona —de lloguer—, el de Martorell 
o el de Landaben, pero és evident que el centre polí-
tic de la nova filial de Wolkswagen és ara Barcelona. 

d) U electrónica de consum 

Parlar d'electrónica el 1977 era fer referencia a 
laboratoris i processos d'investigació, mes que no pas 
a un sector industrial. Els pioners, pero, foren algu-
nes empreses catalanes, no sempre afortunades. 

En el camp de la informática cal destacar la cons-
titució, Pany 1963, de Telesincro, S. A., una empresa 
que es proposava desenvolupar una tecnologia pro
pia. L'empresa, que comptava amb el suport financer 



de Banca Catalana i tenia com a President Joan Majó, 
futur ministre d'Indústria, llanca al mercat el seu 
miniordenador Factor el 1967. Cinc anys després el 
Factor era el tercer peí que fa a vendes, dintre del 
territori espanyol, després de Philips i de NCR. Pero 
el 1976, Telesincro acceptá que no podia seguir sol 
un camí que es veia en mans de poques i grans multi-
nacionals. Primerament es feu carree de Telesincro 
una empresa de PINI —Secoinsa—, que s'havia creat 
el 1975 amb la participació de la Companyia Telefó
nica i de la japonesa Fujitsu. Després, Telesincro va 
entrar a 1*órbita de la multinacional francesa Bull. 

La Compañía de Electrónica y Comunicaciones, 
S. A. (Cecsa) era una obra d'Enric Massó, un enginyer, 
que fou alcalde de Barcelona, i que havia treballat 
ais Estats Units. Cecsa fou la primera empresa ínte-
grament espanyola que fabrica televisors en color, 
comptant amb el suport d'Electrónica Básica (Elbasa), 
una participada que construía circuits integrats. 
L/empresa fracassá en el seu projecte, segurament 
massa ambiciós, tot i que alguna de les seves filiáis 
ha seguit, i en bon estat de salut. 

Piher, S. A. era una empresa de Badalona que 
inicia la fabricació de resisténcies i de condensadors, 
per passar després a la de semiconductors. En una 
primera fase d'expansió arriba a competir amb els 
mateixos americans amb una fábrica prop de Boston. 
També aquí arriba el fracás de les grans aspiracions 
de P empresa. 

ínter era la clássica empresa espanyola, construc
tora de radios, constituida en acabar la guerra civil, 
i que passá a la construcció de televisors en blanc 
i negre, comptant amb els recursos d'una societat fami
liar. L'arribada del color fou definitiva per a totes 
aqüestes empreses mitjanes, molt abundants durant 
la década deis seixanta a Catalunya i a Espanya. La 
tecnología del blanc i negre era relativament senzilla, 
pero la del color només estava a l'abast de les grans 
empreses amb possibilitats d'invertir en la investiga
do. ínter s'associá primer amb una empresa alemanya 
per vendré finalment, el 1977, el 100 % de les seves 
accions a Grundig, una de les grans empreses euro-
pees del moment. Les dificultáis del sector queden 
en evidencia si tenim en compte que la mateixa Grun
dig hagué de cedir una part de les accions i el control 
de la societat al cap d'uns anys a Pholandesa Philips, 
una de les poques empreses del món que encara planta 
cara a les multinacional japoneses. 

Certament, Pany 1987 el panorama mundial de 
Pelectrónica de consum está dominat per empreses 
japoneses. Aqüestes empreses comentaren a fabricar 

i a exportar des del seu país estant, pero Paparició 
de barreres aranzeláries i la implantado de sistemes 
proteccionistes les obliga a sortir de casa seva i a 
crear filiáis a Pexterior, des d'on continuar la seva 
obra de domini industrial en el camp de productes 
que s'identifiquen amb el progrés tecnológic d'aquests 
darrers anys: televisors en color, vídeos, equips d'alta 
fidelitat, i tota la industria auxiliar d'aquesta gamma. 

En el període de 1977 al 1987, les grans empre
ses japoneses de Pelectrónica de consum s'instaMen 
a Catalunya i desenvolupen aquí els seus productes, 
adre9ats en primer lloc al mercat interior espanyol, 
pero comptant també amb Pexportació. Son Sony, 
Sanyo i Matsushita, en primer terme, acompanyades 
d'altres empreses com Sharp i Pioneer. Les empreses 
japoneses que han vingut a fer industria a Espanya, 
s'han instal-lat sempre a Catalunya, mentre que aquel-
Íes que pretenen només comercialitzar productes 
importats se'n van també sense discussió a Madrid. 

Dues de les tres grans empreses comencen amb 
empreses mixtes, en les quals hi participen accionis-
tes espanyols: Sony i Sanyo. Es una bona manera 
de conéixer el mercat i d'estudiar les possibilitats. 
Quan aqüestes es confirmen, el paper de la multina
cional augmenta i la seva participació en el capital 
també. Sony ja no té altres socis, pero Sanyo els ha 
mantingut. La tercera, Matsushita, inicia la seva actua
do amb una fábrica a Celrá que fabricava aspirado
res per a la llar, passant després ais ja tradicionals 
productes de Pelectrónica de consum, utilitzant el nom 
comercial de National o Panasonic. 

4. LA INDUSTRIA QUÍMICA 

La industria química catalana també s'ha vist amb 
cor de superar el pes del sector textil. Es ara el segon 
sector industrial, després del metaHúrgic. 

El paper de les multinacional ha estat fonamen-
tal, ja que son elles les que han fet les grans inver-
sions i les que han ocupat el món de la química básica, 
amb poques excepcions. Aixó no vol dir que no hagin 
entrat en la química de consum, perqué també ho 
han fet. 

Les grans empreses químiques son totes a Cata
lunya, i totes amb política d'expansió. Cal recordar 
que la seva estada a Catalunya és superior al mig 
segle en molts casos. Hoechst, Bayer, Basf, Sandoz, 
i Ciba-Geigy vingueren a Catalunya a vendré colo-
rants ais fabricants téxtils catalans. A hores d'ara el 



colorant és un producte totalment secundan en el 
conjunt de les vendes. 

La química també ha passat la seva crisi particu
lar. Una part important de la seva producció té alguna 
cosa a veure amb productes deriváis del petroli, i 
l'al^a del 1973 i del 1979 incidí sobre les vendes i 
els resultats. Les tres grans químiques alemanyes, l'ICI 
británica i les empreses su'fsses tingueren uns quants 
exercicis en els quals Uu'íen uns resultats negatius. 
Totes elles s'han refet i están en una nova etapa 
expansiva, amb les alemanyes al capdavant. 

Al grup de les grans empreses químiques només 
hi ha dues representants catalanes al costat de les 
estrangeres i de les espanyoles: Cros (de la qual par-
larem mes endavant) i la Societat Espanyola de Car-
burs Metál-lics. Son molt nombroses en canvi, les 
empreses catalanes petites i mitjanes, amb una dedi
cado especializada. Destaquen entre d'altres Antoni 
Puig, S. A. (perfumería), Antonio Gallardo (farma
cia), Camp S. A. (detergents), i Industries Titán (pin-
tures). El seu nombre era molt superior fa uns anys, 
pero la crisi económica i les bones ofertes n'han fet 
desaparéixer moltes. Les que es man teñen és perqué 
son competitives i guanyen diners, pero també per
qué han rebutjat nombroses i repetides ofertes de 
venda de les grans multinacionals. Hi destaquen les 
empreses definides com de química «fina», amb pro
ductes de molt valor afegit. Com que moltes estadís-
tiques s'aturen al 1985 (especialment les de la Renta 
Nacional del Banco de Bilbao), aixó no ens permet 
apreciar el fort creixement deis últims anys, ben visi
ble, pero encara no quantificat. Les series estadísti-

ques teñen per tant una importancia relativa, ja que 
recullen tots els anys dolents i només el comen^a-
ment de la recuperado económica (Taula 12.9). 

Un altre tema tractat a part és el del polígon quí-
mic de Tarragona, la realització industrial mes impor
tant deis darrers anys en aquest sector a nivell de 
l'Estat espanyol. El segon polígon en importancia és 
segurament el creat per F empresa Solvay a Marto-
rell, un centre de producció de materials i transfor
máis plástics. 

a) El polígon químic de Tarragona 

El polígon de Tarragona és actualment el primer 
centre químic de Testat espanyol; concretament, petro-
químic. Ha estat creat en ben pocs anys i en una 
comarca —el Tarragonés— que no comptava amb 
industria, ni tenia tradició industrial. 

El procés d'industrialització comencá a Tarragona 
el 1958 grades a una iniciativa municipal, que impulsa 
la creació d'una serie de polígons al voltant de la 
ciutat. Entre 1958 i 1965 s'hi instal-laren una serie 
d'indústries ben diverses, tant peí seu volum com per 
les seves actívitats. La majoria pertanyien al sector 
del metall, acompanyades per empreses papereres, ali
mentarles, téxtils i químiques. 

L'especialització química sembla estar vinculada, 
políticament, a Tetapa del ministre dTndústria Gre
gorio López Bravo (1962-1969), el qual recomaná a 
diverses empreses d'aquest sector la localització tar-
ragonina. Aquesta estava ben comunicada amb Bar-

Taula 12.9 
LA PRODUCCIÓ DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES 

Valor total, valor afegit brut en milers de milions de pessetes i llocs de treball 
(1977-1985) 

Any 

mi 
1979 
1981 

1983 
1985 

YaloY total 
Ptes. constants ValoY 

Yalor total de 1977 afegit brut Llocs de treball 

366 366 109 104.964 
489 352 124 98.238 
739 399 164 94.653 

611 260 162 59.546 
777 273 200 58.249 

•k A partir de 1983, la classificació Industries químiques es converteix en Productes químics (Ind. químiques, Transformáis del cautxú i de matéries plasüques). 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1983 (1988). 



celona, un gran centre de consum, i tenia un port 
amb els seus servéis a l'abast. L'etapa de la petroquí
mica comerá el 1966 amb la instal-lació de la refine
ría d'asfalts d'Asesa. 

Catalunya era aleshores el primer consumidor 
espanyol de productes petrolífers, la capital de la indus
tria química transformadora espanyola, pero no comp-
tava amb cap refinería de petroli cru, ni amb plantes 
de cracking, que permeten transformar determinades 
fraccions del petroli en primeres matéries químiques 
básiques, com Fetilé, el propilé, etc. 

Hi havia una lógica en el fet de predicar la unió 
d'una refineria amb la instal-lació d'un complex petro-
químic, seguint el cicle de producció industrial que 
reflecteix el Grafio 12.4. 

De fet, les primeres empreses químiques s'ins
talaren a Tarragona amb Pesperan^a de comptar amb 
la que seria la darrera refineria construida a Espanya. 
L'Ajuntament de Tarragona recolzá la idea i hi hagué 
un fet nou que dona suport al projecte: el descobri-
ment del petroli del Delta i la seva explotació indus
trial, que s'iniciá el 1973. 

El 1974 es constituí la societat Empresa Nacio
nal de Petróleos de Tarragona, amb participació majo-
ritária de l'INI, que pocs anys després s'integraria 
a TEmpresa Nacional de Petróleos. La refineria s'ins-
tal-lá al municipi de La Pobla de Mafumet, donades 
les protestes deis empresaris del sector turístic, que 
consideraven incompatible el seu servei amb una refi
neria. L'anunci de la seva instal-lació i la seva posada 
en marxa estimula la creació de noves empreses (Taula 
12.10). 

Amb la presencia de les tres grans empreses quí-

r americana Dow Chemical i del sector públic espanyol, 
es consolidava el polígon de Tarragona, que comp-
tava ja amb un molí especial per rebre directament 
el petroli cru deis vaixells petroliers, amb 1'autopista 
Barcelona-Valéncia-Saragossa, i amb els servéis de la 
Renfe. 

El polígon de Tarragona no ha estat un gran crea
dor de llocs de treball. Es tracta d'instal-lacions molt 
automatitzades, que no necessiten gairebé má d'obra. 
Les inversions, en canvi, han estat molt importants. 

Els dos grans problemes del polígon han estat 
l'aigua i les relacions amb el sector turístic. El pro
blema de l'aigua no es resoldrá fins que l'any 1989 

previsiblement— no arribi l'aigua de l'Ebre en l'ano-
menat minitransvasament. La manca d'aigua ha creat 
problemes gravíssims a les industries instaUades, pero 
també a la població de la comarca, que ha vist com 
l'enérgic ús de les bombes d'aigua i la perforació de 
pous ha fet arribar l'aigua salada a les aixetes de les 
cases. 

El segon problema és, i será, el del delicat equili-
bri entre una industria pesada i la zona turística de 
Salou, de gran importancia també per a la comarca. 
No sempre son facils les relacions entre platges i 
desembarcament de petroli, hotels i fums de fabri
ques, campings i transports de productes inflamables, 
zona industrial i zona urbana. 

b) ' La Cros 

miques alemanyes —Hoechst, Bayer i Basf de 

Cros ha estat sempre la «gran» empresa química 
catalana. Amb quasi dos-cents anys d'existéncia, 
l'empresa del Passeig de Gracia de Barcelona és la 
gran empresa química que ha donat el país. A comen-

Gráfic 12.4 
CICLE DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL PETROQUÍMIC 

Petroli cru refinament 

Combustibles 

Matéries primeres 

Petroquímiques 

Industria petroquímica 

Matéries plástiques. Transformáis plástics 
Butadié. Cautxú. Prod. cautxú 
Intermediaris. Química transí. 
Monómers. Fibres sintétiques. Textil 

Font: Jordi Rosell, El procés d'industrialització de Tarragona (1958-1979), Banca Catalana, marc de 1984. 



Inici 

1966 
1967 
1967 

1969 
1970 
1971 
1972 
1972 
1974 
1974 
1974 
1976 
1977 
1977 
1979 

EMPRESES DEL 

Empresa 

ASESA 
DOM CHEMICAL IB. 
IQA 

BASF ESPAÑOLA 
EIASA 
BAYER HISPANIA 
AISCONDEL 
CMG 
HOESCHST IBÉRICA 
EMP 
UERT 
CALATRAVA 
TAQSA 
PAULAR 
ALCUDIA 

Taula 12.10 
COMPLEX PETROQUÍMIC DE TARRAGONA 

(31-XH-1983) 

Localització 

Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 

Tarragona 
Vila-Seca 
Tarragona 
Vila-Seca 
Tarragona 
Tarragona 
La Pobla de Mafumet 
Tarragona 
El Morell 
Reus 
El Morell 
El Morell 

Estructura del capital 

50 % CEPSA/50 % CAMPSA 
98 % DOM CHEMICAL CO. (EEUU) 
33 % UERT/33 % SHELL (NL-GB) 
33 % HOESCHST AG (RFA) 

100 % BASF AG (RFA) 
100 % capital privat espanyol 
100 % BAYER AG (RFA) 
100 % capital privat espanyol 
33 % CARBUROS/66 % HOECHST 

100 % HOECHST (RFA) 
100 % INH 
100 % capital privat espanyol 
55 % EMP/45 % PHILIPPS (EEUU) 

100 % HOECHST AG (RFA) 
100 % EMP 
100 % EMP 

Font: Jordi Rosell, El procés d'industrialitzaáó de Tarragona (1958-79). Banca Catalana, 1984. 

^aments del segle xx es constituí la societat anónima 
que prengué el nom del seu fundador —fill de 
Montpeller— i la Cros, S.A. ha estat sempre un deis 
pivots de la Borsa de Barcelona. 

L'opció de venda de les accions del grup Livanos-
De Nora era a les mans d'un Banc industrial cátala 
(Bankunion). Bankunion busca la participació d'un 
altre deis seus col-legues i competidors (el Banc Indus-

El camp tradicional de la Cros ha estat el deis trial de Catalunya), pero aquest trobá l'oposició frontal 
fertilitzants agrícoles i, per tant, la seva evolució s'ha del President de Cros, Josep María Bulto. Les accions 

del grup estranger anaren en la seva majoria al Banco 
de Santander, mentre Bankunion hi tenia una parti-

vist fortament condicionada per la situació de Y agri
cultura espanyola, ja que Cros ha treballat sempre 
per al mercat interior. Quan no plovia i la collita cipació del 6 o del 7 %. 
era pobra, els administradors de Cros ja sabien que 
els tocaría el rebre. La dependencia de la pagesia 
espanyola era excessiva. 

L'any 1972 Cros tenia un accionariat fo^a repre-
sentatiu del que eren aleshores les grans empreses 
industriáis catalanes. Al seu capital hi havia la parti-

Potser per aixó, Cros opta per la diversificació cipació bancária del Banco de Santander, amb el 22 96, 
de la seva producció, pero sempre dintre del ram quí-
mic, si es tractava d'activitat industrial, o be comple
mentaria, com podia ser la producció d'electricitat, 
el transport marítim, la propietat immobiliária o la Americano amb el 3 96. 

la de Bankunion amb el 7 %, la del Banco Español 
de Crédito amb el 7 %, la del Banco Ibérico-Grupo 
Fierro amb el 3,5 96, i la del Banco Hispano-

mineria. Al conjunt-d'empreses del grup hi trobem 
uns laboratoris farmacéutics (Doctor Andreu, S.A.), 

Les participacions deis altres bañes eren conse-
qüéncia en bona part de les heréncies que la gran 

una productora d'energia hidroeléctrica (Electro Meta- banca espanyola havia trobat en adquirir i absorbir 
lúrgica del Ebro, S.A.), mines de carbó (Combusti- alguns bañes catalans. 
bles de Fabero, S.A.), etc. 

El 1968, l'empresa barcelonina experimenta la pri-
Un banc com el de Santander s'interessava per 

la participació de Cros, pensant en la rendibilitat de 
mera gran sorpresa de la seva historia. El grup grec- les seves accions, en una possible plusválua si volia 
italiá Livanos-De Nora compra el 30 % de la socie- vendre-les, i en la compensació comercial del movi-
tat, pagant les accions al 200 % aproximadament. El ment del compte de l'empresa. Concretament, una 
nou accionista, pero, no triga a vendre-les. El 1972 de les primeres coses que va fer el Banco de Santan-
es féu pública la venda, i l'entrada a la societat del der en prendre possessió del seu paquet d'accions, 
Banco de Santander amb un 22 % del capital. fou donar ordre ais directius que el 80 96 del moví-



ment comercial fos dirigit o encarrilat peí seu banc. 
La política industrial de Tempresa no els interessava 
especialment, mentre es fessin beneficis. 

Pero la crisi económica arriba aviat a Espanya 
i a la Cros. El darrer dividend que paga fou el que 
correspon a l'any 1976. El 1977, el President de la 
Cros ocupa per desgracia la primera página deis dia-
ris, com a conseqüéncia del seu brutal assassinat amb 
un explosiu adherit al pit. 

El 1977 comerá un llarg calvari per a la Cros, 
del qual semblava que no se'n sortiria: fortes pérdues 
anuals, tancament obligat de fabriques, cotitzacions 
mínimes a la borsa. El 1982 es vengueren accions 
al 17 % del seu valor nominal. 

Pero está comprovat que quan les empreses teñen 
un bon fons de córner^, han de saber encaixar i espe
rar mes bons temps. La fi de la crisi económica suposá 
per a la Cros, no tan sois la recuperado de la demanda, 
sino també —per exemple— la revalorado deis ter-
renys que havien ocupat abans les seves fabriques. 

El 1982, el govern posa en marxa un Plan Nacio
nal de Fertilizantes per racionalitzar aquesta produc-
ció. Les grans empreses productores eren tres: una 
pública (Enfersa) i dues de privades (Explosivos Río 
Tinto i Cros). Explosivos Río Tinto i Cros participa-
ven ja al 50 % a l'empresa Fosfórico Español. Les 
dues empreses privades havien d'adjudicar-se i inte
grar altres empreses espanyoles de segon nivell de 
producció. I no es posaven massa d'acord. 

Els bañes espanyols havien anat abandonant Cros, 
a poc a poc, tot i mantenint llocs al Consell, que es 
una táctica poc ética, pero molt utilitzada per la gran 
banca espanyola. Quedava el Santander amb un paquet 
d'una certa importancia, que es vengué el 1978 a la 
paperera Torras Hostench, S. A., plataforma espanyola 
del grup árab KIO (Kuwait Investment Office). 

Amb 1'entrada de Torras Hostench-KIO a Cros 
es crea una especulació enorme sobre les seves accions 
a Borsa. Si el 31 de desembre de 1986 una acció 
de Cros valia 752 pessetes, un any mes tard en valia 
6.000. 

A fináis de 1987, els nous interessos árabs a Cros 
patrocinaren una ampliado, que suposava doblar el 
capital nominal de Cros, pero amb una prima d'emis-
sió del 600%. Torras Hostench es comprometía a 
subscriure totes les acdons que quedessin lliures. 
Aquesta operado suposava aportar 50.000 milions de 
pessetes a Cros. 

Torras Hostench-KIO havia agafat també una 
important participado a la competencia de Cros, o 
sigui a Explosivos Río Tinto, que sortia d'una difici-

líssima situado financera. Pero així com els execu-
tius de Torras congeniaren fácilment amb els de Cros, 
toparen directament amb Escondrillas, el President 
d'Explosivos, un home col-locat peí ministre dTndús-
tria (Solchaga) i que havia fet una important labor 
de sanejament de l'empresa. 

Els interessos árabs podien decidir la lluita entre 
Cros i Explosivos al mercat espanyol de fertilitzants. 
I ho feren, fent costat a Cros i donant ais seus repre-
sentants el pes de les seves accions a la companyia 
de Madrid. L'any 1987 fou un any en qué la for^a 
de les accions, capitanejada per KIO, es veié impo-
tent per compensar la forta política d'Escondrillas i 
el seu grup d'executius, que no tenien accions de la 
mateixa empresa, pero que utilitzaren arguments de 
tota mena per mantenir el seu predomini a Explosi
vos. Croissier, ministre dTndústria, féu costat a KIO-
Torras Hostench-Cros amb el seu projecte de desen-
volupament químic i petroquímic, mentre Escondril
las trobava el suport del ministre de Defensa (Narcís 
Serra), poc amic deis representants de KIO a Espanya, 
i preocupat per les empreses que té Explosivos al camp 
de la defensa. Solchaga, ara ministre d'Economia i 
Hisenda, i promotor d'Escondrillas, decidirá la lluita 
a favor de Cros. Pero la fusió de les dues empreses 
n'ha creat una de nova, amb domicili a Barcelona 
pero amb els servéis centráis a Madrid: és previsible 
la pérdua de poder de la que havia estat la «vella» 
Cros, i de la seva catalanitat. 

5. EL SECTOR ALIMENTARI 

L'evolució del sector de la industria alimentaria 
expressa, potser com cap altre, l'increment de la qua-
litat de vida en un context urbá i d'especialització 
de la producció agrícola. 

El pagés vivia abans fent un gran esfor9 d'auto-
suficiéncia: pastava i coi'a el pa, engreixava els pores 
destinats a ser menjats pels seus propietaris, plantava 
les patates, hortalisses i verdures pensant abans que 
res en el propi consum. El ciutadá confiava en un 
sistema de comercialització deis productes agrícoles 
que limites el paper deis intermediaris i reduís el cost 
deis productes naturals del camp, es tractés de Uet, 
de carn o de vi. 

Els páisos desenvolupats —i Catalunya n'és un— 
han reduít fortament la seva població ocupada a T agri
cultura i han buscat el máxim rendiment d'aquesta, 
a través de la mecanització, la selecció i l'especialit-
zació. El pagés pensa en el mercat i no en el seu 



consum. L'agricultor conreua aquells productes que 
li son mes rendibles al mercat i aquells en qué és 
mes competitiu. 

La millora del nivell de vida és en bona part una 
millora del régim alimentan. No es tracta ja de men-
jar per viure, sino d'un menjar de mes qualitat i mes 
atractiu. Un deis components de la nova demanda 
alimentaria suposa l'aparició i desenvolupament 
d'índústries alimentarles transformadores o simplement 
distribuidores. Pero sobretot, transformadores, ja que 
Paliment natural pur només es pot consumir al costat 
del lloc de producció. Altrament intervenen indus
tries de conservació o transformació que ens apropen 
el producte, pero havent rebut préviament un tracta-
ment industrial. El vi és un producte artificial, la 
fruita ens arriba sovint després de passar una tempo
rada en cambres frigorífiques, la llet ha rebut un trac-
tament específic, etc., etc. 

Una al^a del nivell de vida pot ser aplicada i dis
tribuida de forma molt diversa. En general, pero, s'ha 
optat per una millora en la quantitat o qualitat deis 
aliments, mes que per una millora en el vestir, per 
exemple. I aquesta és una explicació del creixement 
constant i real de la industria alimentaria a Catalunya 
(Taula 12.11). 

Catalunya ha estat un país que ha tingut sempre 
una greu insuficiencia alimentaria. Catalunya és un 
país importador d'aliments. Si es consideres que la 
industria alimentaria ha de ser paral-lela a la produc
ció agraria, la industria catalana tindria un nivell infe
rior al que té. Algunes vegades, pero, aixó ha estat 
veritat: Catalunya no ha creat mai una gran empresa 
de galetes, per exemple, que s'han constitu'ft a les 
zones cerealístiques espanyoles, preferentment. 

El fort increment de la ramaderia sí que ha tin
gut una repercussió directa sobre la industria alimen
taria, sobretot peí que fa referencia al bestiar porcí 
i a Taviram. Pero recordem el paper important deis 
escorxadors catalans, que maten bestiar procedent de 
fora de Catalunya, i que pot anar directament a la 
industria transformadora. 

La fruita —un producte en a^a durant aquests 
darrers anys— ha impulsat la creació d'una xarxa de 
cambres frigorífiques. No fa molts anys, la part de 
la collita que no era veñuda i consumida inmediata-
ment anava a parar ais camions de les empreses mur-
cianes, que feien confitura. Ara el període de con
sum d'una determinada fruita ha augmentat fortament, 
grácies a les mencionades cambres, sense pérdua de 
gust ni de valor nutritiu. 

Nestlé, la multinacional de Valimentado 

La societat sui'ssa Nestlé era fins fa ben poc la 
primera multinacional a Catalunya peí volum de les 
seves vendes. Si ara ha perdut aquell lloc és perqué 
una empresa de l'INI —Seat— ha estat veñuda a 
la Wolkswagen alemanya. No obstant aixó, amb uns 
119.000 milions de pessetes de facturació el 1987, 
continua superant empreses com Nissan Motor Ibé
rica (100.000 milions, aproximadament, el mateix any). 
La venda de les seves xocolates, cafés solubles i altres 
productes alimentaris supera les deis vehicles de trans-
port de l'empresa japonesa i queda molt per sobre 
de les vendes de la primera química catalana, Cros. 

La política de Nestlé a Pestat espanyol, durant 
els anys que corresponen a aquest estudi, és un ciar 
exemple de l'expansió de moltes multinacionals a casa 

Taula 12.11 
LA PRODUCCIÓ DEL SECTOR ALIMENTARI 

Valor total i valor afegit brut en milers de milions de pessetes i 

Any 

1911 
1979 
1981 
1983 
1985 

(1977-1985) 

Valor total 
Ptes. constants Valor 

Valor total de 1977 afegit brut 

198 198 56 
299 215 86 
420 227 120 
682 290 191 
853 299 225 

llocs de treball 

Llocs de treball 

71.314 
69.600 
68.606 
69.263 
70.004 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 



6. PAPER, ARTS GRAFIQUES 
I EDICIÓ 

nostra. L'expansió no la realitzen tan sois per incre-
ment deis seus productes, vells o nous, sino grácies 
sobretot a la compra de negocis en marxa, que multi
pliquen així les seves vendes. La política d'expansió 
de Nestlé, dintre d'Espanya, és d'altra banda paral-lela 
a la que realitza la casa matriu a nivell mundial i, 
especialment, a Europa i els Estats Units. 

Nestlé és una multinacional que ha fugit fins ara 
de la creació de conglomeráis d'empreses que per-
tanyen a diversos sectors. Nestlé s'ha definit sempre 
com una empresa del ram alimentan i s'ha mantingut 
relativament fidel a aquest principi. Relativament, per
qué les seves participacions a la francesa L'Oréal (cos-
métics) o a Laboratoris Alcon (productes farmacéu-
tics) l'allunyen del seu sector básic. També cal dir 
que la taca d'oli de Nestlé s'ha estés a la restaurado 
i a les aigües minerals, que son activitats que están 
a la franja de les seves origináis, i que d'aquí poden 
passar a compartiments ve'ins. 

Nestlé, per altra part, s'ha negat fins ara a entrar 
a la producció de matéries primeres. Les úniques par
ticipacions que té en aquest camp son per a camps 
d'experimentació agrícola, i no pretén cobrir tot el 
cicle alimentan, sino tan sois el de producció i, una 
mica, el de consum. 

L'empresa sui'ssa entra a Espanya per Santander, 
atreta per la ramaderia de Cantabria i la seva llet. 
Pero aviat —1920—installá a Barcelona el seu cen
tre d'actuado, ja que la industria alimentaria espanyola 
estava majoritáriament a la capital catalana. El seu 
domicili social és actualment a Esplugues del Llo-
bregat. 

Derivados Lácteos-Camy, Massanés i Grau, Cafés 
La Estrella, Brasilia, Findus, Maggi, Libby, son alguns 
deis noms de les empreses integrades o absorbides. 
El 1983 la casa mare compra una multinacional cali-
forniana, Carnation, que tenia el control d'Indústries 
Solís, una empresa catalana especialitzada en sucs de 
tomáquet, aliments en Uauna i menjar per a gats i 
gossos. Teñen igualment una participado del 50 % 
a Granja Castelló, de Mollerussa (Leche El Castillo) 
(Gráfic 12.5). 

La multinacional és un cas bastant excepcional 
en el sentit que els executius no suíssos no toquen 
sostre al seu país respectiu, sino que teñen opció a 
ocupar un carree ais mes alts nivells de la societat. 
Un membre del Consell d'Administració de Nestlé 
és valencia i hi ha dos catalans al seu Consell Execu-
tiu. Aixó sí, els estatuts de Nestlé exigeixen que la 
majoria de les accions estiguin en mans de ciutadans 
suíssos. 

El cicle económic del paper és ciar: come ta amb 
una industria que fa la pasta i confecciona el paper 
en totes les seves formes. Després, uns industriáis 
d'arts gráfiques incorporen la lletra o el dibuix al paper 
i enquadernen. Finalment, uns empresaris de l'edició 
—no industriáis—programen unes publicacions, i pre
ñen el risc del cost i de la venda del producte acabat. 

El cicle és ciar, pero inclou, com a mínim, dos 
grups d'empreses totalment diferents: íes papereres 
i les d'arts gráfiques, que a vegades son editores i 
a vegades no. Els dos grups no acostumen a barrejar-
se i, a mes, solen teñir una trajectória económica ben 
diversa. Amb la crisi industrial, una bona part de 
les papereres presentaren suspensió de pagaments o 
es liquidaren, mentre la majoria d'editorials anaven 
fent el seu camí, mes o menys normal. Les papereres 
no acostumen a imprimir o a editar, i les industries 
impressores o editores no teñen cap relació amb les 
que fabriquen el paper que utilitzen. Es amb aquesta 
observació previa que cal mirar els indicadors econó-
mics (Taula 12.12). Catalunya té tres centres tradi
cional paperers: Capellades, Gironés-Garrotxa i La 
Riba. El primer i el segon son els que han mantingut 
un fort desenvolupament, amb una gran empresa al 
Girones (Torras Hostench) i empreses petites i mitja-
nes a la zona de Capellades. 

El cas de Torras Hostench és sorprenent, ja que 
passa en pocs anys de la suspensió de pagaments a un 
moment de gran capital i potencial económic. Al marge 
del canvi de conjuntura, hi ha l'entrada a Torras del 
grup árab KIO (Kuwait Investment Office), que pren 
una participació propera al 50 % del seu capital, inte
gra d'altres empreses papereres en la seva órbita i 
disposa d'ella com a holáing financer a d'altres ope-
racions inversores a Catalunya i a la resta de l'Estat. 

Al sector de les arts gráfiques i de l'edició, cal 
esmentar Paparició i creixement del grup alemany Ber
telsmann, que és el primer grup mundial en el camp 
de les comunicacions (llibres, revistes, televisió, dis
cos). El 1987, Bertelsmann controla editorials (Plaza 
i Janes, Club de Lectors) i empreses d'arts gráfiques 
(Printer, Eurohueco). Fins fa pocs anys, aquest era 
un sector reservat a les empreses del país, pero Ber
telsmann ja no és l'excepció. La seva entrada a Plaza 
i Janes (la seva primera inversió) fou conseqüéncia 
d'unes vagues salvatges, en el moment de la transició 
a la democracia, que espantaren els propietaris, pero 
no la multinacional. Barcelona continua essent la capi-



Gráfic 12.5 
PRINCIPALS DIVISIONS DE NESTLÉ-ESPANYA (1987) 
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Taula 12.12 
LA PRODUCCIO DEL PAPER, LES ARTS GRAFIQUES I L'EDICIO 

Valor total i valor afegit en milers de milions de pessetes i llocs de treball 
(1977-1985) 

Valor total 

84 
137 
223 
251 
332 

Valor total 
Ptes. constants 

de 1977 

84 
99 

120 
107 
117 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 

Valor 
afegit brut 

41 
68 

106 
103 
129 

Llocs de treball 

51.784 
47.471 
47.769 
47.022 
45.558 



tal de la producció editorial en cátala i en castellá. 
L'exportació de llibres a 1'América Llatina va passar 
per uns moments molt dolents quan aquells paísos 
suspengueren pagaments de forma quasi unánime, pero 
el flux d'exportacions es manté a bon nivell aquests 
darrers anys. 

7. CONSTRUCCIO 
I OBRES PUBLIQUES 

Aquest ha estat un deis sectors mes castigats 
durant el període que estudiem. A la majoria deis 
indicadors económics presentáis es troba un descens 
continuat des de Pany 1977 fins el 1985. 

Les estadístiques sobre el sector son molt abun-
dants, pero no coincidents en les xifres, ja que el 
métode usat és diferent o utilitzen diversos criteris 
a Thora de definir el que volen dir. Pero hi ha dues 
series que no admeten discussió: la població activa 
ocupada i el consum de ciment. La serie sobre la pobla
ció activa ens indica el que fou l'activitat mes afec
tada per Fatur, en part per la crisi i en part també 
perqué fou aquella en que la mecanització del procés 
industrial tingué un major impacte. L'estadística sobre 
el consum de ciment ens indica la utilització del mate
rial básic per a la construcció (Taula 12.13). 

Tant en un cas com en Faltre, Fany 1985 és quan 
es toca fons. El consum de ciment havia baixat en un 
48 % des del 1977, i la població activa ocupada havia 
quedat redui'da al 50,5 % del que era vuit anys abans. 

L'únic indicador que no segueix aquesta línia és 
el que fa referencia a la licitació d* obres publiques 
a Catalunya. Pero és lógic que sigui així, perqué el 
sector públic está obligat a jugar fort en els sectors 
mes deprimits, mentre que Fempresa privada només 
es pot moure quan hi ha una demanda rendible. I 
certament aquesta demanda no oferia garanties, o fou 
molt reduida durant els anys que van del 1977 al 
1985 (Taula 12.14). 

L'any 1986 és Fany de la inflexió. I quan tin-
drem les dades del 1987 veurem que aquest canvi 
ascendent es va mantenir, vinculat a un boom immo-
biliari, que respira una nova euforia económica (Gra
fía 12.6). 

a) Obra pública 

L'obra pública té tres protagonistes i subjectes 
actius: Fadministració central, la Generalitat de Cata
lunya i els municipis o administrado local. 

Les competéncies de la Generalitat en carreteres 
algunes carreteres!—foren transferides peí Reial 

Decret 1943/1980. No fou fins el 1981 que es posa
ren en marxa les primeres inversions per part del 
govern cátala. 

La serie estadística que s'acompanya (Taula 12.15) 
indica la licitació d'obres publiques, o sigui les obres 
subhastades per Fadministració pública dintre del pres-
supost de cada exercici. Aixó no significa que es com-
plissin totalment. De fet, Fadministració central acos-
tuma a quedar-se bastant lluny de fer la inversió 

Taula 12.13 
LA CONSTRUCCIÓ: POBLACIÓ ACTIVA OCUPADA. CONSUM DE CIMENT 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

I HABITATGES CONSTRUITS 
Valors absoluts i índexs de creixement de 1977 a 1986 

Població activa ocupada Consum de ciment Construcció 
(en milers) Index (milions tm) Index Nombre 

234,3 100 3.361 100 58.001 
218,2 93 3.223 96 59.805 
185,7 79 2.918 87 53.881 
157,0 67 2.323 69 49.018 
146,6 63 1.958 58 35.022 
150,2 64 1.907 57 35.007 
148,4 63 1.882 56 29.953 
133,3 57 1.865 56 28.016 
116,2 50 1.740 52 29.136 
128,5 55 2.096 62 29.665 

d'kabitatges 
Index 

100 
103 
93 
85 
60 
60 
52 
48 
50 
51 

Font: COCIN, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 



Taula 12.14 
LA PRODUCCIO EN LA CONSTRUCCIO 

Valor total i valor afegit en milers de milions de pessetes i llocs de treball 

Any 

1977 
1979 
1981 
1983 
1985 

(1977-1985) 

Valor total 
Ptes. constants Valor 

Valor total de 1977 afegit brut Llocs de treball 

257,6 257,6 127,0 256.805 
313,2 225,5 154,4 197.940 
329,4 177,9 167,0 156.914 
400,7 170,3 204,0 154.748 
450,3 158,1 229,7 132.942 

Font: Banco de Bilbao, Renta 'Nacional de España, 1985 (1988). 

Gráfic 12.6 
EVOLUCIO DE LA PRODUCCIO EN LA CONSTRUCCIO 
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Font: COCIN de Barcelona, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988) 



Taula 12.15 
LA CONSTRUCCIO: LICITACIO D'OBRES PUBLIQUES PER ADMINISTRACIONS 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Valor total 

Total 

18.772 
16.794 
18.833 
23.321 
34.078 
53.398 
57.686 
40.348 
64.049 
63.831 

i en pessetes constants de 1977, en milions, i distribució 
entre administracions de 1977 a 1986 

Pessetes Adm. central Generalitat 
constants Total % Total % 

18.772 
14.021 
13.588 
14.566 
18.411 14.722 43,2 12.099 35,5 
25.440 25.150 47,1* 
24.516 20.801 36,1 28.554 49,5 
15.406 21.828 54,1 8.079 20,0 
22.481 24.134 37,7 24.736 38,6 
20.591 13.092 20,5 19.759 30,3 

percentual 

Admin. 
Total 

1251 
^ ^ — 

8.331 
10.450 
15.178 
31.411 

local 
% 

11,3 
^ ^ — 

14,4 
25,9 
23,7 
49,2 

* 10.000 milions de pessetes de deute públic peí primer Pía d'Obres de Catalunya 

Font: SEOPAN. 

programada, en el termini previst. La Generalitat ha 
introduit, en general, uns alts percentatges de com-
pliment. 

Tal com s'ha indicat abans, la serie d'obra pública 
constrasta amb les altres, ja que la conversió a pesse
tes constants demostra el manteniment o un lleuger 
creixement de la inversió. El sector públic sap per-
fectament que quan la demanda privada baixa ha 
d'ésser ell el qui procuri fer de locomotora del sec
tor. Sense Tobra pública, Pactivitat del sector hauria 
estat encara mes aclaparadora. 

L'administrado central, que té encara moltes com-
peténcies a Catalunya relacionades amb carreteres, 
ports, ferrocarrils, etc., destina a Catalunya un per-
centatge que, darrerament, ha estat al voltant del 8 % 
de la totalitat espanyola. Un percentatge molt baix 
si tenim en compte que a Catalunya hi viu prop del 
16 % de la població de l'estat. Pero aquesta es una 
de les característiques constants de la inversió pública. 

El 1982, la inversió de la Generalitat de Cata
lunya suposá el 47 % de la inversió pública total i 
l'any següent s'apropá al 5 0 % . El 1982, el govern 
cátala havia fet una emissió especial de Deute Públic 
per un import de 10.000 milions de pessetes, desti-
nats al Primer Pía d'Obres Publiques de Catalunya. 

El 1984, el percentatge baixa al 20 %, i la inver
sió de 28.000 milions a 8.000 milions. La causa fou 
la disputa entre les dues administracions —autonómica 
i central— sobre la valorado de les competéncies tras-
passades. El pressupost de la Generalitat per al 1984 

no es va poder aprovar fins a fináis del mateix any, 
i així les inversions quedaren quasi completament con-
gelades. Una cosa semblant va passar el 1986 amb 
la discussió sobre la participació de Catalunya al per
centatge d'ingressos de l'estat, que es resolgué en bona 
part segons peticions de 1'administrado autonómica, 
pero amb gran retard, de manera que el pressupost 
de 1986 no s'aprová fins al 30 de maig d'aquest any. 

b) Habitatges 

Del 1977 al 1986 s'ha passat de la construcció 
de 58.000 habitatges a la de 29.665, o sigui la mei-
tat. Un altre cop trobem aquí la reducció del 50 %. 

En aquest cas, la reducció ve explicada per la crisi 
económica i peí quasi nul creixement de la població 
durant aquest període: unes 250.000 persones mes. 
Les causes son, com ja queda dit al capítol de pobla
ció, la baixa natalitat i la fi de Tonada immigratória. 

De totes manera cal matisar aquesta afirmado, 
que podria fer pensar que tota la demanda d'habitat-
ges fou atesa, malgrat la reducció. Sobretot si tenim 
en compte que al període anterior al 1977 —mitjana 
1971-1975— els habitatges acabats havien estat de 
84.000 anuals (Gráfic 12.7). 

Al marge de la crisi económica, que frena la 
demanda de nous habitatges per manca de diner, cal 
teñir en compte que durant la década deis anys setanta 
s'havia comprovat una baixa a l'ocupació deis habi
tatges: l'any 1970 hi havia 3,4 persones com a mit-



Gráfic 12.7 
LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES 

Distribució provincial, segons visats 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19&4 1985 1986 

(milers 
d'habitatges) 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Font: COCIN de Barcelona, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 

jana, mentre el 1980 eren tan sois tres. Els filis acos-
tumaven a buscar la forma d'independitzar-se, i aquest 
era un motiu mes per justificar un augment de la 
demanda. Durant els darrers anys aquesta tendencia 
s'ha estroncat, sigui per la dificultat económica, sigui 
per un canvi generacional. 

Segons els cálculs fets, per al període 1986-1991 
pot haver-hi una necessitat d'habitatges nous que 
oscil-li entre els 21.000 i els 27.000 anuals. La cons-
trucció deis darrers anys seria per tant suficient. No 

regulava els habitatges de protecció oficial, o sigui 
aquells ais quals T administrado donava uns avantat-
ges, fiscals o dineraris, per considerar que estaven 
en la línia del servei social a la comunitat. El 1978, 
i quan ja era clarament visible la crisi del sector, apa-
regué l'«Ajuda Económica Personal», com a nou sis
tema de protecció. Dos anys mes tard, el 1980, es 
posa en marxa el Pía Triennal de l'Habitatge 
1981-1983, precisant el volum de recursos destináis 
al sector, sigui procedents del crédit oficial, o be de 

obstant, cal teñir en compte que deis habitatges nous les institucions financeres. En finalitzar el primer Pía 
construi'ts n'hi ha una bona part que correspon a la 
segona residén'cia de les classes benestants i fins i 
tot de la petita burgesia urbana. 

El 1976 es va aprovar un nou text de llei que 

aparegué el segon, que fou quadriennal (1984-1987). 
Amb el nou Pía desaparegué l'«Ajuda Económica Per
sonal», substituida per subvencions directes i per 
cobertura d'una part deis interessos cobrats per enti-

187 



tats financeres ais préstecs per habitatges. Aquest 
impuls i la crisi portaren a un creixement de la cons-
trucció de protecció oficial. 

La Generalitat de Catalunya té competéncies exclu-
sives en materia d'habitatge, concedides per FEsta-
tut (art. 9.9). Pero com en tants altres sectors i acti-
vitats, la realitat es una altra, ja que les seves 
competéncies venen fonamentalment retallades per les 
bases económiques generáis, que son fixades per 

F administració central, així com per la fixació de recur
sos procedents del pressupost general de Festat. En 
definitiva, la Generalitat intervé en el control de qua-
litat de Fedificació, la promoció de Fhabitatge públic, 
els ajuts a llogaters, les subvencions per a la rehabili
tado d'edificis, la concessió de cédules d'habitabili-
tat, etc., que pertanyen mes al món administratiu que 
al polític i económic general. 



ELS SERVÉIS 

1. EL PRINCIPAL GENERADOR 
DE LLOCS DE TREBALL 

El sector servéis ha jugat a Pal?a durant tots els 
anys d'aquest període, amb la sola excepció del dar-
rer any, si hem de fer cas a les previsions del 1987. 
Al costat d'un sector agrari del qual podríem dir que 
és estable a la baixa, la industria i els servéis mante-
nen una competencia que es resol a favor deis ser-
veis, tenint en compte el valor de la producció. 

També en aquest camp Pevolució de les xifres 

La vida moderna és cada cop mes complicada. 
Al costat de les tradicionals professions, anomenades 
liberáis, s'han creat despatxos col-lectius de profes-
sionals, mentre creixen les demandes d'assessorament 
financer, fiscal o administratiu. 

Tot aquest moviment económic es tradueix en una 
major producció del sector servéis, que ha tingut un 
creixement de prop del 30 %, en pessetes constants, 
durant el període del 1977 al 1985 (Jaula 13.1). 

El creixement del sector servéis a Catalunya és 
forfa diferent, pero, del que es dona, i encara amb 
mes intensitat, a Madrid. La capital d'Espanya acu

de P economía catalana és propera a Peuropea. A muía funcionarás públics i servéis centráis de les grans 
mesura que el país es va desenvolupant, les necessi-
tats de servéis creixen en una proporció superior a 
la necessitat de béns industriáis o agrícoles. 

Es diu que hem entrat en la civilització de Poci. 
Es cert que es treballa en general menys hores que 
abans, i que aqüestes hores lliures s'han d'omplir. 
Els canvis mes destacats en la nostra geografia urbana 
es troben en Paparició de nous i millors comeaos, 
mes restaurants, mes servéis hotelers, mes discote-
ques. I també mes classes d'idiomes, mes estudis, mes 
ensenyament superior, mes viatges. 

La maquinaria de Pestat ha augmentat els seus 
recursos humans, sigui a nivell de Padministrado cen
tral o autonómica. Potser s'ha redu'ft una mica l'inter-
vencionisme i tendeix a augmentar el funcionan de 
servei públic, per atendré velles i noves demandes 
deis ciutadans. Els servéis administratius de les empre-

empreses espanyoles, privades o publiques. A Cata
lunya els servéis centráis de les empreses es limiten 
a les multinacional establertes aquí, a les caixes 
d'estalvi, i a mitja dotzena d'empreses. El creixement 
deis servéis es dona en d'altres subsectors, com son 
especialment els de servéis turístics. Recordem que 
Catalunya s'ha convertit en la primera regió econó
mica europea pels seus ingressos de turisme. 

2. EL TURISME 

El fet ecoiio.-Jc mes important per a Peconomia 
catalana durant la segona meitat del segle xx és Papa
rició del turisme de masses, procedent deis pa'isos 
europeus. 

Fins al 1950 ningú no hi comptava. Durant els 
ses no disminueixen. Les maquines, els robots i en primers anys del segle sorgeix el turisme, el viatge 
definitiva Pautomatització industrial han substituít una per plaer, grácies a la xarxa ferroviaria europea sobre-
part de la má d'obra industrial no qualificada, pero tot; pero es tracta d'un turisme absolutament mino-
han creat noves necessitats a nivell de servei infor- ritari, interromput a mes per les dues grans guerres 
mátic, de técnics, etc. europees i per la guerra civil espanyola. La recupera-
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Taula 13.1 
L'EVOLUCIÓ DEL SECTOR SERVÉIS 

Valor total i valor afegit en milers de milions de pessetes i llocs de 

Any 

1977 
1979 
1981 
1983 
1985 

(1977-1985) 

Valor total 
Ptes. constants Valor 

Valor total de 1977 afegit brut 

1.106 1.106 863 
1.788 1.287 1.408 
2.450 1.323 1.894 
3.322 1.412 2.502 
4.274 1.500 3.180 

treball 

Llocs de treball 

935.271 
1.007.200 
1.005.224 
1.032.014 
1.066.786 

Font: Banco de Bilbao, Renta Nacional de España, 1985 (1988). 

ció económica deis paísos centreuropeus ana acom-
panyada de la creació d'una xarxa d'autopistes a pal-
sos com Italia, que será el primer a treure profit del 
turisme deis vei'ns del nord. En el cas d'Espanya, 
Paillament polític manté les fronteres tancades, fins 
que els acords amb els Estats Units i un canvi a la 
política económica de la dictadura permeten l'incre-
ment del moviment de mercaderies, primer, i el deis 
turistes després. 

El turisme arriba a Catalunya grácies a una 
demanda, que permet assegurar la seva estabilitat en 
el futur: sol i platges, especialment. Aquests factors 
els tenim assegurats. Hi ha un factor variable que 
és d'una gran ajuda, en aquells moments, i és la dife
rencia de preus entre els paísos originaris del turisme, 
mes desenvolupats, i els nostres, que permeten que 
les vacances resultin a bon preu. 

Des de l'inici del turisme, durant els primers anys 
de la década deis cinquanta i a Pactualitat, el turisme 
s'ha convertit en una font de riquesa extraordinaria 
per a 1'economía catalana, i en un element mes de 
la diversificació de les nostres activitats. La societat 
industrial catalana es complementa amb una oferta 
turística. La demanda es mantindrá lógicament en un 
futur, tot i que hi ha factors positius i negatius que 
incideixen i incidirán en un sentit o un altre (Taula 
13.2). 

La situació geográfica de Catalunya és forga favo
rable, ja que és una de les regions europees mes pro
peres ais centres originaris del turisme europeu que 
responen a aquelles característiques climátiques i de 

especialment en temps per arribar a destí, mes que 
no pas en quilómetres. 

Ara bé, Catalunya té una competencia en certes 
zones de la costa espanyola i d'altres pai'sos mediter-
ranis. Enfront d'aquesta competencia, 1'oferta d'allot-
jaments, de restaurants i d'altres servéis turístics és 
fonamental. I Catalunya ha creat durant els darrers 
trenta o trenta-cinc anys una estructura fo^a válida, 
només comparable a la italiana o la francesa. El País 
Valencia i les liles teñen igualment el mateix nivell. 
Durant molts anys es deia —i era veritat— que Llo-
ret de Mar tenia mes capacitat hotelera que Grecia. 

Un aspecte negatiu per al turisme cátala pot ser 
la clara deterioració d'algunes comarques del lito
ral. I és que el turisme europeu és cada cop mes selec-
tiu, i té dret a ser-ho. Ais primers anys, era fácil 
veure el turista alemany prenent el sol en una platja 
bruta del Maresme, amb la línia del ferrocarril a deu 
metres i una claveguera al costat, amb les aigües resi-
duals del poblé veí i una aigua de mar bruta. En 
aqüestes condicions, avui el turista busca un altre 
indret, encara que hagi de fer un dia mes de camí. 
L'especulació immobiliária i les bestieses urbanísti-
ques fetes durant els darrers vint anys del franquisme 
han creat veritables monstres de ciment, que mes aviat 
repel-leixen. 

La conclusió és que el turisme europeu está asse-
gurat, pero en el marc d'una competencia cada cop 
major, que pot fer perdre posicions si no es manté 
un ritme de millor servei. 

L'any 1987 van entrar a Espanya cinquanta 
paisatge que abans esmentávem. Les autopistes cata- milions de visitants de l'estranger, una bona part deis 
lañes han fet un gran servei ja que, tot i l'increment quals es poden qualificar com a turistes. D'aquests 
deis preus de la gasolina, les distancies es mesuren cinquanta milions uns tretze milions i mig entraren 



Taula 13.2 
EL SECTOR TURÍSTIC. VISITANTS ESTRANGERS I ESTABLIMENTS HOTELERS 

Milers de visitants i amb destinado a Catalunya, i capacitat deis establiments hotelers 
(1977-1986) 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985' 

Tmistes amb 
Visitants destinado a Capacitat 'Establiments 
estrangers Catalunya hotelera hotelers 
(milers) (milers) (milers) 

172 2.186 
170 2.149 
170 2.144 

11.830 168 2.148 
11.670 166 2.118 
11.419 2.841 167 2.090 
11.871 2.306 169 2.080 
12.539 3.107 168 2.037 
13.467 3.227 170 2.047 

Font: CIDC, Anuari Estadístic de Catalunya. 

per Catalunya. D'acord amb les estadístiques mes pre
cises deis darrers anys, uns tres milions o tres milions 
i mig es quedaren en localitats catalanes, mentre els 
altres utilitzaven Catalunya com a lloc de pas cap 
a d'altres zones. La xifra de visitants ha passat en 
el període estudiat de trenta-quatre a cinquanta 
milions, i és possible que aquest sigui un sostre difí
cil de superar, pero molt convenient de mantenir. 

Peí que fa a Catalunya, aquests visitants o turis-
tes procedeixen sobretot deis pafsos europeus. Fran-
cesos, alemanys i habitants del Benelux son els grups 
mes importants. Un fenomen curios és el deis ita-
lians, uns turistes desconeguts a Catalunya fins a Pany 
1982 en qué els veiérem arribar per primera vegada, 
amb motiu del Campionat Mundial de Fútbol. Des 
d'aleshores aquest turisme s'ha manifestat en expan-
sió, tot i que les característiques i l'oferta catalanes 
poc difereixen de les italianes. No obstant, el nivell 
de preus similar i la facilitat de comunicació poden 
haver-hi ajudat. 

La majoria deis turistes arriben per carretera, bé 
en cotxe particular, bé en autocars. El ferrocarril i 
el vaixeü queden en un ciar darrer terme, mentre 
l'avió recull un turisme de mes nivell. 

Una característica molt propia del turisme a Cata
lunya és el seu carácter popular, que s'adiu amb el 
mitjá de transport utilitzat. El turista europeu mitjá 
pertany a la burgesia o classe obrera qualificada, en 
fort contrast amb certes zones turístiques espanyo-
les, com la Costa del Sol, que compta amb un turisme 

d'alt nivell económic i en el qual els nord-americans 
teñen una alta participado. 

Aquest tipus de turisme ha creat Tadequada oferta. 
Es per aixó que no abunden els establiments de luxe 
i sí els hotels de dues o tres estrelles, que son el 
que demana aquest turisme, d'acord amb les seves 
possibilitats económiques. Catalunya ha desenvolupat 
ígualment una bona xarxa de campings, que no res-
pon precísament a una classe baixa de turisme, sino 
a un tipus de persones que busquen la vida a Taire 
lliure i el contacte amb la naturalesa. 

Aquest turisme popular no s'ha de qualificar nega-
tivament. Lluny d'aixó. De fet permet que els ingres-
sos que origina s'estenguin sobre ampies capes de la 
poblado. Catalunya tindrá els mateixos ingressos, tant 
si es tracta d'un hotel de luxe que factura un milió 
diari, com de quatre hotels de dues estrelles, que fac
turen 250.000 pessetes; pero en el segon cas hi ha 
una major creació de Uocs de treball, i els beneficis 
queden mes repartits entre una poblado com la cata
lana, que té un nivell de vida similar al deis turistes 

* t 

que ens visiten. 
El nombre d'establiments hotelers no ha augmentat 

gaire o fins i tot ha disminuít una mica, si fem cas 
de les estadístiques. Com que la capacitat hotelera 
ha augmentat, aixó significa que desapareixen els petits 
establiments per augmentar els de major capacitat, 
que és un fenomen de racíonalització positiu. 

El problema mes greu del turisme cátala és el de 
la seva estacionalitat. Una part important del turisme 



ens arriba concentrat durant els mesos d'estiu, respo-
nent a aquella demanda de sol i platges. Aquesta con
centrado crea molts problemes i destorbs, des de l'ocu-
pació temporal del personal fins ais problemes de 
Pentreteniment deis hotels i servéis turístics, que obren 
només durant quatre o cinc mesos. 

Es molt difícil canviar els gustos del turisme. No 
obstant, el problema de Pestacionalitat pot teñir diver
ses sortides. 

Una primera, vindria donada peí turisme d'hivern, 
relacionat sobretot amb l'esquí i els esports de neu. 
El principal avantatge es que afecta unes comarques 
agrícoles, precisament al moment en qué la pagesia 
té menys feina. L'inconvenient es que la vessant sud 
de les muntanyes pirinenques no té molta abundan
cia de neu: és un motiu mes per a lamentar el Trac-
tat deis Pirineus. La segona és que afegeix un nou 
problema d'estacionalitat en aqüestes comarques, que 
l'han de resoldre amb el turisme de muntanya a l'estiu, 
i no resol per res el problema que teñen les comar
ques de la costa. 

La solució está arribant de la má del turisme de 
la tercera edat, cada cop mes important. Europa 
compta amb una poblado jubilada que té possibili-
tats económiques i que busca climes mes benigmes 
durant els mesos d'hivern. Es grades a aquest turisme 
que tenim visitants estrangers durant l'any, i que algu-
nes comarques de la costa han vist com la seva pobla
do de visitants estrangers es manté durant els mesos 
freds, grades ais apartaments comprats i ais períodes 
llargs o relativament llargs en qué hi viuen aqüestes 
persones de la tercera edat. 

3. GRANS MAGATZEMS 
I HIPERMERCATS 

El sector del comerc al detall ha vist, durant 
aquests anys, el desenvolupament deis grans magat-
zems i deis hipermercats. Aquests darrers centren la 
seva activitat en els productes alimentaris i d'ús domés-
tic, tot i que s'estenen també a productes menys rela
cionáis amb Talimentado i la llar. 

En el cas deis grans magatzems cal subratllar la 
desaparició de les iniciatives catalanes. El mes veterá 
i conegut de tots ells, El Siglo, suspengué pagaments 
fa anys, tanca la botiga, i els seus locáis barcelonins 
romangueren tancats fins que una coneguda empresa 
británica se'n féu carree (1987). 

El magatzems Jorba eren manresans de naixement, 
pero tenien també a Barcelona el seu máxim expo-

nent. Es convertiren en Jorba Preciados, una empresa 
dependent de la madrilenya Galerías Preciados, que 
ha passat per mans d'en Ruiz Mateos, després per 
un grup venecolá al qual foren adjudicades les Gale-
ries peí Patrimonio Nacional del Estado, quan Rumasa 
fou expropiada, i per un grup británic, darrerament. 

El Corte Inglés és el mes important deis grans 
magatzems a Catalunya. Tot i que ocupa a la Placa 
de Catalunya de Barcelona els locáis d'una coneguda 
empresa comercial (Vicenc Ferrer) no es pot conside
rar que siguin els seus successors. 

Durant els anys seixanta s'instal-laren a Barcelona 
uns magatzems americans (Sears & Roebuck), pro-
pietaris del gratacels mes alt del món a Xicago, i amb 
fama d'empresa agressiva. Pero les coses no rutilaren 
bé per a ells i abandonaren el país, després de vendré 
els seus actius a Galerías Preciados. 

La fórmula deis hipermercats o comerc de grans 
superficies és mes moderna, i molt preocupant peí 
que fa al petit comerc. Els promotors de la idea fo
ren, inicialment, empreses franceses. El primer en 
crear-se a Catalunya fou l'hipermercat del Prat de 
Llobregat, promogut peí francés Marcel Fournier, i 
Tempresa Simago, també dominada per capital del 
país veí. El 1976 es convertí en Promotora de Hiper-
mercados i després en Pryca. Aquesta cadena, con
trolada actualment per Carrefour, és la que té mes 
presencia a Catalunya el 1988, amb sis centres oberts. 
Simago és avui una empresa del grup March, pero 
amb poca presencia a Catalunya (Taula 13.3). 

Tant els gran magatzems com els hipermercats han 
seguit un procés paral-lel de localització. La primera 
estrategia fou la d'ocupar terrenys ben céntrics i ben 
comunicats pels servéis públics. Pero la congestió del 
tráfic i la utilització cada cop mes freqüent del cotxe 
com a vehicle per anar a comprar imposaren la loca
lització d'aqüestes grans superficies comerciáis ais afo
res de les grans ciutats. L'aparcament fácil i gratu'ít 
es converteix en el primer servei que han de donar, 
considerant que d'aquesta forma es facilita la compra. 

Els grans comercos ofereixen preus mes baixos, 
en general, grácies a la concentració deis servéis, al 
gran volum d'operacions i a la mecanització. A nivell 
alimentan, els hipermercats han incrementat el seu 
pes a mesura que les cases s'han anat equipant amb 
equips frigorífics, que permeten el manteniment deis 
aliments peribles i la compra per a tota una setmana 
o per a tot un mes. El cotxe a la porta facilita el 
transport. 

La seva installació i creixement han fet molt mal 
al petit comerc de barri o de poblé, que té una estruc-



• 

Nom 

Hipercor 
Pryca 
Pryca 
Pryca 
Pryca 
Continente 
Supeco 
Superstel 
Super... 
Superstop 
Sant Pon? 
Super... 
Pryca 
Pryca 
Supeco 

Provincia 

Barcelona 
Girón a 
Tarragona 
Lleida 

Catalunya 

Taula 13.3 
ELS HIPERMERCATS A CATALUNYA 

Localització, superficie i Uocs de treball. 

Localització 

Barcelona 
Sant Adriá 
Prat de LLobregat 
Terrassa 
Cabrera de Mar 
Barbera del Valles 
L'Ametlla 
Roses 
Roses 
C alongé 
Girona 
L'Escala 
Tarragona 
Lleida 
Sant Fruitós del Bages 

Unitats 

8 
5 
1 
1 

15 

h 

Distribució provincial (1988) 

Superficie 

12.700 
12.500 
11.107 
7.875 
8.760 
9.800 
2.600 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
2.500 
8.538 
6.015 
2.936 

Sup. venda (m2) 

68.278 
12.500 
8.538 
6.015 

95.331 

Llocs de treball 

Densitat 

300 
250 
205 
195 
197 
250 

55 
48 
46 
48 
74 
42 

161 
230 

89 

m2/1.000 hab. 

14,5 
26,7 
16,6 
15,1 

15,7 

Font: «La Vanguardia» (29-V-88), de Generalitat i «Distribución/Actualidad». 

tura poc moderna i que compta amb el servei i l'aten-
ció personal com a principal actiu. La competencia 
és difícil en aqüestes condicions, en relació ais pro-
ductes generics i a la distancia o a la facilitat de comu-
nicació entre el comer? petit i rhipermercat. 

La Llei d'Equipaments Comerciáis de la Genera
litat de Catalunya precisa que cal una autorització 
previa per a la instal-lació d'aqüestes grans superfi
cies: mes de 2.500 metres quadrats per a les ciutats 
de mes de 25.000 habitants i mes de 1.500 metres 
quadrats per a aquelles que no arriben a la població 
anterior. Tenint en compte les peticions que hi ha 
per part d'empreses estrangeres o de casa per a la 
implantació de nous hipermercats al voltant de Tarea 
metropolitana de Barcelona i a les zones turístiques, 
caldrá veure quina política se seguirá per protegir el 
petit comerciant, que veu amenazada la seva exis
tencia. 

Catalunya ha estat sempre un país en qué el boti-
guer, el petit comer?, ha tingut una gran importan

cia, social i económica. Tal com van les coses, aquest 
comer? haurá de defensar-se a través d'órgans coUec-
tius i posar-se al dia, renovant les instal-lacions i esta-
blint un marc competitiu. 

4. EL SISTEMA FINANCER 

Catalunya ha perdut pes relatiu al conjunt de 
l'Estat si tenim en compte el percentatge de saldos 
creditors que teñen els bañes i caixes aquí instal-lats. 
Els de les caixes han baixat del 28,2 % al 22,5 %, 
mentre els deis bañes han passat del 20,2 % al 18,1 %. 
En deu anys el procés de disminució es manté quasi 
ininterrompudament {Taula 13.4). 

No obstant, hi ha una dada contradictoria. Si ana-
litzem el nombre de les oficines operatives a Cata
lunya ens trobem amb el fenomen contrari. Tot i que 
hi ha consciéncia general del fet que Testat espanyol 
és qui té una major concentració d'oficines de bañes 



h 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

ELS BANCS I LES CAIXES 
Dipósits 

percentatge 

Dipósits 

642 
780 
922 

1.033 
1.176 
1.311 
1.475 
1.592 
1.756 
2.115 
2.286 

en milers de milions, 

Taula 13.4 
1. DIPÓSITS I OFICINES OPERATIVES 

percentatge 
sobre el total de caixes o bañes 

Caixes 
% %/Esp. 

42 28,2 
43 28,4 
43 28,3 
42 27,6 
42 26,7 
42 25,3 
43 24,4 
42 23,2 
45 22,2 
47 23,3 
46 22,5 

(1977-1987) 

Oficines 

1.257 
1.362 
1.503 
1.724 
1.949 
2.129 
2.363 
2.502 
2.667 
2.777 
3.073 

de participado sobre el total, 
a Espanya, i oficines operatives 

Bañes 
Dipósits % %/Esp. 

884 58 20,2 
1.051 57 20,1 
1.233 57 19,8 
1.444 58 19,6 
1.638 58 19,2 
1.788 58 18,3 
1.963 57 18,5 
2.232 58 19,1 
2.143 55 18,8 
2.363 53 18,3 
2.659 54 18,1 

Oficines 

2.122 
2.290 
2.924 
2.655 
2.802 
2.934 
3.034 
3.115 
3.121 
3.059 
3.064 

Entre les oficines operatives de les caixes no hi consten les de la Caixa Postal ni les Cooperatives de Crédit 

Font: Banca Catalana, Evolució Económica, 1987. 

i caixes a Europa, hi ha anys en qué el nombre d'ofi-
cines ha baixat, mentre que a Catalunya, en canvi, 
ens trobem que el percentatge augmenta i passa del 
17,4 % el 1977 al 19,4 % el 1987. Aquesta dada con-
tradiu T anterior, ja que indica que els directius de 
les entitats financeres no fan marxa enrera, sino 
endavant. 

Les explicacions poden ser diverses, pero en cap 
cas no indiquen un afebliment financer de Catalunya, 
si fem 1'excepció del que foren els anys de la crisi 
industrial. Mes aviat es podría pensar que Testalvi 
cátala ha buscat altres refugis que no son els dipó
sits, en forma d'actius financers, o bé ha buscat direc-
tament la inversió. Els bañes i caixes no han demos-
trat en cap moment que el mercat cátala els desanimi 
o desil-lusioni; mes aviat al contrari. 

El que queda ciar és que en aquest mercat finan
cer, les caixes d'estalvi están guanyant posicions ais 
bañes. Acabada Tetapa en qué les caixes eren enti
tats benéfico-socials, aqüestes han entrat a la compe
tido financera amb totes les armes disponibles i el 
saldo és positiu per a elles, si tenim en compte que 
la seva participado ha passat del 42,06 % al 46,22 %. 
Elles foren les principáis beneficiarles de la crisi ban
cada, tal com indica Tevolució deis creditors durant 
els anys 1982 i 1983, especialment. Després han estat 
afavorides per la seva clientela, que no ha sofert les 

batzegades de les empreses mitjanes i grans, princi
páis clients deis bañes. Els bañes han reaccionat amb 
la fi de la crisi i l'inici d'una nova etapa d'eufória 
industrial els dos darrers anys. 

Tampoc no hi ha cap dubte que la crisi bancária 
suposá Tensorrada del sistema bancari cátala. Les setze 
entitats autónomes o dependents d'altres bañes cata-
lans que hi havia el 1977 han quedat reduides a tres: 
una de carácter mitjá i dues de petit o petitíssim 
tamany, si tenim en compte el de la banca espanyola. 
L'estat comparatiu entre 1977 i 1987 és prou expli-
catiu. Amb el control del 2,78 % deis dipósits 
espanyols, els bañes catalans igualen o superen els 
mínims de la historia moderna catalana. Amb prop 
del 16 % de la població i mes del 18 % deis dipósits 
bancaris, els interessos catalans només controlen dos 
de cada cent pessetes dipositades ais bañes {Taula 
13.5). 

La crisi bancária espanyola comenta el 1978, quan 
el Banc d'Espanya decidí intervenir el Banco de 
Navarra, en mans d'un grup financer encap^alat per 
un empresari cátala, totalment heterodox en les seves 
activitats. El Banc d'Espanya, sabedor que no era 
una situado única, inicia una serie d'inspeccions, 
comen9ant per baix, o siguí pels bañes mes petits, 
seguint pels mitjans i acabant pels grans. La inspec-
ció deis petits i mitjans provoca l'esclat de cinquanta-



Taula 13.5 
ENTITATS BANCÁRIES AUTÓNOMES 

Nom i creditors en milions de ] 
(Dades de 1977 i 1987) 

1977 

Banc Atlantic 
Unió Industrial Bancada 
Banca Catalana 
Banc de Sabadell 
Banc Industrial de Catalunya 
Banca Mas Sarda 
Banc Industrial Mediterrani 
Banc Condal 

. Banca Jover 
Banc Mercantil de Manresa 
Banc d'Europa 
Banc de Barcelona 
Banc d'Osca 
Banc d'Expansió Industrial 
Banc de Girona 
Banc Industrial deis Pirineus 

Total 

1987 

Banc de Sabadell 
Banc d'Europa 
Banc de la Petita i Mitjana Empresa 

Total 

pessetes 

Creditors 

76.271 
63.000 
58.336 
53.961 
49.283 
23.025 
21.395 
19.674 
11.251 
8.122 
8.086 
7.779 
6.359 
4.236 
2.222 
1.955 

414.955 

Creditors 

453.200 
40.475 
30.226 

523.901 

El 1977, els setze bañes tenien uns comptes creditors (dipósits mes bons) 
equivalente al 8,46 % del total espanyol. Catalunya tenia el 10,34 % 
del total espanyol. 
El 1987, els tres bañes teñen uns comptes creditors equivalents al 2,78 % 
de la banca privada espanyola. Els saldos creditors totals de Catalunya 
representaven el 18,1 % del total espanyol. 

Font: Elaborado propia. 

dos bañes, que es considera que estaven en "situado 
insostenible i que mereixeren la declarado oficial de 
crisi amb participació del Fons de Garanda de Dipó
sits en Establiments Bancaris, que es va fer carree 
de la majoria de les accions i deis actius perjudicáis. 
El Fons de Garantía está format en un 50 % peí 
mateix Banc d'Espanya i en un 50 % per la banca 
privada espanyola. Parlar de cinquanta-dos bañes en 
crisi significa que la quasi totalitat deis bañes inspec
cionáis anaren a parar a l'escorxador, amb reducció 
total o parcial del capital subscrit i traspás posterior 
deis bañes a un deis grans bañes espanyols o a alguna 
entitat estrangera. La política del Banc d'Espanya i 

del Fons de Garantía fou totalment discriminatoria, 
i ana endurint les seves posicions a mesura que la 
crisi económica s'agreujava i els bañes ensenyaven les 
seves vergonyes, generáis a tots ells. 

Quan la inspecció del Banc d'Espanya arriba á 
la gran banca torna a trobar els mateixos problemes 
que ais altres, pero aquí 1*actitud de cástig s'aturá, 
perqué d'altra manera hauria suposat l'ensorrada gene
ral del sistema financer espanyol. Les informacions 
posteriors que es tingueren sobre els problemes del 
Banco Español de Crédito, Banco Central, Banco His
pano Americano i d'altres son prou aclaridores, per 
a qui vulgui entendre el que va passar. Pero aquí 
la dalla del Banc d'Espanya s'aturá i permeté que 
els bañes grans sanegessin la seva situació, aprofitant 
la nova bonanca económica. El govern socialista volia 
una concentració bancária i la crisi li proporciona l'oca-
sió de fer-la. 

Catalunya tingué el trist privilegi d'aportar a la 
crisi financera el primer cas d'un banc al qual es deixá 
presentar suspensió de pagaments, el Banc deis Piri
neus (amb processament posterior d'uns quants deis 
seus dirigents), i Pescándol financer mes esclatant 
(Banca Catalana i el seu grup), amb la petició deses
timada de processament de tot el seu Conseü d'Admi-
nistració. No eren situacions diverses a moltes d'altres, 
ja que la crisi era general i els costums financers els 
mateixos, pero aconseguiren la práctica liquidació del 
que hauria estat un conjunt bancari d'una certa impor
tancia, proporcionada, si mes no, al pes de 1'econo
mía'catalana {Taula 13.6). 

5. LA BORSA DE BARCELONA 

La Borsa de Barcelona fou la mes important de 
l'estat espanyol fins a la guerra civil. Potser seria tnillor 
parlar del mercat financer de Barcelona, mes que de 
borsa, perqué es tractava de contractació privada i 
no pas de contractació oficial, que és el que és una 
borsa. L'Associació del Mercat Lliure de Valors de 
Barcelona, liquidada l'any 1939 peí primer govern 
del general Franco, fou una institució molt discutida, 
creada i sustentada per la Banca de Valors de Barce
lona, que dona una extraordinaria vivacitat i moder-
nitat al mercat de capitals barceloní. 

Amb la liquidació del Mercat Lliure i el procés 
de liquidació per absorció de la vella Banca de Valors 
(Arnús-Garí, Banca Arnús, Soler i Torra, etc.), Bar
celona ana perdent importancia relativa, en front d'un 
Madrid que imposava la forca de la seva capitalitat 
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Taula 13.6 
EFECTES DE LA CRISI BANCÁRIA 

Expropiat, conjuntament amb el grup Rumasa, tot i que només hi tenia 
una participado minoritaria. 

Traspassat al Banco Hispano Americano, previ sanejament peí Fons de 
Garantia. 

Traspassat al Banco de Vizcaya previ sanejament peí Fons de Garantia. 

(ídem) 

(ídem) 

(ídem) 

Expropiat per F operado Rumasa i traspassat al Banco de Santander. 

Expropiat amb el grup Rumasa. Pertany al Patrimoni Nacional de l'Estat. 

Pertanyia al grup de Banca Catalana. Fou venut al grup March i es con
vertí poc després en el Natwest March. 

Suspensió de pagaments i liquidado. 

Font: Elaborado propia. 

Taula 13.7 
EVOLUCIO COMPARADA DE LES BORSES DE COMERg A ESPANYA 

Valors efectius, en percentatge, de 1982 a 1986 

Borsa 

Barcelona 
BÜbao 
Madrid 
Valencia 

Total 

1982 1983 1984 1985 

15,5 20,8 22,4 13,2 
9,7 9,5 8,3 5,1 

68,9 64,6 64,9 77,9 
5,9 5,0 4,4 3,8 

100 100 100 100 

1986 

13,0 
4,4 

79,4 
3,2 

100 

Font: Banca Catalana, Evolució Económica, 1986. 

política i financera, la plaga on tenien el seu domicili 
social els grans bañes, les grans companyies d'assegu-
rances, les grans empreses comerciáis. 

La Borsa de Madrid havia estat fins al 1936 la 
borsa que cotitzava fons públics i obligacions, sobre-
tot; mentre era Barcelona la que Uancava al mercat 
els valors industriáis, catalans o no. Amb el centra-
lisme franquista la situado canviá radicalment. Des 
d'aleshores, el paper de Madrid no ha deixat de 
guanyar punts. De les quatre borses espanyoles, només 

Barcelona manté un percentatge d'una certa impor
tancia, mentre Bilbao i Valencia —creada el 1980 
participen amb percentatges mes petits {Taula 13.7). 

La borsa espanyola ha estat servida fins ara per 
uns agents de canvi i borsa, veritables notaris de la 
contractació de valors mobiliaris. Es tracta d'un gremi 
professional molt tancat en qué han predominat les 
figures d'una alta burgesia castellana, de taranná con
servador, i que tendia a reservar les places noves per 
a persones que pertanyien a les mateixes famílies o 



que estiguessin ben relacionades amb elles. El nom
bre d'agents de canvi catalans ha estat sempre ben 
redu'it, sigui per aquesta rao, sigui peí poc interés 
deis catalans en totes aquelles carreres que suposen 
oposicions. Cal dir, també, que alguns agents de canvi, 
catalans i no catalans, han fet un bon treball en 
defensa deis interessos de la Borsa de Barcelona, molt 
estimables. Pero en conjunt la Borsa de Madrid i els 
seus agents han fet un esfor^ per imposar el model 
francés, aquell en qué la Borsa de la capital es Túnica 
realment important, per sobre d'unes borses regio-
nals, que mantenen la cotització deis valors locáis, 
tots ells secundaris. Aquesta posició ha comptat amb 
el suport de les grans empreses industriáis, domicilia-
des a Madrid i, sobretot, amb el de la gran banca 
espanyola. La banca basca no ha fet res en contra 
d'aquesta actitud, ja que també ella té una bona part 
deis seus servéis centráis a la capital de Testat. 

Un factor que ha accentuat el pes de Madrid ha 
estat la inversió estrangera. Aquesta prefereix con
centrar les seves ordres sobre un sol mercat, per raons 
evidents de comoditat. Ella ha incrementat el pes de 
Madrid, i quan s'ha canalitzat a través de Barcelona 

el cas excepcional de KIO, durant els anys 1986 
i 1987, especialment— s'ha notat molt la seva influen
cia (Gráfic 13.1). 

Barcelona queda així en una posició defensiva i 

aquesta ha estat la causa d'una major dinámica i inven
tiva ais darrers anys. Era una qüestió de superviven
cia i el resultat ha estat positiu, ja que les posicions 
han tendit a una certa estabilització. La Borsa de 
Barcelona ha modernitzat els seus servéis, avan£ant-
se en aquest sentit a la de Madrid, i ha buscat nous 
camins. Un d'ells, el del segon mercat, destinat a 
empreses mitjanes que busquen la seva entrada al mer
cat de capitals, ha tingut un éxit relatiu, ja que els 
inversors no compren alió que no coneixen. Mes pos-
sibilitats teñen els intents de crear i desenvolupar un 
mercat d'actius financers, de futurs o d'opcions. Algu-
nes d'aquestes idees recullen operacions que ja realit-
zaven els socis del Mercat Lliure fa seixanta anys. 

La nova ordenació deis mercats de valors a 
Espanya pot ser decisiva per al futur de la Borsa de 
Barcelona. L'avantprojecte no és precisament espe-
rangador. Tot i que TEstatut de Catalunya considera 
competencia exclusiva de la Generalitat «V establiment 
i ordenació de centres de contractació de mercaderies 
i valors, de conformitat amb la legislado mercantil», 
la realitat és que el projecte s'ha fet molt al marge 
deis órgans autonómics de govern, i que el resultat 
pot ser una consagrado del model francés. El model 
de Borsa única és antiautonómic, pero és el mes 
cómode per a un govern que troba a Madrid els defen-
sors mes entusiastes d'aquest centralisme. 

Gráfic 13.1 
EVOLUCIO DE L'ÍNDEX GENERAL DE LA BORSA DE BARCELONA 
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14. LES COMUNICACIONS 

1. LES AUTOPISTES 
Per ais catalans les autopistes son una realitat que 

forma part de la vida diaria des de fa vint anys. Hi 
Ka milers d'usuaris que les agafen diáriament i que 
teñen una targeta per facilitar el pagament del peatge. 

Al costat d'aixó, cal recordar que l'any 1988 
Madrid es una de les tres capitals europees que no 
té autopistes. Les altres dues son Lisboa —la respon-
sabilitat és espanyola, evidentment— i Atenes. 

Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sabadell, 
Terrassa, el Barcelonés, les ciutats del Baix Llobre-
gat, teñen totes elles una autopista al costat. Aqües
tes ciutats están directament connectades amb París, 
Frankfurt, Milá, Roma, Hamburg, Brussel-les, Ams-
terdam, etc. 

La importancia que han tingut les autopistes cata
lanes ha estat enorme per a l'economia catalana i fins 
i tot per a les relacions entre les comarques catala
nes. Ens imaginem el que seria, per exemple, haver 
d'anar de Barcelona a Girofia per la carretera? Si no 
s'ho poden imaginar, facin el trajéete de Madrid a 
Toledo i sabrán el que és. 

L'any 1962, el Banc Internacional per a la Recons-
trucció i el Desenvolupament, domiciliat a Washing
ton, presenta al govern espanyol el seu informe sobre 
el desenvolupament económic d'Espanya. Li faavia 
estat demanat tres anys abans peí primer govem poc 
o molt teenócrata del general Franco. 

En analitzar la xarxa de carreteres, el Banc Inter
nacional comprová que la majoria havien estat cons-
truides durant el període 1920-1929, i que el Pía de 
Reparacions estava concebut d'una manera molt cen
tralista, amb Madrid al centre i la xarxa de carrete-

res contemplada com si fossin els radis d'una bici
cleta. L'análisi de la densitat de tráfic indica ais 
experts, en canvi, que les majors necessitats i les mes 
rendibles es trobaven a la costa mediterránia. El Banc 
féu una sola recomanació concreta: la construcció de 
l'anomenada «autopista de Llevant», afegint que el tram 
prioritari era precisament el de Barcelona-La Jonquera. 
Hi havia tres raons que subratllaven aquesta necessi-
tat: a través d'ella es movia la major part del turisme 
que arribava a Espanya, s'hi feia tota l'exportació 
de cítrics del País Valencia, i facilitaría el tráfic de 
la primera zona industrial espanyola, que era 
Catalunya. 

El govern de l'estat tingué la bona idea d'allibe-
rar el sector públie de les cárregues d'una o d'unes 
autopistes, i establí el sistema de concessió adminis
trativa a favor d'una empresa privada, la qual, lógi
camente havia de cobrar peatge. 

El 1967 es constituí Autopistas Concesionaria 
Española, S. A., (Acesa) per a construir i explotar 
l'autopista Montgat-Mataró i Barcelona-La Jonquera. 
L'Unió Industrial Bancária-Bankunion era la pe<ja 
essencíal de la societat, acompanyada d'altres bañes 
industriáis catalans i d'algunes caixes d'estalvi amb 
carácter minoritari. El 1968 obtingué una segona con
cessió: Barcelona-Tarragona, a la qual es suma el tram 
Montmeló-El Papiol, que unia les dues autopistes prin
cipáis, vorejant Barcelona. El 1984, Acesa integra 
l'autopista Saragossa-Mediterrani, de manera que ella 
sola controla totes les autopistes privades catalanes. 

L'autopista Barcelona-Mataró fou la primera a 
inaugurar-se. Era el mateix recorregut del que havia 
estat el primer tren, inaugurat el 1848. 

Una empresa com Acesa havia d'endeutar-se for-



tament per poder fmarcar el cost de les obres. La 
geografía de Catalunya no es especialment apta per 
a costos baixos en la realització d'obres publiques, 
donat el seu carácter trencat i de desnivells conti
nuáis. En moments d'escassedat de crédit a 1'inte
rior, Acesa sol-lícita i obtingué crédits en divises. 
L'estat subvenciona indirectament aquesta i les altres 
autopistes, en forma d'aval de crédit i fent-se res
ponsable del risc de canvi. Aquest resulta altíssim, 
tenint en compte la forta desvalorado de la pesseta 
durant els darrers anys de la década deis setanta. 

A mes, les despeses financeres d'Acesa eren molt 
elevades i els ingressos per peatge creixien per sota 
de les previsions, com a conseqüéncia deis forts incre-
ments del preu de la gasolina i de la crisi económica. 

El 1982, Bankunion, promotor d'Autopistes, fou 
declarat oficialment en crisi i traspassat al Banco His
pano Americano. La principal causa de la crisi era el 
manteniment d'un actiu tan enorme com les accions 
d'Autopistes, sense rendibilitat i amb un futur negre, 
segons els savis comentaristes del moment. El Banco 
Hispano Americano rebutjá fer-se carree de les accions 
d'Autopistes i aqüestes foren traspassades al Fons de 
Garantía de Dipósits, una institució constituida al 50 % 
peí Banc d'Espanya i per la banca privada espanyola, 
que s'encarregava de recollir els morts i enterrar-los. 

El Fons de Garantía compra el 57,6 % del capi
tal d'Acesa per 23.276 milions de pessetes el mateix 
1982. Era el preu peí qual figuraven comptabilitza-
des les accions al balan^ de Bankunion. La Memoria 
del Fons de Garantía especifica que es van comprar 
per aquest preu «a fi de sanejar el Banc, tot i que 
suposi una sobrevaloració». 

El mes de febrer de 1987 el Fons de Garantía 
vengué les seves accions per 43,6 milers de milions 
de pessetes, en una operado d'oferta pública assegu-
rada peí Banco Hispano Americano (que havia rebut-
jat quedar-se-les a meitat de preu), per la Caixa de 
Barcelona i la de Pensions. El Fons de Garantía obtin
gué així una plusválua de 20.000 milions de pessetes. 

I és que el negoci de les autopistes catalanes havia 
donat un tomb. L'any 1983 la societat comptabilit-
zava per primera vegada beneficis nets i les perspec-
tives eren magnifiques, de manera que s'acordá la 
seva entrada a cotització a la borsa. L'oferta pública 
de compra es va fer a un canvi de 140 % i les accions 
aviat cotitzaren el 200%. 

La propaganda del llangament de les accions a 
borsa deia que eren els «507 quildmetres mes rendibles 
d'Espanya» i que la societat era «extraordináriament 
sólida i rendible». 

2. ELS PORTS: BARCELONA 
I TARRAGONA 

L'informe que va presentar al govern espanyol el 
Banc Internacional de Reconstrucció i Foment, el 
1962, deia textualment: «Encara que és important que 
el ministeri d* Obres Publiques mantingui la responsabi-
litat conjunta de la inspecció de les operacions portuá-
ries i deis plans d'inversió, especialment peí que fa ais 
aspectes económics i financers de carácter general, la 
Missió recomana que les funcions d}administrado deis 
ports estiguin mes descentralitzades. Cada port hauria 
de ser responsable deis seus resultáis financers, i de la 
preparado i execució del seu pía d'inversions.» 

Qué van dir! Predicar la descentralització deis 
ports era cosa vella per al de Genova, que la tenia 
des de 1903; nova per al de Marsella, que la tindrá 
el 1966; i insuportable per a l'Espanya franquista, 
que volia el consell deis experts internacionals, pero 
no aqüestes propostes. 

Pero com que les institucions financeres internacio
nals apretaven i l'economia espanyola depenia en bona 
part de les seves ajudes, el govern espanyol es com
promete a donar l'autonomia a un deis ports pilots: Bar
celona, La Luz, Pasajes, Las Palmas i Huelva. El port 
escollit fou el de Huelva, que era el mes petit de tots. 

Com explica el biógraf del port (Joan ALEMANY: 

El Port de Barcelona, Historia i actualitat. Barce
lona, 1984), «malgrat que la primera petició d'autono-
mia la formula la Junta d'Obres el 3 de juliol de 1969, 
no és fins a la instaurado de la democracia el 1977 
que el ministre d'Obres Publiques, Joaquín Garrigues 
Walker, a instancia de Ramón Guardans (darrer presi-
dent de la Junta d'Obres i primer del Port Autdnom), 
inicia Vexpedient per donar Vestatuí d*autonomía al port 
de Barcelona, juntament amb altres grans ports». 

Vet aquí com la democracia dona un impuls a 
un procés de descentralització administrativa, que és 
ben poca cosa, pero sempre mes que la situació ante
rior, en qué cada pesseta invertida havia de ser pré-
viament aprovada per 1'administrado central. 

I la importancia del port de Barcelona és gran, 
perqué els ports formen part de la infraestructura 
básica d'una economía moderna. El transport marí-

* tim ha estat sempre el transport a mes bon preu: 
abans, quan Túnica energia era el vent, i ara, que 
els vaixells marxen amb fuel-oil. El mar és encara 
el millor conductor per a moltes mercaderies i princi-
palment per a aquelles d'un pes elevat, es tracti de 
petroli, cereals o maquinaria. 

El petroli és precisament el primer producte de 



la majoria deis grans ports mundials. Pero Barcelona 
no té refinería, que és a Tarragona, i és cap allá que 
van els vaixells portadors del cru. Barcelona té un 
port destinat sobretot al moviment de mercadería 
general, destacant el gas natural, el ciment, els cereals, 
peí que fa a productes característics, mentre que per 
al tráfic ordinari d'exportació i importado utilitza 
contenidors. Si deixem de costat els productes petro-
liers, Barcelona és el primer port d'Espanya i un deis 
primers de Tarea mediterránia, al mateix nivell, aproxi-
madament, que Marsella o Genova. 

El moviment de mercaderies del port de Barce
lona es mantingué a Taiga £ins a Tany 1983, mentre 
els altres ports europeus veien com baixava el seu 
tráfic. Des d'aleshores s'ha iniciat un suau pero sos-
tingut descens. Al passiu d'aquest port hi ha la forta 
insatisfacció d'una part deis seus usuaris, que l'acu-
sen d'excessiva burocracia, d'un nivell baix de segu-
retat, amb un alt nivell de robatoris, uns costos alts 
deis servéis i unes relacions laboráis conflictives. 
L'autonomia del port és relativa, ja que les grans mesu
res i els programes d'inversió han de venir tots apro-
vats des de Madrid. El resultat és que la seva activi-
tat no mereix ni tan sois Taprovat a fináis de Tany 
1987, i afegeix un problema a la infraestructura de 
comunicacions catalana. 

Una part d'aquest problema s'ha resolt canalitzant 
moviment cap al port de Tarragona. Aquest supera 
de molt el moviment de Barcelona, grácies al pes decisiu 
que hi teñen els productes petroliers. Pero és que el 
moviment general de mercaderies també está pujant, 
com a conseqüéncia de la desviació de productes que 
anaven normalment a Barcelona (Taula 14.1). 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Font: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

Taula 14.1 
MOVIMENT DE MERCADERIES 
DELS PORTS DE BARCELONA 

I DE TARRAGONA 
Moviment en milers de tones, de 1977 a 1987 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Barcelona 

15.104 
14.863 
15.825 
16.364 
17.730 
18.031 
19.497 
18.184 
17.785 
17.342 
16.875 

Tarragona 

16.073 
17.538 
16.657 
19.363 
20.124 
18.764 
25.276 
21.297 
21.036 
22.828 
23.979 

Font: COCIN, Boletín de Estadística y Coyuntura, 25 años (1988). 

3. L'AEROPORT DE BARCELONA 

Una simple ullada a la Taula 14.2, que descriu 
l'evolució de l'aeroport durant aquests deu anys, ja 
permet veure el coll d'ampolla que representa per a 
reconomia catalana. En deu anys s'ha mantingut esta
ble el número d'aeronaus que han arribat i sortit, 
ha augmentat Ueugerament el número de passatgers, 
i s'ha reduit el tonatge de les mercaderies trans-
portades. 

Tenint en compte l'evolució general de l'econo-
mia catalana, la conclusió que es pot treure és que 
Faugment de passatgers s'ha aconseguít a través d'un 

Taula 14.2 
MOVIMENT D'AERONAUS, PASSATGERS I MERCADERIES 

A L'AEROPORT DE BARCELONA 
Evolució de 1977 a 1987 

Aeronaus 

75.732 
78.848 
79.833 
79.424 
73.359 
73.420 
73.421 
69.938 
71.754 
74.504 
80.064 

Passatgers 
(en milers) 

5.370 
6.085 
6.268 
5.801 
5.552 
5.489 
5.461 
5.328 
5.469 
6.097 
6.680 

Mercaderies 
(tones) 

54.435 
61.200 
59.401 
57.735 
57.719 
52.559 
50.926 
49.034 
45.070 
46.055 
44.064 



extraordinari increment de les incomoditats deis viat-
gers, i que la disminució de les mercaderies transpor-
tades és conseqüéncia de la incapacitat de l'aeroport 
per fer-hi front. 

El Cercle d'Economia de Barcelona deia, el 15 
d'abril de 1988: «Vaeroport del Prat és potser Vexem-
ple mes visible de la inadequació d'una estructura a 
les necessitats de la seva área económica d'influencia. 
Vissortadament no es tracta tan sois d'un problema 
d'incomoditats per ais passatgers, sino que les seves de/i-
ciéncies incideixen també en el trafic de mercaderies i 
en la inexistencia d'installacions i servéis capagos de 
projectar~lo internacionalment». 

F 

Espanya té avui tres aeroports catalogats de pri
mera per la IATA (International Air Travel Associa-
tion): Madrid, Palma de Mallorca i Málaga. El de 
Barcelona és considerat de segona, i amb aixó ja gai-
rebé está dit tot. En époques recents, alguns repre-
sentants de la Generalitat de Catalunya consideraren 
convenient el manteniment de la segona categoría, 
perqué grácies a aquesta classificació Barcelona podia 
pbrir línies regulars amb aeroports del mateix nivell 
amb una relativa facilitat. No obstant aixó, l'oblit 
de l'aeroport de Barcelona per part de l'administra-
ció central és evident. Fa pocs anys, un número espe
cial del diari británic Financial Times> que anava dedi-
cat a l'economia catalana, rebé com a propaganda 
d'Iberia un anunci deis vols regulars de la companyia 
que aterraven i sortien de l'aeroport de Málaga. 

Des de Pestabliment de la democracia, tant la 
Generalitat de Catalunya com PAjuntament de Bar
celona han demanat a l'administració central un aug-
ment del nivell d'inversions a l'aeroport del Prat de 
Llobregat, que el posi al nivell d'altres aeroports euro-
peus de primera categoría. Només la concessió deis 
Jocs Olímpics de 1992 ha aconseguit canviar la posi-
ció del govern, per por de fer el ridícul davant del 
món. 

Actualment, l'aeroport de Barcelona está ben 
comunicat amb la majoria de les grans ciutats euro-
pees. En can vi, les línies amb els altres continents 
son quasi inexistents, i les connexions passen totes 
per Madrid o per altres ciutats europees. Durant els 
darrers anys de la dictadura la companyia americana 
Panam establí un vol regular Nova York-Lisboa-
Barcelona, després de molts mesos d'esperar l'auto-
rització del govern central, que veía amb mals ulls 
una línia internacional que s'aturava a Barcelona en 
lloc de fer-ho a Madrid, com era lógic des del seu 
punt de vista. Les inversions americanes o d'altres 
continents resultarien beneficiades pels vols regulars 
directes. 

Es d'esperar que abans del 1992 es regularitzi 
la situació, i l'aeroport de Barcelona es converteixi 
en un punt de partida del transport aeri i no en un 
simulacre de camp de concentració, com acostuma 
a semblar alguns dies o algunes temporades de l'any. 
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15. CRÓNICA POLÍTICA 

EUGENIA SALVADOR 

1. LES PRIMERES ELECCIONS 
DEMOCRÁTIQUES DE 1977 

La vida política catalana de la darrera década ha 
estat dominada per dos grans eixos: la recuperado 
de la «normalitat» democrática i el restabliment de 
les institucíons autonómiques. A la mort del general 
Franco ambdues reivindicacions donaren lloc a mani-
festacions massives de carácter unitari, que caracte
rizaren els primers anys de la transido política. Els 
tres grans lemes eren: Hibertat, amnistía i estatut 
d'autonomia. 

La celebració d'eleccions democrátiques a 1*estat 
va ser la condició necessária pero no suficient perqué 
hom comencés a creure que existía una voluntat polí
tica real de restablir la democracia. En realitat les 
eleccions del 15 de juny es celebraren en condicions 
que estaven lluny de la normalitat democrática: els 
partits polítics i diverses organitzacions sindicáis tot 
just acabaven de ser legalitzats; el decret sobre la 
llibertat d'expressió tenia dos mesos escassos de vigen
cia; just una setmana abans havía acabat l'obligato-
rietat de pertányer al sindicalisme oficial. D'altra 
banda no s'havia produ'it cap renovado en la classe 
política, que estava explícitament o tácitament vin
culada al franquisme. 

En aqüestes condicions, era ben previsible que 
el resultat de les eleccions dones el triomf al partit 
que encapfalava Adolfo Suárez, la UCD. Suárez es 
presentava davant Topinió pública amb el prestigi 
d'estar menant a bon terme el procés de la transido 
política, que molts havien augurat problemátic, i tal 
vegada cruent. Anomenat president del govern 
espanyol el juliol de 1976, en el segon gabinet de 

la monarquía, havia aconseguit que les própies Corts 
franquistes votessin la Ley para la Reforma Política 

qualíficada com Yharakiri del régim—, la legalitza-
ció del partit comunista a la qual s'havia oposat for-
tament 1'estament militar, un indult general i 1'amnistía 
per ais presos polítics, la dissolució deis Tribunals 
d'Ordre Public i, sobretot, que l'oposíció entres en 
el joc d'unes eleccions en les quals el propi Suárez 
tenia totes les probabilitats de vencer. 

La situació particular de Catalunya feia que la 
victoria de Suárez fos mes problemática. Durant els 
darrers anys de franquisme Poposició havia estat forc;a 
activa i havia assolit una considerable incidencia social. 
El 1971, per iniciativa de la Comissió Coordinadora 
de Forces Polítiques de Catalunya, creada el 1969 
i integrada per 5 partits —ERC, FNC, MSC, UDC 
i PSUC— fou fundada l'Assemblea de Catalunya, 
organisme unitari de Poposició que aglutina progres-
sivament col-lectius provinents de tots els ámbits de 
la societat catalana, culturáis, cívics, universitaris, pro-
fessionals i sindicáis. Els seus quatre punts progra-
mátics eren: P amnistía total, les llibertats democráti
ques, la recuperado de les institucíons autonómiques 
definides en PEstatut de 1932, i la coordinado amb 
la resta de pobles d'Espanya per al restabliment de 
la democracia. L'Assemblea prengué posicions ruptu-
ristes, organitzant mobilitzacions entorn de les tres 
reivindicacions clau: la llibertat, P amnistía i Pestatut 
d'autonomia, punts aquests que considerava irrenun-
ciables fos quina fos la sortida política que es dones 
al régim. 

Pocs dies després de la mort de Franco, onze par
tits catalans varen crear el Consell de Forces Políti
ques: Convergencia Democrática de Catalunya, Con-
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vergéncia Socialista de Catalunya, Esquerra Demo
crática de Catalunya, Esquerra Republicana de Cata
lunya, Front Nacional de Catalunya, Partit Carlí, Par-
tit Popular, Partit Socialista d'Alliberament Nacional, 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, Reagrupament 
Socialista de Catalunya i Unió Democrática de 
Catalunya. 

A la resta de Pestat també havien sorgit, encara 
que mes tardanament, organismes unitaris amb la 
voluntat de coordinar Poposició antifranquista, com 
la Junta Democrática (1974) i mes tard la Plataforma 
de Convergencia Democrática (1975), impulsades res-
pectivament peí PCE i peí PSOE, que el man; de 
1976 s'uniren en la Coordinación Democrática, cone-
guda també com la «Platajunta». 

Al llarg de 1975 s'establiren contactes entre les 
forces d'oposició catalanes i les espanyoles. El 1976 
es crea la Plataforma de Organismos Democráticos 
(POD) a la qual s'integrá PAssemblea de Catalunya, 
pero no el Consell de Forces Polítiques, que en canvi 
era partidari de negociar per separat amb Madrid peí 
temor de cedir el protagonisme a forces polítiques 
de la resta de Pestat, i que fossin postergades les 
reivindicacions autonómiques. 

A mitjans de febrer de 1977 es legalitzaren diver
sos partits: democristians, socialistes i liberáis, des-
prés d'un període d'una certa tolerancia, durant el 
qual havia estat possible celebrar diversos mítings i 
congressos constituents. La legalització del partit 
comunista es volia subordinar a la decisió que pren-
gués el Tribunal Constitucional. Pero finalment, el 
mateix govern decidí legalitzar el 9 d'abril el PCE, 
i el 3 de maig el PSUC. 

A Catalunya foren legalitzats un total de 21 par
tits, molts d'ells completament desconeguts per a la 
gran majoria de ciutadans. Així, a la dificultat de 
preparar la campanya en un termini molt breu s'hi 
afegia la de trobar un espai polític propi, en una con
tesa que no es plantejava segons la dinámica habitual 
partit en el govern/partits de Poposició, sino entre 
forces polítiques que feien llur aparició pública per 
primera vegada. 

La campanya per a les eleccions generáis de 1977 
a Catalunya estigué dominada pels tres lemes que prác-
ticament tots el partis subscrivien: llibertat, amnistía 
i estatut d'autonomía, encara que eren entesos de 
formes diverses. 

Sota aquest denominador comú, UCD posa 
Paccent en el paper que el seu líder estatal Adolfo 
Suárez havia tingut en el procés de la transido polí
tica. Els socialistes assumien la impossibilitat de 

guanyar i jugaven 1'alternativa de convertir-se en el 
principal partit de Poposició. El Pacte Democrátic 
per Catalunya, coalició integrada per Convergencia 
Democrática de Catalunya, el Partit Socialista de 
Catalunya-Reagrupament, PEsquerra Democrática de 
Catalunya i el Front Nacional de Catalunya, avant-
posava a d'altres propostes les seves reivindicacions 
nacionalistes, mentre que el PSUC es presentava amb 
el prestigi d'haver estat el partit mes fort i ben orga-
nitzat de la clandestinitat durant els anys de la dicta
dura. Esquerra Republicana de Catalunya reivindi-
cava la seva tradició histórica republicana i catalanista, 
pero no havent aconseguit la legalització es presen
tava en una coalició amb el Partido del Trabajo de 
España, d'inspiració maoista. 

Les eleccions se celebraren sense que s'hagués apro-
vat encara la Uei electoral. La Ley para la Reforma 
Política de 1976, pero, contenia també una serie de 
normes, en la disposició transitoria primera, referents 
al sistema electoral. Hi era reconegut el dret al sufragi, 
el bicameralisme, el sistema per a la distribució 
d'escons i alguns mecanismes correctors de la propor-
cionalitat. El mar^ de 1977 va aparéixer una norma
tiva que provisionalment completava diferents aspee-
tes. Establia la fórmula proporcional, el límit del 3 % 
per a aconseguir escons, el mínim de dos diputats 
per provincia, el nombre de diputats (350) i el de 
senadors (207). En aquests darrers punts no recollia 
les aspiracions de la majoria de forces polítiques inte-

ressades en suprimir tot mecanisme que distorsiones 
la proporcionalitat. Un nombre fix de diputats per 
provincia afavoria les menys poblades, de carácter 
agrari i amb una orientació conservadora del vot, i 
la barrera del 3 % deixava sense representació parla
mentaria molts deis partits que es presentaven. 

Al Senat es mantingué, tal com dictava la llei 
esmentada, un nombre fix de senadors per provincia, 
i es seguí una fórmula majoritária, amb representació 
de minories, segons la qual els electors havien de votar 
un nom menys del total d'escons a cobrir. L'esmen-
tada llei admetia la possibilitat que el rei designes 
fins a un máxim del 20 % deis senadors. La Consti-
tució de 1978 suprimí els senadors reials i establí que 
a les «Comunidades Autónomas» hi fos designat un 
senador per Passemblea legislativa i un mes per cada 
milió d'habitants. 

El partit de Suárez fou el guanyador, si be no 
amb Pamplitud pronosticada: quasi un 35 % sobre 
els vots emesos, davant el 29 % del PSOE. A Cata
lunya, pero, es configurava un sistema de partits dife-
rent. Els socialistes ocupaven el primer lloc, amb mes 
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del 28 % deis vots, seguits peí PSUC amb un 18 %. 
La coalició Pacte Democrátic per Catalunya quedava 
prácticament empatada amb la UCD amb prop d'un 
17 % de vots cadascú, mentre que AP ultrapassava 
per molt poc la barrera del 3 %. Catalunya apareíxia 
molt mes escorada cap a Tesquerra. Els socialistes 
sorprengueren amb uns bons resultats per a un partit 
que históricament havia tingut molt poca implanta
do al nostre país. L'Esquerra Republicana, el partit 
que havia estat majoritari a les darreres eleccions de 
la República, quedava en sisé Uoc darrera l'UCD-CC, 
que era la coalició demócrata-cristiana. 

Al Senat guanyá la candidatura unitaria «Entesa 
deis Catalans» recolzada per PSC, PSUC, ERC i Estat 
Cátala. PDC i UCD-CC donaven el seu suport a 
«Democracia i Catalunya» (Taula 15.1). 

Els resultats globals configuraren, dones, unes 
Corts en les quals predominaven dos grans partits, 
UCD i PSOE-PSC, i en les quals tenien una certa 
importancia altres formacions com AP, PCE-PSUC, 
i les minories Basca (Partit Nacionalista Base) i Cata
lana (Pacte Democrátic). La importancia d'aqüestes 
Corts per al futur del país fou cabdal, peí fet que 
una de les seves primeres tasques havia de ser la d'ela-
borar la Constitució. 

Efectivament, el 22 de juliol d'aquell any es creava 
la Comissió Constitucional encarregada de redactar-
ne el projecte. 

2. 1978-1979. DE LA CONSTITUCIÓ 
A L'ESTATUT 

a) UAssemblea de Parlamentaris i el retorn 
del president Tarradellas 

Per al restabliment de la Generalitat s'havien pre-
vist dues estratégies diferents. Una, defensada peí pre
sident a l'exili, Josep Tarradellas, propugnava el res
tabliment de la Generalitat i el retorn del president 
exiliat per elaborar després l'Estatut i, un cop refren
dat, convocar eleccions al Parlament de Catalunya. 
L'altra, defensada per Convergencia Democrática, pro-
posava elaborar primer l'Estatut, restablir la Genera
litat i, un cop refrendat, negociar finalment el retorn 
del president de la Generalitat a l'exili. 

Amb tot, a la campanya electoral del 1977 quasi 
tots el partits demanaren el restabliment immediat 
de la Generalitat i el retorn del seu president. La 

RESULTATS DE LES 

PSC/PSOE 
PDC 
CC/UCD 
PSUC/PCE 
AP 
ERC 
UCDCC 
PNB 
EE 
Altres 
Entesa deis Catalans 

Total 

Participado: 

Vots 
% sobre 
votants 

28,4 
16,8 
16,8 
18,2 
3,5 
4,5 
5,6 

* 

100 

79,3 

Taula 15.1 
ELECCIONS GENERALS DEL 

Catalunya 
Escons 

Congrés Senat 

15 
11 2 
9 1 
8 
1 
1 
2 

l1 

12 

47 16 

15 DE 

Vots 
% sobre 
votants 

29,3 
2,8 

34,6 
9,4 
8,3 
0,8 

1,7 
0,3 

15,6 

100 

77,2 

JUNY DE 1977 

Espanya 
Escons 

Congrés 

118 
11 

166 
20 
16 

1 
2 
8 
1 

18 

350 

Senat 

35 

106 

2 

1 
50 
12 

207 

1. LIuís Maria Xirinacs 

Font: Atlas Electoral de Catalunya. 1976-1980 i Anuario El País. 1983. 
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unitat entorn d* aquesta opció i el suport electoral que 
tingué propiciaren un canvi en 1'actitud del govern 
central, que fins üavors s'havia mostrat reticent a reco-
néixer la institució catalana i el seu president. 

El 25 de juny es reunia a Barcelona PAssemblea 
de Parlatnentaris, que agrupava tots els diputats i sena-
dors catalans elegits 10 dies abans. Aquesta Assem-
blea fou Fórgan de negociació amb Madrid per a acon-
seguir que fos restablert FEstatut de 1932. El 
president de la Generalitat a Fexili declina acceptar-
ne la presidencia, i en canvi prengué la iniciativa, 
sense consultar FAssemblea, de viatjar a Madrid i 
negociar directament amb Suárez i el rei. Durant la 
seva estada a Madrid, Tarradellas s'entrevistá amb 
Suárez, Martín Villa, el rei i d'altres personalitats 
polítiques. La Permanent de PAssemblea no tingué 
altre remei que donar-li el seu suport. Després retorna 
a Fran9a, anunciant que no tornaría a Catalunya si 
no era com a president de la Generalitat. 

El 29 de setembre de 1977, un Consell de Minis
tres extraordinari dictava el Decret-llei que restablia 
finalment la Generalitat provisional. En successius 
decrets es creaven les comissions mixtes de traspas-
sos Estat-Generalitat i la de traspassos Generalitat-
Diputació (R-D 2543/1977 de 30 de setembre), i s'ano-
menava president Josep Tarradellas (R-D 2596/1977 
de 17 d'octubre). 

Al cap de pocs dies, el 23 d'octubre, Tarradellas 
arribava a Barcelona com a president, i era rebut per 
milers de persones. Les seves primeres paraules, «Ciu-
tadans de Catalunya, ja sóc aquí!», foren alhora emble-
mátiques i polémiques. 

L'endemá, el president Tarradellas prenia posses-
sió del seu carree i a primers de desembre formava 
govern. D'acord amb les negociacions mantingudes 
a Perpinyá el 28 de setembre anterior amb els caps 
deis partits parlamentaris i el delegat del govern cen
tral, Sánchez Terán, Fexecutiu estava integrat per 
cinc consellers sense cartera en representació de totes 
les forces polítiques catalanes, segons els resultats del 
15 de juny, i set consellers amb cartera, el nomena-
ment deis quals fou objecte d'un constant estira i 
arronsa amb els partits (Taula 15.2). 

El 5 de desembre de 1977 es constituí la Comis-
sió Mixta de Transferéncies de Funcions de les Dipu-
tacions Catalanes a la Generalitat, i el 23 de gener 
de 1978 la Comissió Mixta Estat-Generalitat, de com-
posició paritaria, a fi de preparar el traspás de com-
peténcies. 

Les primeres tasques de la recent creada Genera
litat consistiren a dotar P administrado d'una norma-

Taula 15.2 
EL GOVERN TARRADELLAS 

DE DESEMBRE DE 1977 

President 

Consellers polítics 

Consellers amb cartera 
Governació 
Economía i Finances 
P. Territorial i 0 . Púb. 
Cultura i Ensenyament 
Sanitat i S. Social 
Treball 
Agricultura i Ramaderia 

Josep Tarradellas 

Jordi Pujol (CDC) 
Joan Revenios (PSC) 
Josep Ma. Triginer (PSOE) 
Caries Sentís (UCD) 
Antoni Gutiérrez Díaz 
(PSUC) 

Frederic Rahola (independent) 
Joan Josep Folchi (UCD) 
Narcís Serra (PSC) 
Pere Pi-Sunyer (EDC) 
Ramón Espasa (PSUC) 
Joan Codina (PSC) 
Josep Roig (ERC) 

Manuel Ortínez substituí Frederic Rahola, que va dimitir l'octubre de 
1978. J. J. Folchi deixá UCD per passar a CDC el 1979, i fou substituit 
per Eduard Punset. 

tiva básica, a promulgar el reglament de régim inte
rior que havia ¿'estructurar Forganització, competén-
cies i els servéis dependents de cada conselleria; a 
crear els instruments necessaris per a coordinar l'acció 
de I' administrado civil de Festat, de la Generalitat 
i deis ens locáis; a preparar Festructura i els quadres 
de la funció pública a Catalunya; i finalment, a regu
lar la incorporació de la llengua catalana al sistema. 
educatiu. 

En el primer període es produí una certa paralit-
zació del procés de traspassos, i fins a Foctubre de 
1978, després de diverses gestions de Tarradellas a 
Madrid, no es signaren les actes de transferéncies efec-
tives de competéncies de Fadministració de Festat 
a la Generalitat. El desembre, el pie extraordinari 
de la Diputado, sota la presidencia de Josep Tarra
dellas, aprovava per unanimitat el traspás deis ser-
veis de la Diputado a la Generalitat. 

Les negociacions per a dotar de contingut la Gene
ralitat s'emmarcaren progressivament en el doble front 
de les mobilitzacions populars i deis contactes insti
tucional. L'Assemblea de Catalunya es dissolgué el 
novembre, en abandonar-la els prindpals partits, els 
quals consideraven que havia acomplert els seus objec-
tius. Les mobilitzacions populars seguiren amb el 
suport de les principáis forces polítiques, i es centra
ren primordialment en demanar que culmines el pro
cés autonómic. L'amnistía, per ais partits majoritaris, 
havia passat a segon terme, en ser concedit un indult 



primer i dos decrets d'amnistia posteriormente Les 
mobilitzacions de TOnze de Setembre, instituida com 
a diada nacional de Catalunya, no tornaren a teñir 
I'impacte emocional de la del 1976, la primera auto-
ritzada peí governador civil de Barcelona (encara que 
a Sant Boi), ni la dimensió política de la de 1977, 
que aplegá al Passeig de Gracia de Barcelona al vol-
tant d'un milió de persones. 

b) La Constitució espanyola de 1978 

L'elaboració de la constitució fou el tema polític 
protagonista de 1978. La Comissió Constitucional la 
formaren 17 membres d'UCD, 13 del PSOE, 2 del 
PCE-PSUC, 2 d'AP, 1 de Minoría Basca i 1 de Mino
ría Catalana, d'entre els quals s'escolliren els 7 ponents 
encarregats de redactar la Constitució. Així dones, 
el qui després han estat coneguts com a «pares» de 
la constitució foren J.P. Pérez-Llorca, M. Herrero de 
Miñón i G. Cisneros d'UCD, G. Peces-Barba del 
PSOE, J. Solé Tura del PSUC, M. Fraga Iribarne 
d'AP, i M. Roca de Minoría Catalana, que represen-
tava també la minoria basca. 

La primera reunió de la ponencia tingué lloc el 
22 d'agost de 1977, i després de mesos de discus-
sions i de seguir els trámits reglamentaris per a la 
seva aprovació per les dues Cambres, el text defini-
tiu del primer avantprojecte era publicat al Boletín 
Oficial de las Cortes Españolas el 5 de gener de 1978 
i s'obria el termini per a la presentació d'esmenes. 
El text va rebre 3.200 esmenes a través de 779 escrits. 
El maig, UCD i PSOE varen negociar un consens, 
al marge de la Comissió Parlamentaria, per a accele-
rar el procés. Fins al 28 d'octubre de 1978 no va 
quedar enllestit el text definitiu, amb la publicació 
del dictamen de la Comissió Mixta Congrés-Senat. 
Tot el procés parlamentari havia durat mes de 15 
mesos. 

La constitució va definir Espanya com un estat 
social i democrátic de dret, com una monarquia par
lamentaria, i en l'organització territorial com un estat 
unitari amb autonomies polítiques, encara que insis
tía en la ja coneguda «indissoluble unitat de la Nació 
espanyola, patria comú i indivisible de tots els espanyols». 
Quedava abolida la pena de mort, i era reconeguda 
la majoria d'edat ais 18 anys. El text havia estat con-
sensuat finalment entre totes les forces polítiques, 
amb la voluntat expressa de no atrinxerar-se en llurs 
respectives posicions ideológiques. El text final va 
teñir 226 vots afirmatius, 8 abstencions i 5 vots en 
contra. Les abstencions i els vots en contra prove-

nien de diputáis bases, d'AP i del diputat d'Esquerra 
Republicana, Heribert Barrera, que s'abstingué per 
considerar-la excessivament restrictiva per ais drets 
nacionals de Catalunya. 

El referéndum constitucional fou convocat per 
al 6 de desembre d'aquell mateix any. La ultradreta 
—Falange Espanyola i Fuerza Nueva—, alguns par-
tits d'extrema esquerra —Lliga Comunista 
Revolucionaria— i l'esquerra nacionalista basca feren 
propaganda a favor del NO. Esquerra Republicana 
i alguns grups d'extrema esquerra defensaren Pabs-
tenció, i Alianza Popular deixá llibertat de vot ais 
seus seguidors, donat que no havia presentat una pos
tura unitaria a les Corts. El triomf del SÍ fou ciar 
(Taula 15.3). 

Taula 15.3 
RESULTATS DEL REFERÉNDUM 
DEL 6 DE DESEMBRE DE 1978 

PER LA CONSTITUCIÓ 

Sí 
No 

Participado 

Catalunya Espanya 
% votants % votants 

90,5 87,9 
4,6 7,8 

68,1 67,1 

Font: Atlas Electoral de Catalunya. 1976-1980. 

c) L'Estatut d'Autonomía 
i 

Amb 1'aprovació de la Constitució quedava final
ment salvat l'últim escull per poder sotmetre a refe
réndum l'Estatut d'Autonomía. D'acord amb el títol 
VIII de la Constitució, aquest havia de ser elaborat 
pels parlamentaris de cada comunitat. Tarradellas en 
quedava dones exclós, i en la pugna que havia man-
tingut amb els parlamentaris el protagonisme quedava 
definitivament per a aquests. Abans, pero, que fos 
definitivament aprovada la Constitució, els parlamen
taris catalans havien tingut una primera reunió, el 
juny, per a posar les bases de l'elaboració de l'Esta
tut. Es forma una comissió de 20 parlamentaris encar-
regada d'elaborar el projecte, amb una composició pro
porcional a la deis resultáis deis 15 de juny: quatre 
del PSC, tres de CDC, tres del PSUC, tres d'UCD, 
un d'UDC, un d'ERC, un d'AP, i quatre de L'Entesa. 
La ponencia queda constituida a comen^aments d'agost 
i es reuní a Sau. 



El projecte d'estatut cátala entra al Congrés el 
29 de desembre de 1978, després del d'Euskadi. Va 
ser nomenada una comissió mixta entre parlamenta-
ris catalans i espanyols que formalment seguí un pro-
cediment similar al de l'aprovació de la Constitució, 
i es basa en el consens entre totes les forces políti-
ques. Les negociacions foren difícils, especialment en 
alguns temes com el de la llengua, la pervivéncia de 
les diputacions i per tant de les províncies, la titula-
ritat del canal autonómic a la televisió, i el sistema 
electoral. 

En suport de les negociacions, a molts ajuntaments 
de Catalunya es penjaren pancartes demanant l'Esta-
tut, i unes 250.000 persones acudiren el 23 abril de 
1979 al Pare de la Ciutadella per demanar «¡'Estatuí, 
sense retallar». 

Finalment, el 13 d'agost era aprovat el text per 
la Comissió Constitucional del Congrés. 

El referéndum per l'Estatut era convocat per al 
25 d'octubre de 1979. La posició deis partits repro-
du'ía la que ja havien manifestat davant la Constitu
ció: els quatre principáis partits demanaven el vot 
afirmatiu, l'extrema dreta i algunes formacions 
d'extrema esquerra propugnaven el no, els naciona-
listes radicáis i alguns partits d'extrema esquerra es 
declaraven a favor de l'abstenció, i finalment Alianza 
Popular i el Partido Socialista de Andalucía donaven 
Uibertat de vot. 

El president Tarradellas es manifestá en diverses 
ocasions contrari al text final, per considerar-lo massa 
restrictiu, i en critica especialment el fet de mantenir 
els Governs Civils i les Diputacions. També en aquest 
cas el triomf del SÍ fou ciar (Taula 1X4). 

Taula 15.4 
RESULTATS DEL REFERÉNDUM 

DEL 25 D'OCTUBRE DE 1979 
SOBRE L'ESTATUT 

Sí 
No 

Participació 

% sobre votants 

88,1 
7,8 

59,6 

Font: Atlas Electoral de Catalunya. 1976-1980. 

El referéndum tingué una participació baixa, símp-
toma del desgast d'una Generalitat buida de compe-
téncies, de les divisions deis partits davant el text 
final i també del cansament de l'electorat tant per 

les llargues negociacions que l'havien precedit com 
per la mateixa freqüéncia de les convocatóries electo-
rals: era la sisena vegada en menys tres anys que es 
convocava a les urnes. La participació es sitúa a 
Pentorn del 60%. 

3. 1979-1980. ELS PRIMERS 
GOVERNS CONSTITUCIONALS 

a) Les eleccions legislatives espanyoles de 1979 

L'any 1979 va ser el mes carregat d'esdeveniments 
electorals de la transició política, amb dues eleccions 
i el referéndum ja esmentat. 

Les eleccions legislatives foren convocades per al 
primer de marc, aprofitant uns moments en els quals 
la popularitat d'Adolfo Suárez assolia cotes for^a altes. 
Les eleccions municipals havien estat ajornades mal-
grat que en les converses mantingudes a comen^a-
ments d'any entre el cap del govern i els principáis 
líders de l'oposició havien coincidit en la convenien
cia de renovar el mes aviat possible els consistoris, 
majoritáriament en poder d'una classe política addicta 
al franquisme. La previsible victoria de les esquerres 
ais ajuntaments, pero, podia influir negativament sobre 
els resultáis d'UCD a les generáis, i aquest fou pro-
bablement el principal motiu per a retardar-Íes. 

A les eleccions legislatives espanyoles de 1979 es 
produiren alguns canvis en l'alineació de les forces 
polítiques de Catalunya: Convergencia havia absor-
bit Esquerra Democrática i un sector de Pescindida 
Unió Democrática. UCD havia passat a ser un partit 
polític en el qual s'havia integrat l'altre sector escin-
dit de la UCD, encapcalat per Antón Cañelles, i UCD. 
Coalición Democrática, amb la incorporació del redui't 
Partit Popular encap9alat per Senillosa, substituí 
Alianza Popular. Dins el socialisme es fusionaren els 
tres sectors, PSC-Reagrupament, PSC-Congrés i la 
Federació Catalana del PSOE. Esquerra Republicana 
es presentava ja amb el seu nom historie i es coalit-
zava amb el PSAN. 

Tots aquests canvis no afectaren excessivament 
els resultats. Es reproduiren aproximadament els de 
1977, amb un lleuger augment deis socialistes i d'UCD 
a Testat i un Ueu retrocés del PSUC i de Convergen
cia aquí, juntament amb una presencia mes acusada 
deis partits extraparlamentaris {Taula 15.5). 
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RESULTATS DE LES 

PSC/PSOE 
CC/UCD 
CiU 
PSUC/PCE' 
ERC1 

CD 
PNB 
HB 
EE 
Altres 

Total 

Participació: 

Vots 
% sobre 
votants 

29,2 
19,2 
16.1 
17.1 
4,1 
3,6 

10,9 

100 

68,5 

Taula 15.5 
ELECCIONS GENERALS 

Catalunya 
Escons 

Congrés Senat 

17 10 
12 4 
8 1 
8 1 
1 
1 

47 16 

DE L'l DE 

Vots 
% sobre 
votants 

30,5 
35,0 
2,6 

10,6 
0,7 
5,9 
1,5 
1,8 
0,5 

11,6 

100 

68,3 

MARC DE 1979 

Espanya 
Escons 

Congrés 

121 
168 

8 
23 

1 
9 
7 
3 
1 
9 

350 

Senat 

69 
121 

1 
1 

3 
8 
1 

4 
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1. Al Senat, el PSC es coalitza amb ERC, amb el nom de Nova Entesa. El PSUC no va presentar candidats propis. Va impulsar l'agrupació 
d'electors «Per I'Entesa», que va teñir posteriorment el suport del PTE. Anava encapcalada per Josep Benet, el senador que mes vots havia aconseguit 
a tot l'estat a les generáis de 1977, i que aquest cop només aconseguí un escó per a aquesta candidatura. 

Font: Atlas Electoral de Catalunya. 1976-1980 i Anuario El País. 1983. 

b) Els primers ajuntaments democrdtics 

Les eleccions municipals del 3 d' abril es regien 
per la llei de 17 de juliol de 4978 que determinava 
Felecció directa deis ajuntaments, i indirecta de les 
diputacions provincials. 

Catalunya comptava amb 933 municipis. Per ais 
8.237 llocs a cobrir es presentaren 27.263 candidats. 
Convergencia i Unió era la que tenia una mes gran 
cobertura geográfica, seguida d'UCD, mentre que 
socialistes i sobre tot comunistes reforcaven llur pre
sencia a les árees mes industrialitzades. 

En general concorregueren menys opcions políti-
ques que a les generáis, i Púnic partit que s'estrenava 
era el PSAN. La campanya electoral no £ou especial-
ment atractiva, i els resultats donaren la majoria de 
vots ais socialistes, mentre CiU guanyava a la majo
ria de municipis. 

Els ajuntaments es constituíren a mitjans d'abril. 
On no hi havia una majoria absoluta, es varen for
mar unes aliances de govern anomenades «pactes de 
progrés», en els quals hi intervenien socialistes, comu
nistes, CiU i Esquerra Republicana. Es comprome-
tien a donar suport con a alcalde al primer candidat 

de la llista mes votada, distribuint pero el govern 
municipal entre tots els partits. El pacte es va tren-
car a fináis de 1981. 

c) Les eleccions de 1980 al Parlament 

Les eleccions al Parlament de Catalunya marquen 
el final de l'etapa mes combativa i unitaria del post-
franquisme per a Tassoliment de Y autonomía. 

L'Estatut regulava el procediment electoral, a 
respeta d'una llei que havia de set aptovada peí mateix 
Patlament de Catalunya. La durada de la legislatura 
estava fixada en quatre anys. El sufragi era univer
sal, directe i secret i per ais mes grans de 18 anys, 
segons un sistema d'escrutini proporcional. Les cir-
cumscripcions electorals eten les ptovíncies, i el Par
lament estava integrat per 135 diputats. A Barcelona 
n'hi corresponia un per cada 50.000 habitants, amb 
un máxim de 85 diputats; a les tres circumscripcions 
restants, un per cada 40.000 habitants, amb un mínim 
de sis per a cada una. En total 85 diputats a Barce
lona, 17 a Girona, 15 a Lleida i 18 a Tarragona. 

El nombre de partits concurrents va ser lleugera-
ment inferior al de les generáis, setze en total, pero 
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el panorama polític havia experimentat poques varia-
cions. Solidaritat Catalana venia a substituir AP, que 
semblava incapa? de trobar un espai polític propi; 
UCD s'havia convertit en partit, amb el nom de Cen-
tristes de Catalunya, i es presentava per primer cop 
el Partido Socialista Andaluz, que s'adre?ava básica-
ment a la immigració d'origen andalús que conside-
rava oblidada en els programes de la resta de partits. 

Els resultats, en canvi, suposaren una transfor
mado radical en relació a un sistema de partits que 
en les tres consultes anteriors s'havia manifestat rela-
tivament estable. CiU passá a ocupar el primer lloc, 
amb mes de cinc punts d'avantatge sobre el PSC 
(27,7 % i 22,3 % respectivament), que fins a l'últim 
moment havia comptat amb la victoria. El PSUC que-
dava en tercera posició, i la UCD considerablement 
distanciada de les tres principáis forces polítiques 
(Taula 15.6). 

Taula 15.6 
RESULTATS DE LES ELECCIONS 

AL PARLAMENT DE 20 DE MAR£ DE 1980 

CiU 
PSC-PSOE 
PSUC 
CC-UCD 
ERC 
PSA 
Altres 

Total 

Participado 

Vots 
% sobre votants Escons 

27,7 43 
22,3 33 
18,7 25 
10,6 18 
8,9 14 
2,6 2 
8,1 

100 135 

61,4 

Font: Atlas Electoral de Catalunya. 1976-1980. 

En successives eleccions es demostrá que aquesta 
nova orientació del vot no responia a un canvi sobtat 
en les preferéncies de l'electorat, sino a la diferent 
dinámica que s'imposava segons l'ámbit territorial de 
referencia. 

El 10 d'abril es constituí el Parlament cátala. La 
presidencia recaigué en el líder d'Esquerra Republi
cana, després d'haver renunciat els socialistes a pre
sentar un candidat. 

En el debat d'investidura Jordi Pujol sortí elegit 
president de la Generalitat, amb els vots de CiU, 
UCD i Esquerra Republicana. El PSC rebutjá Poferta 
de formar part de Pexecutiu i el president Pujol va 

formar un govern amb membres de la seva coalició 
i amb la incorporació d'alguns independents {Taula 
15.7). 

Taula 15.7 
GOVERN DI I JORDI PUJOL 

DE MAIG DE 1980 

President 
Adjunt Presidencia 

Governació 
Treball 
Justicia 
Industria i Energia 
Ensenyament 
Cultura 
Economia i Finances 
P. Territorial i O. Púb. 
Sanitat i Seguretat Social 
Comerá, Consum i Turisme 
Agricultura, Ramaderia i 

Pesca 

Jordi Pujol (CDC) 
Miquel Cüll i Alentorn 

(UDC) 
Joan Vidal i Gaiolá (CDC) 
Joan Rigol (UDC) 
Ignasi de Gispert (UDC) 
Vicenc Ollé (independent) 
Joan Guitart (CDC) 
Max Cahner (independent) 
Ramón Trias Fargas (CDC) 
Josep M. Cullel (CDC) 
Josep Laporte (CDC) 
Francesc Sanuy (independent) 

Agustí Carol (CDC) 

El 16 de j'uny de 1983 Pujol reorganitza el govern, en el qual Josep M. 
Cullel i Macia Alavedra quedaven com a «superconsellers», a Governació 
i Economia i Finances, respectivament. Aquest fet provoca la dimissió de 
Jordi Planasdemunt, que havia substituit Trias Fargas a Economia i Finan
ces. Hi entraren dos altres nous consellers, Agustí Bassols (UDC) ajusticia, 
i Xavier Bigatá (CDC) a Política Territorial. 

4. 1981-1982. DEL 23-F A LES 
ELECCIONS DEL «CAMBIO» 
I LA LOAPA 

a) Uexércit i els intents de desestabilització 

Malgrat els avernos aconseguits en el terreny 
democrátic i en el Pautonómic, la década deis 80 
s'inaugurava amb perspectives inquietants. Espanya 
travessava moments difícils a causa de la crisi econó
mica. Els índexs d'atur i d'inflacio eren elevats, fets 
que contrarestaven Peufória amb qué havia estat 
rebuda la democracia. 

D'altra banda, la lluita armada d'ETA col-locava 
en situacions difícils el govern de Pestat. L'organit-
zació basca seguía reivindicant el dret a Tautodeter-
minació del poblé base i 1'amnistía deis presos polí-
tics. Els atemptats s'anaven succeint, especialment 
contra militars i policies, així com els segrestos d'indus-
trials. 

Altres grups contribuíen també a crear un clima 
d'inseguretat política. Des de l'escamot feixista que 
havia assassinat el 1977 en el seu despatx d'Atocha 
uns advocáis laboralistes de Madrid, fins ais Grups 



anti-ETA, que aviat es consideraren vinculats a certs 
alts carrees de la Guardia Civil o de la Policia, o 
el Grapo (Grupos de Resistencia Antifascista Primero 
de Octubre) que el maig d'aquell any amb una bomba 
a la cafetería California de Madrid matava 8 perso
nes, i encara la Triple A (Alianza Anticomunista Apos
tólica) que col-loca una bomba al diari El País. Entre 
1979 i 1980, la premsa xifrava en unes 240 les victi
mes del terrorisme, 174 de les quals s'atribulen a ETA. 

Part d'aqüestes accions tingueren lloc a Catalunya. 
El gener de 1978 moria assassinat en el seu domicili 
l'ex-alcalde de Barcelona Joaquim Viola, en un atemptat 
de característiques semblants a aquell en qué havia per-
dut la vida, el maig de 1977, rindustrial cátala Josep 
M. Bulto. La responsabilitat d'ambdós fets s'atribuí 
al FRAP (Front Revolucionan Antifeixista i Patrió-
tic) sense que pogués, pero, ser plenament demostrat. 
El gener de 1978, en un incendi provocat a la sala 
d'espectacles Scala, morien quatre persones i la res
ponsabilitat fou térbolament atribuida al sindicat anar
quista CNT, en el que alguns sectors consideraren una 
maniobra per a desacreditar-lo. D'altra banda, també 
ETA feia a Catalunya els seus primers atemptats. 

D'una banda el nou context democrátic, amb la 
legalització del partit comunista, Pestabliment de rela-
cions diplomátiques amb l'URSS, la llei de llibertat 
religiosa i sobretot el model d'estat de les autono-
mies, i d'altra banda l'exasperació que creava entre 
restament militar el fet de ser l'objetiu preferent deis 
atemptats terroristes, crearen entre alguns sectors de 
l'exércit un profund descontentament. 

L'any anterior ja havia estat descoberta la «Ope
ración Galaxia», en la qual es trobaven implicáis diver
sos militars i que tenia com a objectiu l'assalt al Palau 
de la Moncloa durant la celebrado d'un consell de 
ministres i el seu segrestament. El tinent coronel Anto
nio Tejero fou detingut sota T acusado d'haver orga-
nitzat la conspirado, juntament amb el capitá de poli
cia Saenz de Inestrillas. 

El 23 de febrer de 1981, el mateix tinent coronel 
Antonio Tejero, al front de mes de 200 guárdies civils, 
va irrompre en el Congrés de Diputats durant la ses-
sió d'investidura de Calvo Sotelo (Suárez havia dimi-
tit el 29 de gener), i segrestá els parlamentaris 
espanyols. L'intent de cop d'estat tenia per finalitat, 
segons els seus caps, «Salvar Espanya de la situado 
caótica en qué es trobava». Tot i que l'endemá mateix 
pogué ser neutralitzat i foren detinguts els seus caps, 
alguns sectors de l'estament militar provaren de por
tar a terme noves «intentonas», com T«operación Cer
vantes» de Poctubre de 1982. 

b) L'afer de la Loapa 

L'intent frustat de cop d'estat va permetre que el 
govern es decidís obertament a intentar frenar el pro-
cés de consolidació de l'estat de les autonomies, que 
l'estament militar veia com el mes ciar atemptat a 
la «unitat de la patria». Suárez ja havia defensat en 
un discurs davant el Congrés la necessitat d'una llei 
d'harmonització que «regules alguns aspectes de les 
relacions entre l'estat i les autonomies». La iniciativa 
desemboca en la controvertida LOAPA, «Ley Orgá
nica de Armonización del Proceso Autonómico», 
enviada finalment al parlament espanyol el 13 de mar9 
sota el mandat del Calvo Sotelo. 

Una altra llei, la LOFCA (Ley Orgánica de Finan
ciación de las Comunidades Autónomas) havia estat 
aprovada l'abril de 1980, amb l'oposició de Minoría 
Catalana i andalusistes, i fixava un marc per al finan-
9ament autonómic relativament estret que, a mes, fou 
restrictivament interpretat en aquells punts que no 
quedaven prou ben regulats, i que dona peu a nombro-
ses friccions entre el govern central i els autonomies. 

Per la seva banda, la Loapa contenia articles espe-
cialmentpolémics com els de la supremacia de la nor
mativa estatal sobre la de cada comunitat autónoma, 
la limitado de les competéncies exclusives de les auto
nomies i els criteris básics per a la funció pública, 
amb fortes garanties per ais funcionaris i limitacions 
a la iniciativa deis governs autónoms. Regulava també 
aspectes com el de la bandera, l'ús i ensenyament 
del castellá a les «Comunidades Autónomas», Pus deis 
termes «nacional» i «nació», i la necessitat que els 
carrees públics juressin la constitució. 

El PCE, CiU, Euskadiko Ezquerra, el PSA, ERC, 
el PSUC i el PNB presentaren recurs d'inconstitu-
cionalitat contra la llei aprovada .el mes de juliol. I 
també fou recorreguda pels parlaments i governs de 
Catalunya i del País Base. 

Al üarg de 1982 es celebraren manifestacions mul-
titudináries en contra de la llei. La Crida a la Solida-
ritat, nascuda el mar^ de 1981, convoca a Barcelona, 
juntament amb tots els partits menys el PSC-PSOE 
i els Centristes-UCD, una manifestació, que concen
tra prop de 300.000 persones (algunes fonts donaven 
la xifra de 100.000), amb crits de «Som una nació» 
i «No a rharmonització». A la diada de l'Onze de 
Setembre es produiren alguns enfrontaments entre sec
tors nacionalistes i socialistes. De fet, fou l'última 
festa nacional de carácter poc o molt unitari. 

La LOAPA fou motiu de friccions internes dins 
el mateix PSC. Ernest Lluch, que encapcalava la repre-



sentado parlamentaria a Madrid, es negá a presentar 
al Congrés les esmenes preparades pels socialistes cata-
lans. De moment fou substitui't com a portaveu al 
Congrés per Verde i Aldea, pero la credibilitat deis 
socialistes catalans en temes autonómics n'havia resul-
tat malmesa, sobretot quan la llei fou anul-lada en 
els seus aspectes principáis peí Tribunal Constitucio
nal el 9 d'agost de 1983. La desaparició del grup 
parlamentan deis socialistes catalans, poc després de 
les eleccions de 1982, va donar nous arguments ais 
qui els retreien una excessiva supeditació al PSOE; 
Ernest Lluch fou nomenat ministre de Sanitat. 

c) Les eleccions del «cambio» 

Les eleccions generáis foren avan^ades quatre mesos, 
tant per la crisi que travessava l'UCD com per no 
donar temps al nou partit que acabava de crear Suá-
rez, el CDS, a organitzar-se. Pero la gran ofensiva 
en aquelles eleccions provingué del PSOE. El eos elec
toral es mostrá receptiu al seu lema proposant el «cam
bio», i aconseguí 10 milions mes de vots que en les 
anteriors eleccions. UCD, en un procés irreversible 
de descomposició interna, no aconseguí mes que un 
7 % deis vots i 12 escons. La seva práctica desapari
ció de T escena política il-lustra un cas insólit per a 

Taula 15.8 
RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS DE 28 D'OCTUBRE DE 1982 

PSC/PSOE 
CiU 
CP (AP-PDP-UL) 
PSUC/PCE 
ERC 
UCD 
PNB 
HB 
CDS 
EE 
Altres 

Total 

Participació 

Catalunya Espanya 
Vots Escons Vots Escons 

% sobre % sobre 
votants Congrés Senat votants Congrés 

45,2 25 9 48,4 202 
22,2 12 7 3,7 12 
14,5 8 26,8 106 
4,6 1 4,1 4 
4,0 1 0,7 1 

7,1 12 
1,9 8 
1,0 2 
2,9 2 
0,5 1 

7,9 -

100 47 16 100 350 

80,3 79,9 

Senat 

134 
7 

54 

4 
7 

2 

208 

Font: Anuario El País. 1983; Resultats de les eleccions legislatives a Catalunya. Congrés de Diputats. 22-X-82. Departaraent de 
Governació. Generalitat de Catalunya. Equip de Sociologia Electoral (UAB). Barcelona, 1984. 

un partit en el poder que tres anys abans comptava 
amb un 34 % de vots i 168 diputats. 

En el nou govern socialista s'hi incorporaren dos 
ministres catalans, Narcís Serra a Defensa i Ernest 
Lluch a Sanitat i Consum. 

Els resultats a Catalunya participaven d'algunes 
de les característiques estatals, amb la diferencia essen-
cial que 1'oposició al PSC era CiU i no AP, que aquí 
obtenia resultats febles, tot i que els millorava nota-
blement respecte al 1979, en passar de 3.6 % a 14.5 % 
(Taula 15.8). 

5. 1983-1984. ELS SEGONS 
GOVERNS MUNICIPALS 
I AUTÓNOMIC 

L'intent de cop d'estat de 1981 havia estat una 
molt seriosa advertencia, que imprimí un canvi en 
el rumb polític i a partir del qual es dona una espe
cial atenció a les reivindicacions de l'estament mili
tar. El nou ministre de Defensa, Narcís Serra, co-
me^á a destacar per la seva habilitat personal en els 
contactes amb els militars, amb el suport d'un govern 
que li permeté satisfer moltes de Uurs demandes. 



Tanmateix, les accions d'ETA mantenien la seva 
for^a, i el perill d'una involució semblava difícil 
d'allunyar. I si bé els darrers anys semblaven haver-
se aturat definitivament els movimients de militars 
poc fidels al nou régim, en canvi la gravetat de les 
accions d'ETA arriba a un punt culminant amb 
l'atemptat a Catalunya, a Hipercor, el juny de 1987, 
amb un balanc de 20 morts. 

Per altra banda, la resposta policial seguia essent 
dura. Els casos de morts térboles a les comissaries 
o presons, les sospites de tortura, la separació deis 
carrees a inspectors de policia per actuar com a ele-
ments incontrolats en manifestacions, o les denun
cies per l'aplicació indiscriminada de la Llei Antiter
rorista, son mostres d'aquesta «duresa». A mes, un 
nou grup, el Grupo Antiterrorista de Liberación 
(GAL) apareixia el desembre de 1983, iniciant una 
serie d'assassinats contra etarres. El novembre de 1985 
ja se li atribulen mes de 20 morts de bascos residents 
al País Base a l'estat francés. Posteriorment es vin
cula aquesta organització també a sectors policials. 

a) Les eleccions municipals de 1983 

La crisi d'UCD desemboca en la dissolució del 
partit el febrer de 1983. CiU i PSC quedaven mes 
que mai com a principáis protagonistes de l'escena 
política en les eleccions locáis d'aquell any. CiU féu 
grans esforcos per a estendre la seva implantado ter
ritorial, presentant candidats a 684 poblacions i dupli-
cant gairebé el nombre de candidats respecte a 1979. 
La batalla per Barcelona es plantejava amb el handi-
cap per al PSC de comptar amb un candidat relativa-
ment poc conegut en aquell moment, Pasqual Mara-
gall, que havia substitu'it Narcís Serra, ara ministre. 
En el programa electoral del PSC ja hi figurava el 
compromís d'aconseguir que Barcelona fos designada 
ciutat olímpica. 

Els resultáis tornaren a suposar una victoria socia
lista en relació al nombre de vots, pero CiU encara 
obtenía un major nombre de regidors. 

b) Les eleccions de 1984 al Parlament 

L'any 1984 es celebraven per segona vegada elec
cions al Parlament cátala. Els resultáis confirmaren 
I'existencia d'una dinámica electoral diferent a la 
d'unes eleccions generáis. En aquest cas, Pelectorat 
es tornava a inclinar per una opció nacionalista. CiU 
revalida la seva victoria, obtenint aquest cop la majo-
ria absoluta, amb 595.000 vots mes que en les pri-
meres autonómiques (Taula 15.9). 

Taula 15.9 
RESULTATS DE LES ELECCIONS 

AL PARLAMENT DEL 29 D'ABRIL DE 1984 

CiU 
PSC 
AP-PDP-UL 
PSUC 
ERC 
Altres 

Total 

Participació 

Vots 
% sobre votants Escons 

46,6 72 
30,0 41 
7,7 11 
5,6 6 
4,4 5 
5,7 

100 135 

64,26 

Font: Equip de Sociologia Electoral, Eleccions al Parlament de Cata
lunya, 29-IV-1984. CIDC. Departament de Governació, Generali-
tat de Catalunya. 

Jordi Pujol obtenía una clara majoria absoluta amb 
la qual podia governar sense el suport de cap altre 
partit, tot i que al llarg deis quatre anys de govern 
anteriors ja havia governat, amb el 3 1 % de dipu
táis, prácticament sense oposició. Una bona entesa 
amb la UCD a nivell de l'estat, que havia obligat 
els centristes catalans a cedir, la col-laboració de 
I'Esquerra Republicana, i la feble activitat del PSC 
a I*oposició, ho facilitaren (Taula 15.10). 

El primer maldecap important del nou govern, pero, 
arriba immediatament. Al cap d'un mes de la victoria 
de CiU, es coneixia que el fiscal general de l'estat inter-
posava una querella judicial contra 25 ex-directius de 
Banca Catalana, entre ells el president Jordi Pujol. Des-
prés de mesos d'incertesa, el 21 de novembre de 1986 
1'Audiencia Territorial de Barcelona decidía, per 33 
vots contra 8, no processar Jordi Pujol. 

D'altrá banda, el 1985 acabava el sistema transi-
tori de fina^ament autonómic segons fixava la Cons-
titució. Era un bon moment per a fer balans i propo-
sar mesures de correcció en aquells aspectes que no 
funcionessin. Durant tot el seu temps de vigencia havia 
suscitat moltes critiques que obligaven a un replante-
jament global, peí fet que del financament en depe-
nia, en bona part, la credibilitat del model autonó
mic. A diferencia del País Base i Navarra, que teñen 
un régim propi de concert, a Catalunya es preveien 
quatre fonts principáis d'ingressos: els tribuís cedits, 
un percentatge de participació en els ingressos de 
l'estat, les dotacions deis Fons de Compensació ínter-
territorial i Tendeutament. L'administració central tras-
passava una serie de servéis i competéncies, mentre 
una comissió mixta establia el cost de cadascun deis 



Taula 15.10 
GOVERN DE JORDI PUJOl 

President 
Governació 
Economía i Finances 
Ensenyament 
Cultura 
Sanitat i Seguretat Social 
Política Territorial i Obres Publiques 
Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Treball 
Justicia 
Industria i Energia 
Comerc i Turisme 

, DE MAIG DE 1984 

Jordi Pujol (CDC) 
Maciá Alavedra (CDC) 
Josep M. Cullel (CDC) 
Joan Guitart (CDC) 
Joan Rigol (UDC) 
Josep Laporte (CDC) 
Xavier Bigatá (CDC) 
Josep Miró i Ardévol (CDC) 
Oriol Badia (UDC) 
Agustí Bassols (UDC) 
Joan Hortalá (ERC) 
Francesc Sanuy (UDC) 

El desembre de 1985 Joan Rigol i Francesc Sanuy dimitiren deis seus carrees de consellers de Cultura i de 
Comerc i Turisme, essent substituíts per Joaquim Ferrer i Narcís OHveres, respectivament. 

elements transferits. La determinado d'aquest cost 
fou el primer gran focus de conflictes, com també 
havia de ser-ho el de les fonts de finan^ament, els 
tributs cedits i el percentatge en els ingressos de l'estat. 
També era negatiu peí fet de consagrar els nivells 
d'equipament en el moment d'iniciar-se les transfe-
réncies. 

D'aquest sistema, en conjunt, les autonomies en 
sortien perjudicades. El 1984, la participació de les 
«Comunidades Autónomas» en els ingressos de l'estat 
va ser del 5,11 %. En páísos d'estructura federal la 
participació de les regions en les despeses de l'estat 
s'aproxima al 50 %, a diferencia d'un país centralit-
zat, com Franca, que es sitúa en el 2 0 % . 

El mes de gener de 1986, Felipe González i Jordi 
Pujol arribaven a un acord sobre la valoració deis 
traspassos. De totes maneres, era un pedac, a una situa
do que hauria exigit mesures mes globals. El régim 
provisional era substitu'it el 1986 per un régim «pro
visional definitiu» que introdui'a algunes millores pero 
no solucionava els problemes de fons. 

6. 1985-1986. L'ENTRADA A LA CEE 
I EL REFERÉNDUM DE L'OTAN 

Aquests foren dos deis temes cabdals durant 1985 
i 1986. El 12 de juny de 1985 es firma el tractat 
d'adhesió al Mercat Comú. L'ú de gener següent es 
produia Tingres efectiu d'Espanya a la CEE. 

Quant a TOTAN, la polémica s'havia iniciat dos 
anys abans, quan dos mesos després d'arribar el PSOE 
al poder, un consell de ministres decidia la perma

nencia d'Espanya a TOTAN, en contradicció amb 
les postures neutralistes defensades durant la cam-
panya electoral del 1982, amb lemes com «OTAN, 
de entrada NO». 

L'oposició centra la seva batalla en aconseguir un 
referéndum, i després, quan el marc. de 1984 aquest 
fou anunciat per al primer trimestre de 1986, en acon
seguir el NO. S'organitzaren en ambdós casos mobi-
litzacions diverses amb for^a éxit, especialment a 
Madrid i Barcelona. El maig de 1984 es concentra
ren a Barcelona mes de 100.000 manifestants en favor 
de la pau i demanant un referéndum. El desembre, 
noves cadenes humanes demanaven la sortida de 
TOTAN i el desmantellament de les bases. 

La posició del govern va ser durant molt de temps 
for9a ambigua en relació a la celebració efectiva d'un 
referéndum i al grau de vinculació deis resultats, ja 
que en alguna ocasió el president del govern havia 
declarat que Tobligarien moralment, pero no jurídi-
cament. Les enquestes posaven de manifest la posi
ció inicialment contraria a la permanencia a TOTAN. 
I també dins el mateix partit socialista espanyol, el 
corrent Izquierda Socialista, Torganització juvenil o 
la UGT, les resisténcies foren notables. 

Pero la campanya decidida a favor del SI, que 
apeHava a la plena integració económica, política i 
militar a Europa, a la reducció de la presencia militar 
nord-americana i a sentiments patriótics, i que recor
ría a Tus a fons de la televisió alhora que fomentava 
la por a un suposat aillament en relació a les demo-
crácies occidentals, permeté una victoria a Espanya 
del Sí amb un 52,8 % contra el 39,4 % de No i una 
participació del 59,6%. Pero a Euskadi, Navarra, 



Canáries i Catalunya, triomfava el No, sense cap con-
seqüéncia práctica (Taula 15.11). 

Algunes forces polítiques no varen voler desgastar
se en el referéndum, malgrat que les seves posicions 
eren pro-atlantistes. De fet, AP arriba a propugnar 
rabstenció, i CiU es mantingué al marge donant «Ui-
bertat de vot». 

b) Les eleccions al Parlament Europeu 

7. 1986-1988. ELS TERCERS 
GOVERNS DEMOCRÁTICS 

a) Les eleccions generáis de 1986 

Els resultáis del referéndum varen capgirar la situa-
ció política. El PSOE decidí capitalitzar Téxit con-
vocant eleccions anticipades, quatre mesos abans que 
acabes la legislatura. La dreta estava travessant uns 
moments de forta crisi. L'esquerra havia quedat deso
rientada després del fracás del referéndum. En canvi, 
el centre es recomposava rápidament al voltant del 
CDS de Suárez, amb un apropament a Tespai de 
centre-esquerra ocupat peí PSOE. 

Un deis elements nous d'aquesta convocatoria fou 
Tanomenada «operado reformista». A come^aments 
de 1983, Miquel Roca havia llen9at la idea de crear 
un Partit Reformista que es sitúes entre el PSOE 
i AP, i que a les legislativas de 1986 aglutines els 
vots de centre. A Catalunya i Euskadi l'espai polític 
equivalent serien CiU i PNB. Amb aquest intent, 
es tractava de donar a CiU una paper mes rellevant 
a la política de Testat i de «contribuir a la reconstruc-
ció d'un espai de centre a Espanya», segons els promo-
tors. A les eleccions generáis de 1986 entrava en 
escena el Partido Reformista Democrático. 

L'«operació» fou un fracás electoral estrépitos, 
sense obtenir ni un sol diputat {Taula 15.12). 

El 1987 es celebraren eleccions municipals simul-
tániament a les del Parlament Europeu. 

A Espanya li corresponien 60 diputats del total 
de 512 (pertanyents a 9 grups polítics, i que repre-
sentaven 320 milions de ciutadans). Segons la üei elec
toral, el territori espanyol era una circumscripció única, 
i el govern espanyol rebutjá la possibilitat de consi
derar circumscripcions electorals les «Comunidades 
Autónomas», al-legant una suposada no discriminació 
de les regions poc poblades que podrien teñir una 
escassa o nuUa representació. En canvi, la Uei per-
metia que partits vinculáis orgánicament presentes-
sin llistes comunes a diferents territoris. 

En total, a Testat es presentaren 35 candidatu-
res. A Catalunya, comunistes i socialistes presenta
ren llistes independents de la resta de Testat. Arreu 
de Testat guanyaren els socialistes, amb dues excep-
cions: Euskadi, on per una diferencia de 2.000 vots 
Herri Batasuna guanyava una coalició del Partit Nacio
nalista Base, i Galicia, on guanyá AP (Taula 15.13). 

c) Les eleccions municipals de 1987 

Les terceres eleccions municipals havien estat pre-
cedides d'una Uarga polémica a Tentorn de la nova 
llei d'Ordenado del Territori (LOT), que durant mesos 
oposá socialistes i convergents. El tema mes conflic-
tiu va ser el de la supressió de la CMB, que els socia
listes veien com un intent de la Generalitat de lluitar 
contra el contrapoder que significava per a aquesta 
un ens dominat per partits d'esquerres. Aixó va fer 
que d'altres aspectes tant o mes importants que aquest 
passessin prácticament desapercebuts, com ara les com-
peténcies comarcáis, la formació deis consells comar
cáis o el nombre mateix de les comarques. 

Les liéis finalment aprovades preveien una des-

Taula 15.11 
MARC 

Catalunya 
Canáries 
Euskadi 
Navarra 

Espanya 

Sí No 

43,6 
43,5 
35,7 
40,1 

50,7 
50,5 
59,5 
52,7 

52,5 39,8 

Participado 

63 
55,4 
65,7 
63,1 

59,7 

Font: Anuario El País 1987. 



Taula 15.12 
RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 22 DE 

PSC/PSOE 
CiU 
CP (AP-PDP-UL) 
CDS 
UEC/IU 
ERC 
PNB 
HB 
EE 
CG 
PAR 
AIC 
UV 
Altres 

Total 

Participació 

Catalunya 
Vots Escons Vots 

% sobre % sobre 
votants Congrés Senat votants 

40,6 21 7 44,1 
31,8 18 8 4,9 
11,3 6 1 26,1 
4,1 1 9,3 
3,9 1 4,6 
2,7 

1,6 
1,2 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 

4,4 

100 47 16 100 

68,9 70,4 

JUNY DE 1986 

Espanya 
Escons 

Congrés 

184 
18 

105 
19 
7 

6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

350 

Senat 

124 
8 

63 
3 

7 
1 

1 

1 

208 

Font: Anuario El País, 1987 i «Resultats de les eleccions legislatives a Catalunya 22-VI-1986. Congrés de Diputáis». CIDC. Generalitat 
de Catalunya, Departament de Governació, Barcelona, 1988. 

Taula 15.13 
RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL 10 DE JUNY DE 1987 AL PARLAMENT EUROPEU 

PSC-PSOE 
CiU 
AP 
IU-IE1 

CDS 
Eur. Nacions2 

Herri Batasuna 

Total 

Participació 

Catalunya Espanya 
Vots % s/votants Vots % s/votants 

1.116.348 37,25 7.552.706 38,35 
843.322 28,14 853.603 4,26 
339.256 11,32 4.747.283 24,20 
162.749 5,43 1.011.830 5,16 
135.654 5,88 1.976.093 10,07 
112.107 3,74 326.911 1,67 
39.692 1,32 360.952 1,84 

100 100 

68,5 69,0 

Escons 

28 
3 

17 
3 
7 
1 
1 

60 

1. Izquierda Unida-Iniciativa per Europa. A Catalunya integraven aquesta coalició PSUC, PCC i independents. 
2. Per I'Europa de les Nacions. Coalició entre Eusko Alkartasuna, encapcalada per Garaikoetxea, ERC, i el Partido Nacionalista Galego. 

Font: Anuario El País, 1988. 



centralització que es concretava, entre altres aspee-
tes, en Pelecció de consells comarcáis, l'increment de 
competéncies urbanístiques ais ajuntaments i comar
ques, la cooperado entre municipis i la descentrali
zado de servéis en la comarca, la introducció de la 
figura del gerent amb funcions executives, 1*adapta
do de la divisió comarcal de la Generalitat republi
cana, la creació de noves comarques, etc. 

Els consells comarcáis estaven pensats per a assu-
mir gran part de les funcions detentades fins llavors 
per les diputacions. El sistema d'elecció deis mem-
bres del consell afavoria clarament CiU, en benefi
ciar els municipis petits: la meitat deis components 
eren designáis proporcionalment al nombre de regi-
dors de cada comarca i l'altra meitat segons la pro-
porció de vots obtinguda per cada candidatura en el 
conjunt comarcal. 

Els resultats mantingueren la mateixa tónica 
d'anteriors eleccions municípals. El PSC obtenia el 
major nombre de vots, pero en canvi CiU el supe-
rava ámpliament quant a nombre de regidors, degut 
a la seva implantado en els municipis mes petits (Taula 
15,14). 

d) Les eleccions de 1988 al Parlament 

A poc mes de deu anys de la reinstaurado de 
la democracia els límits de «l'Estat de les autono-
mies» comen9aven a fer-se preocupantment evidents. 
Les continúes interpretacions restrictives de TEsta-
tut per part del govern central, els freqüents recursos 
d'inconstitucionalitat i els conflictes de competéncies 
havien anat palesant al llarg de la década les nocions 

divergents que sobre Tautonomia tenien Madrid i 
Catalunya. 

Per a acabar amb aquesta guerra de desgast, el 
Partit deis Socialistes de Catalunya llen^ava en el 
XXXI Congrés del PSOE, de febrer de 1988, la seva 
proposta federalista, per tal de fixar unes bases gene
ráis d'acord entre totes les forces polítiques per a 
les negociacions amb Madrid. La proposta, acceptada 
peí PSOE, no aconseguí aglutinar les forces catala
nes. Molts desconfiaven que el federalisme garantís 
un major grau d' autonomía, constatades les reticén-
cies i susceptibilitats amb qué es rebien per part del 
govern central els intents d'assolir els nivells autonó-
mics previstos per l'Estatut i la Constitució. 

Les eleccions autonómiques mantingueren si f a no 
fa els mateixos resultats que les de 1984. CiU, con
tra tots els pronóstics deis sondeigs electorals, que 
li auguraven una amplia majoria absoluta, estigué a 
punt de perdre-la i obtingué tres escons menys. Els 
convergents atribu'íren a Tabstenció, induida per una 
excessiva confianza en el triomf, la pérdua deis tres 
escons. El PSC perdía un escó i es veía decebut en 
la seva esperanza de trencar la majoria absoluta de 
Convergencia. També els socialistes interpretaren que 
era el nivell d'abstenció el qui els havia perjudicat, 
d'acord amb l'argument que l'electorat popular es 
mobilitza menys per a unes eleccions autonómiques. 
El CDS celebrava la seva entrada al Parlament en 
aconseguir per primer cop un escó. Els comunistes 
guanyaven tres escons respecte de les anteriors auto
nómiques, fet que els dona un cert optimisme des-
prés d'anys de mantenir-se en uns nivells que feien 
perillar llur representado parlamentaria {Taula 15.15). 

Taula 15.14 
RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 10 DE 

CiU 
PSC 
IC 
AP 
ERC 
CDS 
Altres 
Comissió gestora 

Participació 

Governs municipals 
Vots % Regidors Alcaldes 

1.006.475 32,7 4.378 594 
1.134.509 36,9 1.710 142 

314.149 10,2 301 12 
174.125 5,6 217 8 
72.818 2,4 188 13 
94.526 3,1 74 3 

178.809 5,7 1.315 167 
1 

68,3 

JUNY DE 1987 

Consells comarcáis 
Consellers 

532 
248 

42 
26 
14 
5 

75 

% 

56,4 
26,3 

4,4 
2,7 
1,4 
0,5 
7,9 

Font: ACM (Associació Catalana de Municipis), núm. 51; «El Món», núm. 306,. 3-III-1988. 



El nou govern de Jordi Pujol fou qualificat de 
continuista. En les seves primeres declaracions anun-
ciava la voluntat d'establir un clima de diáleg amb 
Madrid, en especial de cara a solucionar el problema 
del finan9ament autonómic. La revistó del sistema fou 
una de les primeres qüestions que Jordi Pujol plan-
teja ais ministres d'Economia i Finances i al d'Admi-
nistracions Publiques (Taula 15.16). 

Leí insuficient participació en els ingressos de Fes-
tat, no proporcional a Faportado económica que rea-
litza Catalunya, i Fescassa autonomia sobre les despe
ses, eren dues de les principáis critiques al sistema de 
finan?ament autonómic vigent, motiu de constants fric-
cions amb Madrid, si bé no Fúnic; la legislatura de 
fet s'iniciá amb un recurs d'inconstitucionalitat con
tra la Uei de funcionament del Tribunal Constitucional. 

A fináis de 1988 era convocada una vaga general 
per totes les forces sindicáis, contra la política econó
mica del govern. Fou seguida per uns 8 milions de 
persones. Marca una ruptura entre el PSOE i la UGT, 
i dona lloc a una activa i irada campanya del govern 
en contra, que en ocasions vorejá el to d'époques pre-
democrátiques, i que tal vegada contribuí a que fos 
tant massivament seguida. 

La década «constitucional» acabava amb un serios 
toe d'atenció al govern. La ruptura amb el sindicat 
socialista amena^ava Festabilitat del govern, que en 
canvi havia suportat sense trontollar les mobilitza-
cions massives contra la política de defensa o les cri
tiques contra la política autonómica. La resolució del 
confitóte queda pendent d' ulteriors reunions entre sin
dicáis i govern. 

Taula 15.15 
RESULTATS DE LES ELECCIONS 

DEL 29 DE MAIG DE 1988 AL PARLAMENT 

CiU 
PSC 
IC 
AP 
ERC 
CDS 
Altres 

Total 

Participació 

% sobre votants Escons 

45,4 69 
29,6 42 

7,7 9 
5,3 6 
4,2 6 
3,8 3 
4,0 

100 135 

59,4 

Font: Eleccions 1988 al Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Governa 
ció, Barcelona, 1988. 

Taula 15.16 
GOVERN DE JORDI PUJOL 

President 
Governació 
Economía i Finances 
Justicia 
Industria i Energia 
Política Territorial 
Ensenyament 
Cultura 
Sanitat i Seguretat Social 
Treball 
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LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE LES TERRES CATALANES 

Joaquim Ferrer 

En la década que compren aquesta panorámica, els pa'isos de llengua catalana que 
formen part de l'estat espanyol han passat, de dependre d'una organització caracteritzada 
per Puniformisme i el centralisme, a una situació en la qual el restabliment de la demo
cracia ha suposat, com era lógic, la recuperado de cotes d'autogovern que han cristaMit-
zat en diversos Estatuís d'Autonomia. 

Aquest canvi, que ha originat una primera etapa en el procés de reconstrucció nacio
nal, ha possibilitat, en el cas del Principat, que la personalitat deis catalans es mostri 
mes clarament i es projecti; pero, alhora, també ha evidenciat la necessitat d'augmentar 
aquelles cotes d'autogovern per tal de poder intervenir amb mes forga en la projecció 
i coUaboració amb els altres pobles europeus i en P escena internacional. 

Aquest procés es produeix quan constatem, com afirma Hugh Thomas, que «el món 
constitueix una única plataforma estratégica», i quan comprovem que estem iniciant una 
nova civilització marcada profundament per la cibernética. 

Al costat d* aquests amplis horitzons que formen una panorámica universal complexa 
pero apassionant, els catalans intervenim en aqüestes realitats després de décades de 
dictadura en qué s'intentá esborrar-nos del mapa com a nació amb una personalitat i 
unes aspiracions coUectives. 

Així dones, en Pacció per a projectar-nos durant aquests deu últims anys, hem hagut 
de recordar que la comunicació i Pintercanvi que ens interessen en tots els escenaris 
es fonamenten en la convicció que cal que sigui —com de fet, en bona part es dona— 
una projecció que recull la nostra personalitat política, la for?a i les iniciatives económi-
ques, la dinámica social i les formes de vida, i la creativitat i el desplegament de la 
cultura. Catalunya no és solament una economia, ni una cultura o unes formes de vida: 
és tot aixó alhora, i és per aquesta rao que la projecció ha de fer-se del conjunt, és 
a dir, harmónicament. 

En aquesta projecció exterior mereix una menció especial la cultura que compartim 
amb la resta de territoris de llengua catalana que formen part deis estats espanyol o 
francés, o bé amb sobirania plena (Andorra), perqué és necessari que potenci'in la seva 
col-laboració amb la resta d'Europa i del món, amb la recomanable formulado d'un Pacte 
d'Identitat Cultural que contribueixi a presentar-nos tal i com som, i que ajudi al reco-
neixement i projecció de Pidioma i la cultura comuns. Recentment, el Parlament de 
Catalunya ha aprovat per unanimitat una Proposíció no de llei per a Pestabliment d'una 
planificado lingüística conjunta i coordinada entre aquests territoris. 

Aquests neguits i aquesta acció per a projectar-nos, individualment o coUectivament, 
cal reconéixer que han millorat en recuperar un marc de Uibertats democrátiques, pero 
encara constatem que Pestat espanyol es reserva, en la Constitució actual, la política 
exterior (art. 97), i considera les relacions internacionals competencia exclusiva (art. 149.1.3). 

Malgrat aquesta situació, Catalunya ha manífestat durant aquesta década una clara 
voluntat de projectar-se i de participar en les organitzacions internacionals, i en els debats 
i els programes que caracteritzen el progrés de Pépoca. 

El retrobament europeu 

Segurament Porientació exterior mes important de Catalunya ha estat en la direcció 
de la plena identificació amb el que és la nostra profunda identitat europea. L ' l l de 
mar9 del 1985 el president Pujol, a Aquisgrá, afirma solemnement: «Catalunya va néixer 
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com a poblé i com a nació ja 1.200 anys, com una marca fronterera de rimperi de Carle-
many. Nosaltres formávem la marca Hispánica, Vavangada de Vimperi cap al sud, Vavangada 
—aleshores la península ibérica eslava dominada pels musulmans— dyEuropa cap el sud. 
(...) D'una certa manera continuem essent filis de Carlemany. (...) Jo sóc el president del 
govern —del govern autonómic— d'aquest país, de Catalunya. I en aquest moment de la 
incorporado d'Espanya a la CEE he volgut venir, en nom del meu país, a expressar aquí, 
en la nostra antiga capital, la nostra joia. La nostra joia de tornar a casa.» 

En aquest retrobament europeu cal distingir quatre árees que es corresponen amb 
línies d'acció históriques. La primera es referix a la península ibérica, i Forientado de 
Catalunya es plenament coincident amb Fexpressada peí portugués Saramago quan ens 
recorda: «Cap país o grup de pai'sos, tractat o pacte, pot proposar-se com a mentor o guia 
deis restants. Les cultures no son millors ni pitjors, no son mes tiques ni mes pobres, son 
només, simple i feligment, cultures. En aixó es valen unes amb les altres, i és per les seves 
diferencies que es troben justi)"¿cades.» (Cultura, maig 1988.) 

La segona área és la Mediterránia nord-occidental, que compren territoris amb alguns 
deis quals sempre ha existit una intensa col-laboració. En paraules del president Pujol 
(1987), aquesta área constitueix «potencialment una euroregió en aquests moments ja molt 
dinámica, pero sobretot amb un gran potencial de creixement. Es una área travessada per 
fronteres estatals, pero les seves parts integrants teñen molts factors comuns, peí que fa a 
¡'estructura productiva i social, i moltes coincidéncies culturáis. Comparteixen, a mes, la 
consciéncia dyuns mateixos interessos, no diré enfront del nord dfEuropa, pero sí davant la 
propia competitivitat. Han compres que ara, precisament ara, la conjuntura i fins i tot alguns 
fets de fons de Vevolució económica i social que tradicionalment els havien estat adversos 
els son favorables, que teñen necessitat d'aprofitar aquesta conjuntura, i tot aixó els dona, 
a hores d'ara, una coherencia programática». 

La tercera área compren el territori que abraca en el seu conjunt el Consell d'Europa, 
és a dir, el que s'organitza democráticament i que té, malgrat les vacil-lacions, «el seu 
motor i la seva causa final, en la noció del valor absolut de la persona humana, de cada 
persona humana (Denis de Rougemont). En aquest marc cal ressenyar, peí seu carácter 
altament significatiu, la voluntat expressada unánimement peí Parlament de Catalunya 
que Fidioma cátala sigui reconegut oficialment com a llengua oficial ais organismes europeus. 

Finalment, la quarta área d'interés deis catalans la constitueix Fanomenada Europa 
de FEst, que es troba en un esperangador procés de recuperado de les Uibertats i demana 
una atenció i una solidaritat especial. 

L'acció de Catalunya en aqüestes quatre árees es manifesta de forma desigual, pero 
és evident que representen en el seu conjunt el nostre camp d'acció natural i que hem 
d'aportar-hi propostes que, sorgides de la creativitat propia, facin referencia ais desafia-
ments generáis que ens planteja Fépoca. 

En aquesta circumstáncia la posició deis governs espanyols ha estat d'una insuficient 
comprensió, i amb poques excepcions han continuat donant una visió uniformista deis 
territoris que representen. En aquest sentit, cal recordar les activitats organitzades peí 
ministeri de Cultura espanyol a FEuropália realitzada a diverses ciutats valones i flamen-
ques (setembre-desembre 1985), i la serie d'exposicions organitzades a París posterior-
ment (octubre 1987): en totes elles la cultura catalana, com la de les altres nacionalitats 
históriques a Festat espanyol, foren simplement ignorades, i integrades a una abstracta 
concepció de cultura qualificada com a espanyola. 



Actius en la frontera Nord-Sud 

Catalunya és situada en un deis punts neurálgics de Pextensa frontera entre el Nord 
desenvolupat, i en algunes árees amb formes d'economia avanzada, i el Sud, en general 
encara en vies de desenvolupament polític i económic. 

Es una responsabilitat histórica que així com el nostre país está esdevenint una 
favorable plataforma que atreu inversions de tota mena, cosa que provoca una intensa 
transferencia de tecnologies, així mateix hem de trobar formules de canalitzar-les cap 
a latituds que en necessiten els seus beneficis. 

Catalunya durant aquesta década ha mostrat, a través deis seus amplis sectors pro-
fessionals i associatius, una creixent coordinació amb els organismes internacional; en 
aquest sentit son prou significatives la creació del Centre UNESCO de Catalunya (1985), 
la incorporació de les universitats catalanes ais programes generáis europeus, i la voluntat 
de donar-nos a conéixer a través de publicacions com la revista Catalónia (editada des 
del 1987 en diversos idiomes), la Catalán Review-International Journal of Catalán 
Culture i la publicado, també periódica, Catalán Writings. 

Tots els sectors económics, socials i culturáis manifesten una voluntat d'integració 
europea i d'intercanvi amb altres árees avan^ades com son 1'América del Nord i el Japó, 
pero continuem encara per sota de les possibilitats en la creació de corrents de col-labora-
ció cap al sud. 

A mig catní 

El procés de reconstrucció nacional ha cobert en aquesta década una primera etapa, 
en la qual el país ha donat proves d'un gran dinamisme. Fruit d'aquesta empenta ha 
estat Pobtenció per part de la ciutat de Barcelona de Porganització deis Jocs Olímpics 
del 1992, que signifiquen una important renovació de la infraestructura de la nostra 
capital i el rellan9ament d'una projecció internacional que pot beneficiar tot el país. 

Les activitats de projecció durant aquesta etapa que comentem s'han realitzat com 
a resultat de la tossuda voluntat deis catalans de fer-les —recordem també la presencia 
de la seixantena de Casáis situats allá on les colónies de catalans son prou actives— 
pero cal constatar que comptem amb escases possibilitats institucionals d'actuació, per
qué els governs de Madrid procuren entrebancar-les. Caldrá, en la segona etapa que 
ara comencem, reflexionar sobre aquest punt, que es també vital per a un poblé, i guanyar 
possibilitats efectives en el cada dia mes intens diáleg entre totes les nacions. 



EVOLUCIÓ ELECTORAL DELS 
PRINCIPALS PARTITS I COAUCIONS 

1977-1988 
ALIANQA POPULAR 
també: Convivencia Catalana, Coalición Democrática, Solidari
dad Catalana, AP-t-P. Demócrata Popular, Coalición Popular, 
Federación de Partidos de A.P. 
Creada el 1976 com a federació de 7 grups, integrats per perso-
nalitats vinculados al franquisme. S'ha anat presentant amb dife-
rents noms i caps de Mista sense aconseguir la torta implantació 
que la converteix en la segona forca a nivell de tot l'Estat. 

CENTRISTES DE CATALUNYA-UCD 
Coaiició creada l'any 1978 per la reunificació de diferents partits 
de centre: Unió del Centre de Catalunya (UCC), Unió Democrá
tica Centre Ampli (UDCA) i la UCD catalana. El primer provenia 
de la fusió de Centre Cátala (CC), Lliga de Catalunya, Partit del 
Poblé de Catalunya i altres coHectius de caire demócrata-cristiá, 
liberal i socialdemócrata. El CC s'havia coalitzat el 1977 amb la 
Unió Democrática de Catalunya (UDC) en la Unió del Centre i 
la Democracia Cristiana de Catalunya (UCDCC). La UDCA 
s'acaba integrant a la UCD mentre que la UCC no feu a Conver
gencia i Unió. Entra en un període de crisi amb la dimissió de 
Suárez i ana perdent militants a favor del CDS i CiU fins la seva 
dissolució el 1983. 

CONVERGENCIA I UNIÓ (CiU) 
Coaiició entre Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) i 
Unió Democrática de Catalunya (UDC), que s'ha mantingut esta
ble des de 1979. El 1977, CDC s'havia presentat en la coaiició 
Pacte Democrátic per Catalunya (PDC), integrada per Esquerra 
Democrática de Catalunya (EDC), PSC-Reagrupament i Front 
Nacional de Catalunya (FNC). La coaiició en la que s'havia inte-
grat Unió Democrática el 1977 (UCDCC) es va desfer poc des-
prés de les eleccions donat Itoc a UCC —que s'uní a CiU i a UDCA 
que passá a UCD. 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA. 
PSC-PSOE. 
Creat el 1978 per fusió de PSC-Congrós, PSC-Reagrupament i 
Federació Socialista Catalana del PSOE. Els dos primers prove-
nien del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), que s'escindí 
el 1968. Els dos corrents quatllaren el 1974 en la creactó del Rea-
grupament Socialista i Democrátic de Catalunya i de Convergencia 
Socialista de Catalunya (CSC), encapcalada per Joan Reventos. 
El 1976 adoptaren el nom de PSC (Reagrupament) i PSC (Con-
grés) respectivament. 

ERC 
Fundada el 1931. El 1944 es reorganitzá a la clandestinitat. El 
1977, en no haver aconseguit la legalització, forma la coaiició 
Esquerra de Catalunya (EQ amb el Partido del Trabajo de España 
(PTC), Estat Cátala i diverses institucions cfviques i socials. Man-
tinguó inicialment contactes amb el PSC-R i el PSC-C. En aquest 
darrer s'hi integra el grup encapcalat per J. Andreu Abolló. A les 
eleccions de 1979 féu coaiició amb el Partit Social Demócrata 
de Catalunya i el Front Nacional de Catalunya. A les eleccions 
al Pariament Europeu forma coaiició amb Eusko Alkartasuna i 
el Partit Nacionalista Galega 

PSUC 
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Partit deis Comunistes 
catalans fundat el 1937 per fusió del P. Comunista de Catalunya, 
la Federació Catalana del PSOE, Unió Socialista de Catalunya 
i Partit Cátala Proletari. El 1982, les tensions internes entre els 
sectors eurocomunista i el pro-sovietic culminaren en l'escissió 
d'aquest darrer que crea el Partit deis Comunistes de Catalunya. 
El 1986 forma la coaiició electoral Unió de I'Esquerra Catalana 
(UEC) amb Nacionalistas d'Esquerra. El 1986 s'afegia a aquesta 
coaiició el PCC, donant lloc a Iniciativa per Catalunya (IC). 

Notes: 
(*) Per tes eleccions locáis, la informado correspon a Barcelona ckitat. A les del Parla-
ment europeu de 1987, ERC es presentava a la coaiició «Per 1'Euror* de les Naáons» 
amb Eusko Alkartasuna (EA) i Partido Nadwwlista GaJego (Prtó); PSUC i PCC slrrt̂  
graren a «Izquierda Unida» (IU) - Iniciativa per Europa (IE). 
Les dMsions corresponen a anys otoctorals, no naturals. 
Sota cada partit o coaüctó apareix el cap de (lista. 
D Indica que aquefl partit o coaiició no s'ha presentat a l'etecció oorresponent. 
Forrts: Premsa varía i artides de la G.E.C. 
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ANALISI ELECTORAL 

FRANCESC PALLARES 

1. L'EVOLUCIO DELS RESULTATS 

Des de 1977 a Catalunya s'han realitzat onze elec-
cions i tres referendums; quatre eleccions generáis 
(juny de 1977, man; de 1979, octubre de 1982, juny 
de 1986), tres eleccions autonómiques (mar9 de 1980, 
abril de 1984, maig de 1988), tres eleccions munici-
pals (abril de 1979, maig de 1983, juny de 1987), 
una elecció al Parlament Europeu (juny de 1987, con-
juntament amb les municipals), i els referendums de 
la Constitució (desembre 1978), de PEstatut (octu
bre 1979) i sobre la permanencia d'Espanya a POTAN 
(febrer 1986). 

A Phora d'establir una comparació evolutiva deis 
resultáis de les eleccions, Pevolució de Pestructura 
del sistema de partits proporciona una primera visió 
general. 

En una primera fase (1977-1980), la mes própia-
ment de transició, el format va ésser clarament mul-
tipartidista: PSC, PSUC, PDC/CiU i UCD, com a 
partits principáis, amb ERC i AP en posició secun
daria. El PSC va guanyar a les generáis de 1977 i 
1979, mentre CiU era Popció mes votada a les auto
nómiques del 1980 (Grdfic 16.1). 

A partir de les eleccions de 1982 es defineix un 
nou format del sistema de partits, articulat al voltant 
de dues forces principáis —PSC i CiU— que alter
nen la condició de partit dominant, segons Pelecció 
sigui estatal o catalana. Les crisis internes de CC-
UCD i PSUC, amb la seva posterior desfeta electo
ral, son elements clau d'aquesta nova estructuració. 
En posició clarament secundaria, i com a tercera for£a, 
es va situar inicialment AP, que no ha estat capa? 
d'ocupar i reteñir Pespai d'UCD, absorbit cada vegada 

mes per CiU. Aquest ha estat un deis elements que 
ha permés a IC/PSUC situar-se com a tercera for9a 
a les darreres autonómiques. Finalment PERC conti
nua situada en una posició gairebé marginal, igual 
que Pemergent CDS. 

Sobre aquest esquema global, el comportament 
diferencial en funció del tipus d'elecció fa necessária 
una visió específica de cada bloc d' eleccions, sense 
perdre de vista, pero, el procés de conjunt. 

a) Les eleccions generáis 

L'opció mes votada ha estat sempre la socialista. 
A les de 1977 i 1979, el PSC guanyá destacat amb 
el 28-29 % deis vots, seguit a certa distancia peí grup 
format per PSUC, UCD i PDC/CiU, que obtingue-
ren entre el 16 i el 19 % cadascun d'ells. Finalment, 
molt allunyats, un tercer grup el formaven AP/CD, 
EC/ERC i UCD-CC (només 1977) amb uns percen-
tatges de vots que oscil-laven entre el 3,5 % i el 5,5 % 
{Taula 16.1). 

A les eleccions del 1982, i paral-lelament a Paven? 
socialista a Espanya, el PSC va fer un espectacular 
salt endavant (45 % deis vots), sobretot en capitalit-
zar la major part de les pérdues del PSUC. En segon 
lloc va quedar CiU, que consolidava els avenaos de 
les autonómiques del 1980, a les quals ja havia acon-
seguit captar un sector de Pelectorat UCD-79. Per 
la seva banda, AP recuperava bona part de Pespai 
d'UCD i es convertía en la tercera for9a —clarament 
distanciada per sota de CiU i per sobre del PSUC 
i de PERC— pero va ésser incapag de mantenir aquest 
bon nivell Pany 1986. CiU en fou la gran beneficiada. 

En el marc de les continuades victóries socialis-
tes, la correlació de forces PSC-CiU —convertida en 
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Gráfic 16.1 
EVOLUCIÓ DEL VOT PER TIPUS D'ELECCIÓ (% sobre votants) 
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Taula 16.1 
COMPARACIO DELS RESULTATS A CATALUNYA DE LES ELECCIONS 

Cens 
Votants 

AP 
CiU 
UCD/CDS 
ERC 
PSC 
IC/PSUC 

Dades 

2977 

3.912,2 
3.101,1 

108,7 
522,1 
521,4 
141,2 
880,5 
564,6 

absolutes 

79,3 

3,5 
16,8 
16,8 
4,6 

28,4 
18,2 

en milers i percentatge 

1979 

4.393,5 
3.008,2 68,5 

107,8 3,6 
484,2 16,1 
571,2 19,0 
123,5 4,1 
877,2 29,1 
513,6 17,1 

sobre el total de votants 

1982 

4.316,7 
3.483,3 80,7 

503,4 14,5 
772,7 22,2 
138,6 4,0 
138,2 4,0 

1.575,3 45,2 
189,2' 5,9 

GENERALS 

1986 

4.636,8 
3.197,0 68,9 

361,3 11,1 
1.014,2 31,7 

130,7 4,1 
84,6 2,7 

1.299,7 40,7 
174.62 5,5 

1. Suma les dades del PSUC I EL PCC. 
2. Suma les dades de la UEC i el PCC. 

Font: Equíp de Sociología Electoral de la UAB 

l'aspecte central— ha evolucionat des de 1977 de 
forma irregular per causa de les oscil-lacions del PSC, 
que assoleix el máxim nivell d'implantació i de dis-
tanciament l'any 1982. Paral-lelament es produeix una 
constant progressió de CiU, que les darreres eleccions 

any 1986— presenta el seu máxim d'implantació 
i la distancia mínima en relació al PSC. 

S'ha de teñir en compte, a mes a mes, que la 
crisi d'AP ofereix un espai potencial de creixement 
a CiU? mentre que a Tesquerra ni el baix nivell 
d'implantació ni la progressiva consolidació de 
IC/PSUC no ofereixen la mateixa perspectiva al PSC; 
i no sembla —si es mantenen les línies de comporta-
ment electoral— que l'emergéncia del CDS pugui ésser 
un element reüevant. 

b) Les eleccions autonómiques 

L'opció guanyadora ha estat sempre CiU. A les 
primeres eleccions al Parlament de Catalunya es va 
imposar amb relativa sorpresa i obtingué el 28 % deis 
vots, clarament per sobre del PSC (22 96) i del PSUC 
(19 %). En aqüestes eleccions CiU va rebre el primer 
important transvasament de vot «centrista», mentre 
CC-UCD (10%) perdia la meitat del seu electorat 
en relació a les generáis de l'any anterior {Taula 16.2). 

Com a element específic d'aquestes eleccions s'ha 
de remarcar la molt activa participació de l'organit-
zació empresarial catalana (Foment del Treball) en 
la campanya electoral. Va anar dirigida a evitar que 
la Generalitat comencés a funcionar sobre una majo-

Taula 16.2 
COMPARACIO DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT 

Cens 
Votants 

AP 
CiU 
UCD/CDS 
ERC 
PSC 
PSUC/IC 
PCC 
NE 

Dades absolutes en milers i percentatge sobre el total de votants 

1980 1984 1988 

4.436,5 4.501,9 4.562,4 
2.725,6 61,4 2.893,0 64,3 2.703,9 

64,1 2,4 221,6 7,7 144,2 
754,4 27,7 1.346,9 46,6 1.235,1 
287,6 10,6 0 0 104,2 
241,7 8,9 127,0 4,4 113,6 
608,7 22,3 866,4 30,0 799,4 
509,0 18,7 160,6 5,6 208,3 

0,5 68,8 2,4 
45,0 1,7 35,9 1,2 

59,3 

5,3 
45,7 
3,9 
4,2 

29,6 
7,7 

Font: Equíp de Sociología Electoral de la UAB. 



ria de govern d'esquerres, possibilitat molt real en 
funció deis resultats a les dues eleccions generáis 
anteriors. 

A les eleccions del 1984 CiU va tornar a avadar 
espectacularment tot arribant al 46,5 % deis vots, 
mentre el PSC n'obtenia el 30 %. Per la seva banda 
AP que perdia 7 punts i baixava el 7,5 %, el PSUC 
que obtenia el 5,5 %, i l'ERC amb el 4,5 %, queda-
ven en posició quasi-marginal. 

Aquesta correlació de forces s'ha mantingut prác-
ticament inalterada a les darreres eleccions del 1988. 
Les variacions han estat de to menor: el retrocés d'AP 
(2 punts) i de CiU (1 punt), Taparició del CDS amb 
el 4 % deis vots, i la col-locació d'IC (8 % deis vots) 
com a tercera for^a. 

crisi 

c) Les eleccions municipals 

L'opció que ha recollit mes vots a les tres elec
cions municipals realitzades fíns ara ha estat sempre 
la socialista. Aixó no obstant, ates que el PSC obté 
la correlació de forces mes favorable a les ciutats i 
CiU ais municipis petits (deis quals n'hi ha un nom
bre molt superior al de grans, a mes de teñir atri
buida una relació mes favorable entre nombre de regi-
dors/nombre d'habitants), aquesta darrera opció ha 
estat la guanyadora en major nombre de municipis, 
i també ha obtingut el major nombre de regidors. 

Per altra banda s'ha de teñir en compte la pre
sencia de candidatures independents —Agrupacions eleccions ja només arriba a 2.275. 

datures ha anat decreixent, d'elecció en eleccíó, amb 
la normalització del joc partidista. 

A les eleccions del 1979 el PSC obtenia el 27 % 
deis vots, marcant una certa distancia en relació al 
PSUC (20 %) i CiU (18,5 96), mentre UCD quedava 
mes endarrerida (13 %). 

En canvi, CiU obtenia 1.765 regidors, mentre el 
PSC només n'obtenia 915, i encara es veia superat 
per CC-UCD amb 1.266. Val a dir, pero, que el bloc 
de candidatures de les Agrupacions d'Electors és el 
que obté el major nombre de regidors: 3.499 (Taula 
16.3). 

L'any 1983, la lluita electoral ja va quedar cen
trada en PSC i CiU. Els socialistes (39,5 96), amb 
un fort increment malgrat no arribar al nivell del 1982, 
obtenien altra vegada el major nombre de vots i amb 
un marge superior al del 1979, tot i que CiU (25 %) 
també millorava el seu nivell de vots. En posició secun
daria quedaven el PSUC (11 %) —que en els munici
pis experimenta un impacte menys negatiu de la seva 

i AP (9 %), que no pot arribar ais nivells 
d'UCD. L'ERC no sortia de la seva posició marginal. 

Peí que fa al nombre de regidors, Topció guanya
dora torna a ésser CiU que n'obté 3.328, seguida 
del PSC amb 1.739. 

Paral-lelament al decreixement del nombre de can
didatures presentades com a Agrupacions independents 
d'Electors, també decreix el nombre de regidors ele-
gits en aquest tipus de candidatures, que en aqüestes 

d'Electors— en molts municipis petits i alguns de 
mitjans, com a conseqüéncia de les dificultáis d'arre-
lament deis partits a les zones rurals, així com de 
les especificitats locáis. El nombre d'aqüestes candi-

Finalment, les eleccions del 1987 van donar com 
a resultat una correlació de forces mes equilibrada 
entre PSC (37 %) —que retrocedia lleument— i CiU 
(32,5 %) que obté un altre important aven?. Per la 

Taula 16.3 
COMPARACIO DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS 

Dades absolutes en milers i percentatge sobre el total de votants 

Cens 
Votants 

AP 
CiU 
UCD/CDS 
ERC 
PSC 
PSUC 

1979 1983 1987 

4.393,5 4.398,3 4.463,1 
2.675,0 60,9 2.987,3 67,9 3.056,8 

35,4 1,3 275,1 ' 9,2 174,9 
498,5 18,6 744,7 24,9 992,5 
356,9 13,3 0 0 94,5 
102,2 3,8 84,3 2,8 74,1 
712,3 26,6 1.177,3 39,4 1.134,3 
539,9 20,2 333,6 11,2 313,4 

68,5 

5,7 
32,5 
3,1 
2,4 

37,1 
10,3 

Font: Equip de Sociología Electoral de la UAB. 



seva banda, IC/PSUC es mantenía relativament esta
ble com a tercera for^a, mentre AP continuava la 
davallada (6 %). 

Com a les anteriors eleccions locáis, CiU torna 
a obtenir el major nombre de regidors (4.365) molt 
per sobre del PSC (1.707), diferencia que reflecteíx 
els moviments experimentats pels resultats electorals 
en comparació a 1983. 

2. ASPECTES BÁSICS DEL 
COMPORTAMENT ELECTORAL 

a) Les actituds polítiques básiques 

La decisió de vot i la competició interpartidáría 
s'han d'interpretar a Catalunya sobre Pespai definit 
principalment peí joc de dues actituds polítiques bási
ques: el referent ídeológic de Dreta/Esquerra i la iden
tificado nacional Catalana/Espanyola. 

En els processos electorals del primer període 
(1977-80) predomina la interpretació de Pelecció en 
clau de «franquisme/democrácia» assimilat a un eix 
«dreta/esquerra». 

Tot i que el fenómen ja s'observa a les eleccions 
del 1980, es en el segon període quan Peix 
«dreta/esquerra» va perdent les connotacions anteriors 
per aparéixer mes nítidament els seus parámetres pro-
pis d'interpretació ideológica. Pero a mes a mes, apa-
reix amb forga un eix fins Uavors només latent: «cata-
lanisme/espanyolisme» o «nacionalisme/centralisme», 
que s'instal-la conjuntament amb Peix «dreta/esquerra» 
en les estructures de percepció de les opcions i de 
decisió de vot de P electorat. 

En els dos eixos definidors d'aqüestes actituds 
polítiques básiques, Pelectorat de Catalunya es defi-
neix com majorítáriament inclinat cap al centre-
esquerra i cap a posicions d'identificació preferent-
ment catalana o bé indistinta (espanyola i catalana). 

b) Tipus d'elecció i comportament 

Un segon aspecte básic es el diferent comporta
ment d'un ampli sector d'electors segons el tipus 
d'elecció: general, autonómica o municipal. Es tracta 
d'un sector d'electors prou nombrós com per arribar 
a provocar canvis espectaculars en la correlació de 
forces tal com hem vist anteriorment. 

Les tendéncies principáis d'aquests canvis de com
portament son: 1) electors que voten partits d'ámbit 
estatal a les generáis (i en bona part també a les muni

cipals) mentre s'abstenen a les autonómiques. Afecta 
sobretot al PSC, pero també a AP i UCD/CDS. 2) 
Electors que voten partits d'ámbit estatal a les gene
ráis (i en bona part a les municipals) mentre voten 
CiU les autonómiques. Afecta també a PSC, AP i 
UCD/CDS. 3) Votants de diverses opcions (fonamen-
talment PSC, pero també CiU i ERC)a les generáis 
i autonómiques que voten PSUC a les municipals. 
Es produeix fonamentalment ais municipis industriáis 
de Barcelona. 

3. EL COMPORTAMENT 
ELECTORAL 

a) Característiques de Vabstemio 

De la mateixa manera que el tipus d'elecció inci-
deix sobre Porientació del vot, incideix també en la 
decisió de votar o no votar. La participació es mes 
elevada a les eleccions generáis que a les autonómi
ques i municipals. Es un fenómen també observat 
a nivell comparat: el fet de la consideració de les 
eleccions subestatals com de «segon ordre» en relació 
a les generáis, on es considera que es preñen les deci-
sions fonamentals. Aquest seria un factor genéric al 
voltant del qual explicar una menor mobilització, i 
que té altres elements d'interpretació superposats, 
especialment el d'una projecció/percepció cultural-
autóctona de Pautonomia. 

Així dones, la irregularitat en el nivell de partici
pació, ádhuc en eleccions del mateix tipus, ha estat 
un deis elements característics d'aquest període. 

Peí que fa a les eleccions generáis, en conjunt Cata
lunya presenta uns nivells de participació relativament 
semblants ais de la mitjana espanyola. S'han assolit 
els mes alts nivells de participació —amb percentat-
ges molt semblants— a les eleccions de 1977 i 1982, 
on Pexpectativa política immediata de Pelecció va ésser 
el principal element de mobilització. En canvi, les 
eleccions «de repetició» del 1979 (post-consens) i 1986 
(sense cap expectativa de canvi) van produir un des-
cens important —10 punts— en el nivell de parti
cipació. 

En general, la circumscripció de Girona és la mes 
participativa, mentre les altres presenten uns nivells 
relativament semblants. 

Les oscil-lacions de la participació des d'una pers
pectiva territorial, es basen sobretot en la mobilitza
ció i desmobilització de Pelectorat urbá, que s'ha mos-
trat molt mes sensible que el rural ais factors de 



conjuntura. Amb tot, el comportament abstencionista 
a les eleccions generáis té una estructura territorial 
molt estable d'elecció en elecció (Grdfic 16.2). 

Peí que fa a les eleccions autonómiques, el nivell 
de participació ha oscil-lat entre el 60 i el 70 %. La 
tendencia a Tincrement que semblava apuntar el nivell 
de 1984 en relació a 1980, s'ha vist frenada en sec 
per la baixa participació a les de 1988, la «mínima» 
en eleccions des de la recuperació de la democracia. 
El nou increment de Fabstenció s'ha de situar en 
el mateix marc d'explicació que en el cas de les gene
ráis: unes eleccions «de repetido», sense expectativa 
de canvi, amb uns resultáis prou clars i «cantats» de 
temps abans per totes les enquestes. 

En relació a les generáis, les autonómiques pre
senten uns índex de desmobilització molt superiors 
a les zones urbanes/industrials del litoral (Baix Llo-
bregat, Valles Occidental, Tarragonés, Garraf, Bar
celonés), així com a comarques extremes de la geo
grafía (Terra Alta, Montsiá). En canvi son comarques 
rurals, tant occidentals (els Pallars, Segarra, Noguera, 
Solsonés) com centráis (Berguedá, Osona, Ripollés, 
Cerdanya), les que millor mantenen el seu nivell de 
les legislatives. 

Com a conseqüéncia del canvi de comportament 
mes participatiu— d'algunes comarques rurals de 

l'interior a partir del 1984 (Alt Urgell, Cerdanya, Sol
sonés, Segarra, Noguera, Pallars Sobira, Valí d'Aran) 
es configura un mapa diferenciat que presenta un gran 
nivell d'estabilitat entre 1984 i 1988 (Gráfic 16.3). 

Les eleccions municipals, finalment, no han seguit 
pas fins ara un itinerari semblant a les altres elec
cions. L'alt nivell d'abstenció l'any 1979 es veu for-
tament redu'ft a les segones eleccions municipals l'any 
1983, i encara experimenta una nova reducció —tot 
i que lleu— en les darreres de l'any 1987. Les muni
cipals presenten un balan$ de participació clarament 
superior al de les autonómiques. 

Per la seva banda, la participació a les municipals 
és molt sensible a les diferents conjuntures locáis, espe-
cialment la forma com es presenta la competencia entre 
candidatures i la personalitat deis candidats. 

En aquest marc, els municipis petits (fins a 5.000 
electors) son els que presenten, en general, uns nivells 
de participació mes elevats, tot i que sol ésser molt 
baixa quan hi ha candidatura única. Els municipis 
mitjans (entre 5.000 i 20.000) tendeixen a situar-se 

Gráfic 16.2 
L'ESTRUCTURA TERMTORIAL DE L'ABSTENCIONISME 

A LES ELECCIONS GENERALS 
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Gráfic 16.3 
L'ESTRUCTURA TERRITORIAL DE L'ABSTENCIONISME 

A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES 
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lleugerament per sobre de la mitjana de participado, 
mentre que els mes grans tendeixen a situar-se mes 
aviat per sota de la mitjana. 

Per la forta influencia que té sobre la mitjana cata
lana, s'ha de remarcar Fevolució del comportament 
a la ciutat de Barcelona. La capital passa d'un com
portament clarament abstencionista l'any 1979, a un 
nivell de participació molt proper a la mitjana el 1983 
i el 1987, en el marc de la creixent competitivitat 
que s'hi produeix. 

b) La coalició electoral Convergencia i Unió 

Convergencia i Unió és la coalició formada per 
Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) i Unió 
Democrática de Catalunya (UDC). En la seva histo
ria electoral hi podem distingir tres fases successives. 

En primer lloc, hauríem de considerar 1'etapa de 
formado, entre 1977 i 1980. A les eleccions del 1977, 
Convergencia Democrática de Catalunya i Esquerra 
Democrática de Catalunya (posteriorment integrada 
en CDC) formaren part, conjuntament amb el Partit 

Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC-R) i el 
Front Nacional de Catalunya (FNC), de la coalició 
Pacte Democrátic per Catalunya (PDC). 

Per la seva banda, Unió Democrática de Cata
lunya formava part, conjuntament amb sectors de cen
tre Iliberal, de la coalició Unió del Centre i de la 
Democracia Cristiana de Catalunya (UCD-CC). 

Com a conseqüéncia, entre altres factors, del tren-
cament del pacte amb el PSC-R i amb UDC, es va 
produir una important remodelació en 1'estructura del 
sistema de partits a Catalunya. En aquest marc es 
produeix el naixement de la coalició CiU. 

A les eleccions generáis del 1979 la nova coalició 
manté el nivell de vot del Pacte Democrátic. En 
aquesta fase, CiU se sitúa de manera estable al vol-
tant deis 500.000 vots. 

A partir de 1980, CiU entra en una etapa de con
solidado, que va fins a les eleccions de 1984. 

A les autonómiques del 1980, CiU ja es conver-
teix en Topció mes votada. En el marc d'un fort incre-
ment de Tabstenció, que afecta fonamentalment les 
zones industriáis majoritáriament inclinades a l'es-
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querrá, experimenta el primer aven<; espectacular 
(guanya 270.000 vots en relació a 1979) i aconse-
gueix captar un sector important d'electorat moderat 
de la UCD (que inicia així la seva devallada). Al 
mateix temps, c o m e t a a beneficiar-se d'un vot que 
és socialista a les generáis, pero s'inclina per CiU a 
les autonómiques. 

L'accés de CiU al govern de la Generalitat signi
fica que la configuració de la nova institució vindrá 
decisivament marcada per 1'empenta d'aquesta opció, 
que guiará el procés de negociacions per a les trans-
feréncies de competéncies («omplir la Generalitat de 
contingut»), que será Pinterlocutor amb el govern cen
tral, tot el qual possibilitará a CiU una posició favo
rable per a relacionar-se amb élites locáis que li asse-
gurin un millor arrelament i una identificació de 
Pautonomia amb aquesta opció i el seu líder. 

Sobre aquesta base, la crisi definitiva d'UCD, així 
com Pescisió i crisi del PSUC, faciliten Peixampla-
ment de la base electoral de CiU i PSC, i duen cap 
a la bipolarització. 

A les eleccions generáis de 1982, P expectativa del 
«canvi» socialista i la forta polarització del vot con
servador a Pentorn d'Alianza Popular configuren una 
situació incómoda i gens favorable per a CiU. Aixó 
no obstant, aconsegueix mantenir el mateix nivell 
d'implantació de 1980. 

A partir del 1982, Pexisténcia d'un govern socia
lista a nivell central, amb difícils i urgents problemes 
a resoldre (reconversió, atur, déficit públic i inflació, 
autonomies i reforma de Padministració central) que 
Pobliguen a prendre mesures impopulars, no facilita 
la tasca d'oposició del PSC com a alternativa d'esquer-
res. Albora, els socialistes de Catalunya pateixen Pero-
sió d'imatge derivada deis conflictes entre una Gene-
ralitat/CiU que reclama mes competéncies i un govern 
central/PSOE que les ha de transferir, en el procés 
de configuració de Pautonomia catalana. El tema de 
la LOAPA dona arguments a CiU per presentar-se 
com a defensor de Pautonomia enfront del govern 
central/socialista —representat a Catalunya peí PSC— 
que la vol limitar. 

En aquesta fase CiU se sitúa de manera estable 
al voltant deis 750.000 vots. 

Finalment, es podría parlar d'una etapa d'hege
monía a la Generalitat a partir de 1984, i fins ara. 

Les eleccions autonómiques de 1984 signifiquen 
un salt qualitatiu per a CiU, que aconsegueix prácti-
cament doblar el seu electorat en relació a les ante-
riors legislatives, tot i el fort increment de Pabsten-
ció, alhora que obté la majoria absoluta al Parlatnent. 

Aquest increment de 600.000 vots prové básicament 
d'un doble origen. Per una banda, de votants de cen
tre i centre-dreta que el 1982 s'havien inclinat per 
AP, o bé havien votat alguna de les opcions centris-
tes, UCD i CDS. Per altra banda, les eleccions de 
1984 confirmen el fenomen que ja s'albirava en Petapa 
anterior pero que ara pren una dimensió molt mes 
amplia: electors que a les generáis i a les municipals 
s'inclinen peí PSC, a les autonómiques donen el seu 
vot a CiU. 

A les eleccions generáis del 1986, CiU s'empara 
en la candidatura Roca de POperació Reformista per 
tal de donar dimensió estatal a la seva oferta. Aixó 
no obstant, CiU perd 350.000 vots en relació a les 
autonómiques, pero en guanya 250.000 en relació a 
les legislatives del 1982 tot i Pimportant increment 
de Pabstenció en relació a aqüestes eleccions estatals. 

A les eleccions municipals del Pany 1987 conso
lida les seves posicions. Realitza una campanya diri
gida a «polititzar» al máxim Pelecció local per tal de 
capitalitzar la seva imatge de vinculado amb la Gene
ralitat així com el carisma de Pujol. D'aquesta manera 
intenta fer front a mancances d'implantació local, 
sobretot a les ciutats. En aquest marc, tot i perdre 
20.000 vots en relació a les legislatives del 1986, en 
guanya 250.000 en relació a les darreres municipals 
del 1983, al mateix temps que millora notablement 
la seva correlació de forces enfront del PSC, partit 
que segueix guanyant peí que fa al nombre de vots. 

Finalment, a les autonómiques del 1988 revalida 
la majoria absoluta, amb una certa pérdua de vots 
(120.000) en relació a les del 1984 i en el marc d'una 
mes forta desmobilització general de Pelectorat. Tot 
plegat li permet mantenir estable la correlació de for
ces amb el seus competidors. 

En aquesta darrera fase ha consolidat un electo
rat que oscilla entre un i 1,3 milions de votants. 

CiU és Popció dominant a les circumscripcions 
de Girona —on obté tradicionalment els seus millors 
resultats— i Lleida. Els resultáis mes fluixos els obté 
el cinturó industrial de Barcelona, tot trobant també 
dificultats a Tarragona. 

En una progressió constant, CiU ha guanyat a 
sis, dotze i vint-i-cinc comarques en les respectives 
eleccions generáis de 1979, 1982 i 1986. Per altra 
banda ha augmentat també el seu domini a les auto
nómiques des de les 30 comarques on ja va ésser 
Popció guanyadora Pany 1980, a les 37 on ha guanyat 
els anys 1984 i 1988. 

La seva zona de millor implantado, ja des d'un 
bon comen^ament, está configurada per les comar-



ques del triangle interior nord-central: Osona, Gar-
rotxa, la Selva, Berguedá, Ripollés, i el Bages (Gráfic 
16.4). 

L'eixamplament de la seva implantació sobre 
l'espai de centre i centre-dreta es consolida entre el 
1980 i 1984 a la Conca de Barbera, el Priorat, la 
Noguera, la Segarra, FUrgell, el Pallars Sobirá, l'Alt 
Urgell, i la Cerdanya. 

S'ha de dir, per altra banda, que a la Valí d'Aran, 
a les comarques de la plana de Lleida (Noguera, 
Segarra, Urgell, Segriá, Solsonés) i a algunes del sud 
de Tarragona (Terra Alta, Baix Ebre), es on experi
menta osciMacions mes importants entre les autonó-
miques i les generáis com a conseqüéncia, fonamen-
talment, d'existir-hi sectors importants d'electorat que 
voten AP (abans també UCD) a les generáis i CiU 
a les autonómiques. 

Finalment, i en una altra perspectiva, és en els 
municipis menors de 10.000 habitants on CiU asso-
leix els millors nivells d'implantació electoral, que dis-
minueix amb Paugment demográfic de Phábitat. 

c) El Partit deis Socialistes de Catalunya 

En Tevolució electoral del PSC es defineixen dues 
fases clarament diferenciades. 

D'una banda, a les eleccions generáis del 1977 
es presenta la candidatura Socialistes de Catalunya, 
formada peí PSC-Congrés i la Federació Catalana del 
PSOE, que configuraran la base del partit que neixerá 
l'any 1978. Aqüestes eleccions fan de la candidatura 
socialista la forga majoritária a Catalunya, en el marc 
d'una política d'unitat d'esquerres reflectida en la can
didatura unitaria al Senat «Entesa deis Catalans». 

La Generalitat Provisional que es formará no tin-
drá, pero, presidencia socialista. En una hábil manio
bra de Suárez, que llavors encap^alava la Unión del 
Centro Democrático, Tarradellas será el President. 

El triomf electoral dona una empenta definitiva 
al procés de fusió. Ambdós.fets, la victoria i la cons-
titució formal del partit, juntament amb el bon resul-
tat del PSOE a Espanya, signifiquen la introducció 
d'alguns canvis en els seus plantejaments. 

Gráfic 16.4 
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En el marc de la política d'alternativa estatal del 
PSOE, i en P expectativa de guanyar les futures elec-
cions per formar el govern de la Generalitat, defi-
neix una política de «projecte autónom» per a Cata
lunya. El PSC no accepta el plantejament del PSUC 
de repetir PEntesa peí Senat, i Pampli sector de cata-
lanisme progressista sense identificació clara de par-
tit queda sense aquell instrument que encara servia 
com a punt de referencia unitari. 

Les eleccions generáis del 1979 revaliden la pri
macía del PSC a Catalunya, amb una total estabílitat 
de la correlació de forces tot i la reestructuració que 
s'havia produít en el sistema de partits. 

Igualment, a les eleccions municipals del mes 
següent el PSC torna a ésser Popció mes votada, espe-
cialment a les poblacions importants, tot i una certa 
reculada. 

Les eleccions autonómiques del 1980 van ésser 
enfocades peí PSC amb la quasi-seguretat del triomf. 
Pero aquesta primera elecció autonómica ja planteja-
ria els trets básics i diferenciáis del comportament 
electoral a Catalunya segons el tipus d'elecció de qué 
es tracti. El fort increment de Pabstenció i de CiU, 
així com d'ERC a un nivell menor, va anar acom-
panyat d'un important descens del PSC que perdia 
270.000 vots en relació a les legislatives anteriors. 

La segona fase cal situar-la en el context de la 
crisi de la UCD espanyola, de la inexistencia d'alter
nativa conservadora amb possibilitats electorals cla
res, i de la superació de Pintent de cop d'estat, que 
configuren el marc que ofereix ais socialistes P expec
tativa clara d'accés al govern central. 

Aquest panorama afavoreix lógicament el PSC, 
que al mateix temps capitalitza la forta davallada del 
PSUC, i experimenta un importantíssim aven$ fins 
arribar al milió i mig de vots, el seu límit superior 
fins ara. Es a dir, 700.000 vots mes que a les ante
riors legislatives i 970.000 mes que a les autonómi
ques del 1980. Aquest espectacular increment prové 
de captar bona part deis 500.000 votants mes que 
acudeixen a les urnes en relació a les generáis de 1979, 
deis 300.000 votants que perden els comunistes i, 
en molt menor mesura, de les pérdues d'UCD. 

Els canvis quantitatius i qualitatius d'aquesta elec
ció dibuixen un nou format del sistema de partits 
a Catalunya, sobre una forta bipolarització PSC-CiU. 

Les municipals de 1983 tornen a donar la victo
ria al PSC, tot i que perd 400.000 vots en relació 
a 1982, paral-lelament a un important descens de la 
participació. 

A les autonómiques del 1984 el PSC vol aprofi-

tar encara Ponada anterior per arribar al govern de 
la Generalitat. Pero serán les «grans eleccions» de 
CiU. El PSC perdrá 700.000 vots en relació a les 
legislatives. L'abstenció n'és la principal «beneficia
ría», on van a parar aproximadament el 50 % de les 
pérdues socialistes, mentre al voltant d'una tercera 
part d'aqüestes van en direcció de CiU. Per altra 
banda, tot i experimentar un increment de 260.000 
vots en relació a les autonómiques de 1980, no arriba 
a capitalitzar les pérdues comunistes i el retrocés de 
PERC. 

A les generáis del 1986, el PSC torna a ésser la 
primera forsa de Catalunya i recupera 400.000 vots 
en relació a les autonómiques. En canvi, retrocedeix 
en implantado real en relació a les generáis del 1982, 
en el marc d'un menor nivell de participació. 

A les municipals de 1987 repeteix, amb molt lleus 
pérdues, el resultat del 1983. L'important increment 
de CiU altera, pero, Pesquema de la correlació de 
forces, ara molt mes equilibrat. 

Finalment, les autonómiques del 1988 tornen a 
reproduir la situació del 1984, amb lleugeres pérdues 
que s'han de situar en el marc de Pincrement de Pabs
tenció. 

En relació a les legislatives de 1986, perd 500.000 
vots, aproximadament la meitat deis quals han passat 
Pabstenció, mentre que al voltant d'una quarta part 
ha dirigit el seu vot cap a CiU. 

Peí que fa a la implantació territorial del PSC, 
ha pres una forma for^a definida a partir del 1979, 
i especialment del 1982. 

Pero les oscil-lacions del vot en funció del tipus 
d'elecció son un fenomen for^a genéric, a tot el terri-
tori. Així, a les eleccions legislatives guanya a divuit 
comarques el 1979, a vint-i-tres el 1982 i a tretze 
el 1986. En canvi a les autonómiques només guanya 
a tres comarques (Baix Penedés, Garraf i Segriá) el 
1980, que es redueixen al Baix Llobregat a les del 
1984 i 1988. 

L'estructura territorial del vot socialista, dones, 
es basa en una forta implantació a la zona litoral, 
especialment la central, i dibuixa una primera corona 
periférica al voltant com a zona d'implantació mit-
jana, a la qual s'ha d'afegir el Segriá. A la resta de 
comarques, sobretot les del nord i centráis, la seva 
implantació es baixa {Grafic 16.5). 

Per altra banda, aqüestes oscil-lacions del seu nivell 
de vot segons el tipus d'elecció també presenten un 
perfil territorial diferenciat, que és molt estable. Les 
comarques que presenten variacions sempre mes impor
tants son, per una banda, zones de bona —o relati-
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vament bona— implantado socialista (els Valles, el 
Baix Llobregat, Garraf, Barcelonés, Maresme, Tarra-
gonés, Segriá, Baix Camp) on les variacions van prin-
cipalment lligades a les fortes oscil-lacions de Pabs-
tenció; per una altra, zones de baixa —o no tan 
bona— implantació (Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Mont-
siá) on antic electorat d'UCD vota PSC a les gene
ráis i CiU a les autonómiques. 

En canvi les oscil-lacions mes suaus les presenta 
sempre a comarques on té baixa implantació (Solso-
nés, Garrotxa, Osona, Ripollés, Berguedá, Cerdanya, 
Alt Urgell, Segarra, Urgell, Conca de Barbera) i expe
rimenta oscil-lacions menys importants el nivel! de par-

• ^ 

ticipacio. 

d) El Partít Socialista Unificat de Catalunya 

El Partit Socialista Unificat de Catalunya, que 
adopta Pideari comunista i segueix Pevolució euroco-
munista, és el partit al voltant del qual s' articula avui 
la federado Iniciativa per Catalunya (IC). 

L'evolució político-electoral del PSUC entre 
1977-1988 presenta dues etapes, diferenciades tant 

a nivell de la vida interna com deis resultats electo-
rals, i que coincideixen també amb el període de tran
sido i el de la consolidado democrática. 

La primera etapa s'inicia amb les primeres elec-
cions democrátiques, on el PSUC va assolir 560.000 
vots, i es situava com a segon partit de Catalunya 
darrera el PSC. Aquesta xifra és el máxim assolit 
peí PSUC que es va mantenir, pero, molt estable i 
per sobre deis 500.000 vots a les generáis i a les muni-
cipals de 1979, així com a les autonómiques de 1980. 
Malgrat aixó, el fort increment de CiU Pany 1980, 
fa passar el PSUC al lloc de tercer partit. 

S'ha de dir, a mes, que en aquesta etapa Cata
lunya era el lloc d'Espanya on els comunistes obte-
nien, amb escreix, els millors resultats. 

Pero el punt d'inflexió en l'evolució electoral del 
PSUC, i que marca Pinici de la segona fase, se sitúa 
a les generáis del 1982 en experimentar una impor-
tant davallada com a conseqüéncia de la crisi interna 
del partit Pany 1981. Obté només 160.000 vots. Tot 
i afegint els 50.000 vots assolits peí PCC —Pescissió 
del PSUC— es queda molt lluny del nivell de Petapa 
anterior. 300.000 electors havien canviat Porienta-



ció del seu vot, la gran majoria d'ells cap al PSC. 
De recollir el 18-20 % deis vots havia passat al 

4-5 % en aquesta nova etapa, obtenint resultats sem-
blants a les autonómiques del 1984 i a les generáis 
del 1986. 

Les eleccions municipals del 1983 i 1987 son una 
important excepció en el baix nivell de la segona etapa. 
En aqüestes eleccions experimenta una important recu
perado, multiplicant per dos el nombre de vots 
(330.000). Ja en l'etapa anterior el PSUC havia obtin-
gut els millors resultats relatius a les municipals, pero 
en la nova situació les diferencies eren molt mes impor-
tants. La renovació de la confianza en la gestió de 
govern municipal en uns casos, l'arrelament local en 
altres, i Pámbit local com a nivell secundari de deci-
sió política, son els factors fonamentals en els quals 
s'ha d'enmarcar Pincrement del vot comunista a les 
eleccions municipals. 

Tot i que la UEC (Unió de PEsquerra Catalana) 
—coalició amb els Nacionalistes d'Esquerra a les elec
cions del 1986— ja era fruit de la nova estrategia 
del PSUC per a construir una alternativa d'esquerres 
al PSC tot fent un incís especial en un plantejament 
nacional cátala, IC (Iniciativa per Catalunya) és el 
pas mes recent i acabat en la línea esmentada. 

Si bé IC neix el febrer del 1987, és a dir abans 
de les municipals i europees d'aquest any, no será 
fins a les eleccions autonómiques del 1988 que es 
presentará de forma mínimament consolidada. Tot i 
no arribar al nombre absolut de vots assolit separa-
dament el 1984 peí conjunt de forces que composen 
la nova federació (PSUC, PCC, ENE), els 200.000 
vots obtinguts representen un aven£ en relació a les 
legislatives del 1986. D'aquesta manera —i afavo-
rida per la davallada d'AP— sembla destacar-se com 
a tercera for^a política de Catalunya, tot i que molt 
lluny de les dues principáis. 

Tradicionalment el PSUC ha tingut una implan
tado molt concentrada a la zona metropolitana indus
trial de Barcelona, mentre era molt feble a les comar
ques rurals. 

Entre les opcions principáis, el PSUC era el que 
presentava una implantado territorial mes irregular. 
Per altra banda era, pero, el que va presentar una 
estructura d'implantació mes estable en les diferents 
eleccions. El Valles Occidental i el Baix Llobregat 
han estat els feus tradicionals del PSUC. Fins i tot 
a les eleccions del 1977 i 1980 és Popció mes votada 
al Valles Occidental. Un implantació mitjana pero cla-
rament inferior —aproximadament la meitat— a la 
de les comarques anteriors Pobtenía al Garraf, el Valles 

Oriental, el Barcelonés, el Maresme i el Bages, així 
com al Tarragonés, el Priorat, la Conca de Barbera, 
el Montsiá i la Ribera d'Ebre. En canvi els resultats 
mes baixos els obtenía al Solsonés, la Segarra, el Pal-
lars Sobirá PAlt Empordá, la Cerdanya i la Garrotxa. 

Després de la davallada del 1982, els trets básics 
del seu mapa d'implantació es mantenen, pero les dife
rencies entre les seves zones de millor i pitjor implan
tació es redueixen, sobretot per Pespectacular des-
cens ais seus antics feus, on abans era capa? d'atreure 
importants sectors de Pelectorat per raons altres que 
la pura identificado ideológica. 

e) Alianza Popular 

Alianza Popular ha representat i representa el pol 
mes a la dreta en Pare polític cátala. De vegadas en 
solitari, i la majoria de casos com a vertebradora de 
coalicions diverses, és Popció mes canviant en la forma 
de presentar la seva oferta electoral, i aixó tant peí 
que fa a les aliances com ais seus candidats princi
páis. A Catalunya sempre ha obtingut percentatges 
molt per sota de la mitjana espanyola. 

L'evolució política-electoral d'aquesta opció ha tin
gut també dues fases ben diferenciades: l'etapa de 
la transició fins al 1980 i la de consolidació democrá
tica, a partir de 1982. 

En la primera etapa, AP és una opdó menor en 
el panorama polític cátala. Tot i canviar la imatge 
continuista de 1977 per un plantejament en la línia 
d'un partit conservador com a Coalición Democrá
tica, a les generáis del 1979 obté la mateixa xifra 
absoluta de vots, situada lleugerament per sobre deis 
100.000 i equivalent al 3,5 % deis votants. Les elec
cions autonómiques del 1980, a les quals es presenta 
sota la forma de Solidaritat Catalana, suposen encara 
un pas enrera, perd 40.000 vots en relació a les gene
ráis, fonamentalment en benefici de Pabstenció i, en 
menor part, de CiU. De tota manera, el punt mes 
baix d'aquesta fase el presenta a les municipals del 
1979. 

Pero la crisi d'UCD i la bipolarització de les elec
cions del 1982 possibiliten un espectacular salt enda-
vant d'aquesta opció, que assoleix el mig milió de 
vots, equivalent al 15 % deis votants. Se sitúa 
d'aquesta manera com a tercera for^a de Catalunya. 

Tot i mantenint aquesta posició, la seva implan
tació es redueix a la meitat a les municipals del 1983 
i a les autonómiques de 1984, seguint així la tenden
cia ja observada en la primera fase. A les generáis 
del 1986 experimenta una recuperado (360.000 vots 



i 11 % deis votants), tot i quedar clarament per sota 
del seu nivell de 1982. Seguint la tónica exposada, 
les municipals del 1987 i les autonómiques del 1988 
varen significar una nova reculada d'AP, que amb 
el 5-6 % deis votants perd mes de la meitat del seu 
electorat de 1986 en benefici de CiU i de l'absten-
ció, al mateix temps que també perd la seva posició 
com a tercera for^a en benefici d'IC/PSUC. 

El Solsonés, la Valí d'Aran, Terra Alta, Ribera 
d'Ebre i Baix Ebre, així com també la Segarra, eren 
les comarques on AP obtenia els millors resultáis en 
l'etapa 1977-80. En canvi la seva implantado era molt 
baixa a les zones industriáis, tot i que a les capitals 
provincials manté sempre un bon nivell. 

La seva estructura d'implantació territorial es veu 
relativament alterada en funció del tipus d'elecció. 
A les autonómiques és molt mes homogénia, amb la 
Terra Alta, sobretot, i el Baix Ebre com a puntes 
d'implantació clarament superior. En canvi 1*estruc
tura és mes diversificada a les generáis: la Segarra, 
la Valí d'Aran, i el Montsiá s'incorporen com a zones 
de bona implantado, presentant també un bon nivell 
al Tarragonés i al Segriá. 

Les oscil-lacions relativament mes importants —en 
el sentit d'avencos a les eleccions autonómiques i retro-
cessos a les generáis— les presenta, per una banda 
a la Valí d'Aran, Baix Ebre, Segarra, així com també 
a la Noguera i l'Urgell, on comparteix principalment 
amb CiU el sector d'electorat canviant; per altra banda 
a la Terra Alta, al Segriá, Montsiá i Tarragonés la 
relació és principalment amb l'abstenció i en algún 
cas amb el PSC. 

f) L'Esquevra Republicana de Catalunya 

L'Esquerra Republicana de Catalunya representa 
el centre-esquerra nacionalista. Situada sempre entre 
les opcions minoritáries, és l'opció que té una evolu-
ció mes regular d'implantació. 

Encara no legalitzada, a les eleccions del 1977 
es presenta un alianca amb el Partit del Treball de 
Catalunya, d'extrema esquerra, formant la coalició 
Esquerra de Catalunya. Obté 120.000 vots, que repre-
sentaven el 4 % deis votants. Es manté en aquest 
nivell a les municipals i a les generáis del 1979, a 
les quals ja pot anar amb el propi nom. 

El seu gran moment serán les autonómiques del 
1980, quan aconsegueix multiplicar per dos la seva 
xifra de votants (240.000) en captar bona part de 
les pérdues socialistes, afavorida per la seva tradicio
nal imatge catalanista i d'esquerra moderada, així com 

peí conjunt de factors ja esmentats que intervenen 
en aquella elecció. 

La seva participació i suport al govern de CiU, 
pero, no li reporten el benefici esperat, i en canvi 
erosionen la seva imatge d'esquerres. Així, a les elec
cions generáis del 1982, tot i l'alt nivell de partici
pació, experimenta una important pérdua de vots 
—cap a CiU i el PSC— que la sitúa aproximadament 
al seu nivell anterior (4 % deis votants); el mateix 
nivell que assoleix a les autonómiques de 1984, que 
sobre el paper eren mes favorables a una opció nacio
nalista. 

A partir d'aquí s'obre dins l'ERC un procés de 
crisi interna i alhora d'intent de renovació. Després 
de l'escissió d'un petit sector esquerrá —que s'incor-
pora a IC— i la integració de col-lectius independen-
tistes, en un procés que també implica un canvi de 
lideratge i de correlació de forces entre els diferents 
sectors de l'ERC, la nova via s'orientará cap un apro-
fundiment deis plantejatnents nacionalistes. En el 
decurs d'aquest procés les eleccions generáis del 1986 
significaran un nou retrocés: només aconsegueix 
85.000 vots, xifra que se sitúa al nivell de l'ERC 
á les diferents eleccions municipals en les quals ha 
obtingut tradicionalment els pitjors resultats. 

A les autonómiques del 1988, en pie procés de 
renovació interna i en un ámbit d'elecció mes favora
ble, no aconsegueix pero una millora significativa. 
Obté 110.000 vots, que resten encara per sota del 
seu nivell absolut de 1982 i 1984, i molt Uuny del 
«sostre» de 1980. 

Per comarques, la Valí d'Aran, el Baix Ebre i 
el Montsiá, així com les comarques mes industrialit-
zades (Baix Llobregat i Valles Occidental) son els seus 
«punts negres». En canvi, el Pallars Sobirá, les Gar-
rigues, l'Urgell, el Priorat, Ribera d'Ebre i Osona 
son les comarques on a totes les eleccions ha tingut 
una implantació clarament superior a la mitjana. 

Les comarques on presenta oscil-lacions mes grans 
i constants entre legislatives i autonómiques son: l'Alt 
Camp, la Ribera d'Ebre, el Priorat, l'Urgell, les Gar-
rigues, la Segarra, el Pallars Sobirá, l'Osona i el Baix 
Empordá. En el marc de variacions del conjunt de 
forces, aqüestes oscil-lacions de l'ERC se sitúen en 
una línea d'intercanvi preferent amb el PSC. 

g) Els Centristes de Catalunya-UCD 
i el Centre Democrátic i Social 

L'espai de centre no nacionalista ha estat l'obje-
tiu de Centristes de Catalunya-UCD primer, i del 



Centre Democrátic i Social després, tot i que amb 
matisos diversos. 

El partit guanyador de les dues primeres eleccions 
democrátiques a Espanya, la UCD, va obtenir a Cata
lunya uns resultats molt inferiors. La manca de cre-
dibilitat autonomista i la competencia sobre un elec-
torat de centre i centre-dreta que suposaven Unió 
Democrática i el Pacte Democrátic Fany 1977 i CiU 
l'any 1979, donen 1'explicado d'aquesta implantació 
diferencial. 

L'any 1977 UCD obté mig milió de vots (17% 
deis votants). Amb la incorporació d'un sector escin-
dit d'Unió Democrática i el petit col-lectiu de Centre 
Cátala es forma Centristes de Catalunya-UCD, que 
a les generáis del 1979, tot i el descens de la par
ticipado, arriba ais 570.000 vots (19% deis vo
tants) i es converteix en la segona for^a de Cata
lunya. 

Les eleccions municipals d'aquest mateix any ja 
anuncien, pero, una reestructurado en l'espai polític 
de centre: la creixent implantació de CiU en detri-
ment de la UCD. Les eleccions autonómiques de 1980 
son el pas definitiu. La UCD perd la meitat del seu 
electorat de les generáis del 1979, i amb només 
290.000 vots ( 1 1 % deis votants) queda relegada 
a ser la quarta for£a, Uuny deis tres grups princi
páis (CiU, PSC i PSUC) i gairebé atrapada per 
l'ERC. 

Aquesta davallada s'afegeix ais altres factors de 
crisi existents en el si de la UCD i que porten a 
la seva desintegració durant 1981. Així, a les elec
cions del 1982 alguns sectors d'UCD ja s'han inte-
grat a la Coalición Popular, d'altres han format el 
CDS i d'altres es mantenen encara com a CC-UCD. 
El resultats no poden ésser pitjors i CC-UCD s'ensorra 

electoralment amb 70.000 vots, abans de desaparéixer 
com a partit. 

El mateix nombre de vots amb qué es queda UCD 
l'any 1982, equivalent al 2 % deis votants, és el que 
obté el nou partit Centro Democrático y Social, que 
recentment havia creat l'ex-president del govern i ex
líder d'UCD, Adolfo Suárez. La nova opció no es 
presenta, pero, ni a les municipals de 1983 ni a les 
autonómiques de 1984. 

A les generáis de 1986, en canvi, aconsegueix arri
bar ais 130.000 vots (4 % deis votants), i recull part 
de l'antic electorat centrista que l'any 1982 havia votat 
UCD o PSC. Es tracta, pero, d'una opció encara poc 
consolidada. La seva falta d'arrelament local s'expressa 
en el retrocés que experimenta a les eleccions muni
cipals de 1987. En canvi es manté millor a les auto
nómiques de 1988 a les quals, tot i el baix nivell 
de participado, se sitúa just per sobre deis 100.000 
vots i manté així el nivell relatiu assolit el 1986 tot 
i obtenir 25.000 vots menys. 

CC-UCD va obtenir sempre els seus millors resul
tats a la Veguería de l'Ebre i a la Valí d'Aran, així 
com a la Segarra, el Solsonés i l'Alt Urgell. El canvi 
els percentatges mes baixos els obtenía a les comar
ques mes industrialitzades de l'área barcelonina: el 
Baix Llobregat, el Valles Occidental, el Valles Orien
tal, i el Barcelonés (a excepció de la ciutat de Bar
celona) . 

Peí que fa al CDS, la seva curta historia electoral 
i el seu baix nivell d'implantació fins ara imposibili
ten una descripció com en el cas de les altres opcions. 
En tot cas val a dir que només parcialment sembla 
incorporar alguns deis trets de la implantació territo
rial d'UCD, amb relativament bons resultats a comar
ques com la Segarra, Montsiá i Valí d'Aran. 



17. > EVOLUCIO IDEOLÓGICA 
DELS PARTITS 

JOAN B. CULLA 

1. EL FET NACIONAL 

ALIANZA POPULAR 

Com correspon ais seus orígens ideológics i socials, 
les concepcions iniciáis d'AP sobre la naturalesa de 
l'estat espanyol i sobre el fet diferencial cátala enlla-
cen amb les del darrer franquisme i son, durant Tetapa 
1977-78, les d'un nacionalisme espanyol situat a la 
defensiva. 

La Federación de Partidos de Alianza Popular, 
que té com a lema «España, lo único importante», rei
vindica dones quasi obsessivament «la unidad sagrada 
de España», «el orgullo de ser españoles» i «el principio 
del Estado Nacional, sin fisuras federalizantes que abran 
las puertas a los nacionalismos o a los separatismos» 
(M. Fraga i E. Thomas de Carranza, al I Congreso 
de AP, mar<; 1977). Aquests dos últims conceptes, 
que hom procura barrejar sempre, son presentats com 
una pulsió retrógrada de retorn al tribalisme o ais 
«reinos de taifas», com un intent de «desandar el camino 
de la historia» i la paraula «nacionalidades» és qualifi-
cada de «fraude político alentado por la hipocresía comu
nista» (Ponencias, I Congreso de AP), mentre Lau
reano López Rodó afirma taxativament: «aquí no hay 
más nación que España» (marc 1977); les Nuevas Gene
raciones d'AP sostenen, per la seva banda, que «Cata
luña no es una nación, porque sería la primera nación 
en que habría más extranjeros que nativos» (juny 1978). 

Tanmateix, i malgrat la defensa explícita del 
«estado unitario» que fa G. Fernández de la Mora, 
l'atmosfera del principi de la transició obliga AP a 
assumir, en nom de la «diversidad» i «las peculiarida
des» de Y «España una y varia», «un regionalismo» reti-

cent, concebut com a instrument de descentralització 
tecnocrática i á\<una más perfecta integración a España» 
(Ponencias, II Congreso de AP, gener 1978), i man-
cat de continguts polítics. Així, els aliancistes cata-
lans s'autodefinien el 1977 davant els electors com 
«els que a Catalunya defensem la unitat d'Espanya, i 
a Espanya Iluitem per Vautonomia de Catalunya, com 
entitat económica, administrativa, sociológica i cultu
ral» (sic). 

Aqüestes premisses condueixen Alianza Popular 
a considerar inacceptable la concepció plurinacional 
de l'estat espanyol, tímidament recollida a la Consti-
tució de 1978. Entre 1979 i 1982, i en coincidencia 
amb el máxim declivi electoral d' aquesta formació, 
AP reitera en tots els tons el seu rebuig de les «nacio
nalidades» {«absurda idea», «funesta mención», «caverna 
semántica del separatismo»), tendeix a desqualificar els 
«particularismos territoriales» titllant-los d'insolidaris, 
i fins i tot relativitza el seu regionalisme en afirmar 
que «la idea de región y la regionalización ha ido unida 
a los períodos de depresión y decadencia» d'Espanya 
(III Congreso de AP, 1980). 

Molt menys ideológica, i mes dúctil, és 1'actitud 
de les ofertes polítiques que, a la Catalunya d'aquests 
anys, substitueixen una AP gairebé eclipsada: Coali
ción Democrática el 1979, i Solidaritat Catalana el 
1980. Aquesta última, en particular, no dubta a par
lar deis «pobles i nacionalitats d'Espanya» i de «la nos-
tra nacionalitat» (per Catalunya), tot definint-se com 
una opció «genuinament catalana, gairebé diríem cata
lanista». El carácter conjuntural i efímer de SC, pero, 
dona a aquests pronunciaments un valor relatiu. 

La posició aliancista comentará a canviar a partir 
de 1982-83, coincidint amb el despla^ament del seu 



espai polític cap al centre, i amb la millora substan
cial de les seves expectatives electorals arran de la 
desintegració d'UCD. Es dona aleshores una accep-
tació gradual del fet autonómic i del llenguatge cons
titucional en la materia: el V Congrés d'AP (1982) 
reconeix «la indudable raíz histórica de la concepción 
nacionalista, sobre todo en Cataluña y el País Vasco», 
i el VI Congrés (1984) parla per fi de «las nacionali
dades y regiones», al mateix temps que M. Fraga afirma 
«nuestra plena comprensión de la idea regional» i garan-
teix «nuestra participación leal en las Instituciones Auto
nómicas» (11 febrer 1984). 

L'evolució és encara mes perceptible a Catalunya, 
a causa de la necessitat d'AP de competir amb Con
vergencia i Unió des de la seva posició de feblesa. 
Aixó explica que en els darrers anys un sector del 
partit al Principat hagi conreat tota mena de subtile-
ses de llenguatge, i hagi hagut de fer aproximacions 
vergonyants al catalanisme, amb l'objectiu contradic-
tori de desprendre's de l'etiqueta anti-nacionalista 
sense alienar-se el vot mes espanyolista. Les manifes-
tacions de J. Segura Sanfeliu Poctubre de 1983 {«Cata
luña es algo más que una región-, me parece muy bien 
definirla como un país»), els textos del IV Congrés 
d'AP catalana, corresponents al juny de 1985 («Cata
luña constituye, constitucional y estatutariamente, una 
nacionalidad,..») i, sobretot, l'acord del V Congrés 
de Barcelona, l'octubre de 1987 {«la palabra regional, 
para referirse al ámbito catalán, debe ser progresivamente 
eliminada de nuestro vocabulario»), alternant amb defi-
nicions del tipus «nosotros somos autonomistas, no 
nacionalistas...» (J. Fernández Díaz, desembre 1987) 
donen idea de la desorientació ideológica, de l'ambi-
güitat intrínseca d'Alianza Popular en relació al fet 
diferencial cátala. 

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA 

DE CATALUNYA 

«CDC es defineix abans que tot com un partit nacio
nalista cátala. CDC fa del reconeixement polític de la 
personalitat del poblé cátala un punt primordial, baste 
i no negociable del seu programa» (Qué és CDC, man; 
1976). 

Aquesta consideració del nacionalisme com l'ele-
ment central, substancial, meduMar, «que dona sentit 
a tota la nostra actuado com a partit» (M. Roca al 
V Congrés, abril 1978), Convergencia l'ha mantingut 
invariablement des del 1975. Es tracta d'un naciona
lisme adjectivat de «personalista»: «CDC creu que el 

fet nacional no pot ser subordinat a la defensa de cap 
mena d'interessos, del signe que siguin, perqué sigui quina 
sigui la posició ideológica inicial de cadascú, el marc 
nacional és indispensable per al desenvolupament deis 
bornes» (Qué és CDC, mar£ 1976); un nacionalisme 
globalitzador, d'alliberament, que reinvindica la sobi-
rania, «no un regionalisme pintoresc, defensiu i paira-
lista, sino un sentiment i una idea radicáis i actuáis» 
(Ibidem). 

El nacionalisme convergent no ha rebutjat mai 
el referent espanyol —entenent Espanya com un estat 
plurinacional— ni la intervenció política en aquell esce-
nari, que M. Roca descrivia el novembre de 1977 
com «catalanizar España», i s'ha distanciat sempre de 
l'independentisme; l'agost de 1977, Jordi Pujol pre-
cisava: «si per nacionalisme radical s'entén Vindepen-
dentisme, aleshores cal dir que si bé és segur que en 
el partit hi ha independentistes i ríhi pot haver, CDC 
no n'és. El programa polític de CDC no inclou la inde
pendencia» («CDC Informacions», n. 23). Tanmateix, 
l'evolució política general durant mes de 10 anys, i 
el propi desenvolupament de Convergencia cap a nous 
sectors socials i creixents responsabilitats de govern, 
han provocat modulacions significatives en relació al 
fet nacional. 

Així, si la III Asemblea General del partit, el mar^ 
de 1976, declarava que «només correspon al poblé de 
Catalunya decidir, mitjangant el dret dyautodetermina-
ció, el seu destí com a nació lliure», i entenia que 
el restabliment de la Generalitat era només un pri
mer pas cap al lliure exercici d'aquell dret, i tot i 
que el IV Congrés (gener 1977) ratifica la no renun
cia a l'autodeterminació, Tarrencada del procés demo-
cratitzador féu oblidar aquest concepte, que en el VI 
Congrés (gener 1981) quedava reduit a «V exercici pro-
gressiu de Vantogovem», i en el VII Congrés (gener 
1985) a una genérica reivindicació de «les máximes 
facultáis d'autogovern». 

Semblantment, la «voluntat d'unitat amb la resta 
deis Pai'sos Catalans», afirmada el novembre de 1975 
per la Assemblea General i ratificada per Jordi Pujol 
el juny de 1976 {«Cree en la realitat deis Pai'sos Cata
lans (...) Tenim dret a que se'ns reconegui la nostra per
sonalitat histórica»), voluntat que el 1981 es concreta 
en el compromís «d'una política des de la Generalitat 
que permeti enfortir la consciéncia nacional en els 
PP.CC», quedava rebaixada en el programa electoral 
de 1984 a un «potenciar la col-laborado amb les Comu-
nitats Autónomes, amb una preferent atenció vers aquelles 
amb les quals mantenim una unitat de llengua i cul
tura». Després, cap altra referencia explícita ais Páí-
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sos Catalans no ha aparegut en els documents oficiáis 
de CDC, tal vegada en aplicado d'aquell principi táctic 
formulat peí VI Congrés: «No complaure's en un radi-
calisme nacionalista, mes verbal que altra cosa, que cre'i 
mes suspicácies a Madrid i mes recéis i reaccions a Cata
lunya deis que lógicament i inevitablement ja es pro-
duiran». 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Emparada per la seva legitimitat histórica i per 
la seva ubicado, a partir del 1977, una mica al marge 
de Yestablishment polític (tardana legalització, no par
ticipado en el «pacte constitucional»,...), ERC 
cometa abordant el fet diferencial cátala en termes 
molt genérics: «Volem el total reconeixement deis drets 
nacionals de Catalunya», «Catalunya és una nació i hem 
de recuperar el dret de governar-nos nosaltres mateixos, 
d'autogovemarnos» (maig-juny 1977); «el concepte de 
1 nació de nacionalitats' (aplicat a Espanya) em sembla 
pur artifici verbal», declara Heribert Barrera el 1978, 
i mes tard afegirá: «nació espanyola no és compatible 
amb nació catalana. Hom no pot servir dos senyors. 
De patria només nyhi ha una». El programa electoral 
de 1979 —primer que PEsquerra pot signar amb les 
seves sigles— és una mica mes precís en les reivindi-
cacions: «Dret a Vús de la facultat autodeterminadora 
com a mitjá per a aconseguir Valliberament nacional. 
Dret d'abonar Vestructura federal deis Pai'sos Catalans 
que conformen la nació catalana...». 

A partir d'aquí, mes que d'evolució s'hauria de 
parlar de pluralitat de registres, i de barreja molt poc 
sistemática de programes mínim i máxim, d'objectius 
a curt i a llarg termini. Si bé P afirmado del dret 
a la plena sobirania i a Pautode terminado és una cons-
tant d' Esquerra Republicana, les expressions varien 
molt en rotundidat i en possibilisme, des de Y«exigim 
el dret a Vautodeterminació per aconseguir la indepen
dencia» (declarado programática de les Joventuts 
d'ERC, sense datar) o el «tenim uns objectius ben radi
cáis: la independencia nacional deis Pai'sos Catalans i 
el socialisme d'autogestió» («La Humanitat» n. 5, 1979) 
fins al «creiem que per mes que es digui i es faci, ens 
veurem obligáis durant uns anys a negociar amb VEstat 
espanyol» (butlletí «Fermesa», n. 4, 1980) o el «Vauto-
determinació, malgrat defensar-la des de Vany 1931, esta 
actualment fora del nostre abast car requeriría una 
reforma constitucional» (Programa de govern, 1984). 

Un altre element d'ambigüitat, o d'imprecissió, 
és el marc nacional invocat per Esquerra, ja que si 

sovint, sobretot en les manifestacions mes radicáis, 
hom identifica nacionalitat catalana amb Pai'sos Cata
lans, en altres moments la tesi sembla ésser «Cata
lunya en primer lloc, i res per damunt de Catalunya» 
(H. Barrera, a l'Aplec del Pi de les Tres Branques, 
1982), limitant la unitat deis Pai'sos Catalans ais ter-
renys historie, cultural i lingüístic, pero no polític; 
i, en qualsevol cas, el partit circumscriu la seva pro
pia actuació al Principat estricte. 

Les incorporacions i els canvis registráis a 
l'Esquerra el 1987 fan, en el tema que ens ocupa, 
que s'accentui l'explicitació de Pobjectiu independen-
tista —«... rellangar ERC com una forga que es com-
promet a dur la nostra nació a la seva independencia 
nacional...» (Ángel Colom, «La Humanitat», n. 78)— 
amb el propósit confessat d'atraure i canalitzar elec-
toralment Pindependentisme espontani i creixent entre 
els sectors juvenils. Així s'ha d'entendre Peslógan cen
tral de la campanya per les municipals de 1987, «Ais 
Ajuntaments per la independencia») tanmateix, la con-
tinui'tat i la maduresa teórica d'aquesta línia resten 
una incógnita. 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-

«Catalunya és una nació. (...) La collectivitat nacio
nal catalana esta oprimida per VEstat espanyol. (...) Els 
socialistes desenvoluparem la nostra estrategia nacional 
sobre les bases següents: a) Uexercici del dret a Vauto
determinació, que és una exigencia inalienable i impres
criptible. Mitjangant aquest exercici, el nostre poblé deci
dirá el marc institucional que millor convingui a la nostra 
identitat nacional, b) Partint del carácter permanent del 
dret a Vautodeterminación els socialistes potenciarem un 
procés obert d'alliberament nacional...». 

Aqüestes tesis, que es poden trobar en termes quasi 
idéntics entre les resolucions del Congrés Constituent 
i les del 2on. Congrés del PSC (1976 i 1978 respecti-
vament), suposen el punt de partida doctrinal del que 
aleshores era Partit Socialista de Catalunya davant 
la qüestió nacional. Val a dir que aquests planteja-
ments no representaven un accessori o un recurs tác
tic, sino que apareíxien en el centre mateix de Pestra-
tégia general dels socialistes catalans —«no hi ha 
socialisme sense plenitud de les llibertats nacionals, sense 
alliberament nacional; aixó exigeix el reconeixement del 
dret a Vaudeterminació de tots els pobles i nacionali-
tats» (Per qué el PSC, 1977)—, els quals arribaven 
a propugnar, per a «quan els treballadors exerceixin 
el poder polític», «la Federado de Repúbliques lliures 



i iguals com a fórmula que conjumini el máxim de lli-
bertat nacional per a Catalunya i per a les altres nacions 
i pobles de l'Estat, amb la necessária solidaritat socia
lista entre tots ells». D'altra banda el PSC, que es 
declarava «entranyablement lligat a la resta deis Paísos 
Catalans» (Manifest Socialista, 22.VI. 1976), postulava 
encara el 1978 «una estreta col-laborado» amb els altres 
territoris que formaven amb Catalunya «un marc nacio
nal, com a proyecte a desenvolupar». 

Malgrat que el «Pacte d*Abril» de 1977 —base 
de la unificado del socialisme cátala— incloía 1'afir
mado reiterada del dret a la autodeterminado, i vagues 
al-lusions al «marc deis Pazsos Catalans», la gradual inte
grado en les estructures orgániques i ideológiques del 
PSOE imprimí a les actituds nacionalistes del nou 
PSC un horitzó mes baix i unes formulacions creixent-
ment inconcretes; si davant les eleccions generáis de 
1979 s'invocava «la superado de tota forma d'opressió 
nacional», el 1980 es considera que l'elecció del pri
mer Parlament de Catalunya «culmina el procés de 
recuperado de les nostres llibertats nacionals», i en enda-
vant les referéncies a «Vaprofundiment de Vautogovern 
polític», «la consolidado de Catalunya cóm a nació» 
o «la lliure afirmado de la personalitat nacional» (vegi's 
la Ponencia Marc del IV Congrés, 1984) resten sense 
cap indicació de contingut. 

Simultániament, el Partit deis Socialistes ha inten-
tat teoritzar la seva propia pérdua d'independéncia 
com una ampliació de perspectives polítiques i com 
el reflex d'una decisió del país: «el projecte nacional 
deis treballadors de Catalunya té una característica que 
el diferencia clarament deis projectes de la burguesía 
nacionalista: és un projecte nacional i, a la vegada, esta
tal», afirma el Consell Nacional del PSC el maig de 
1981, abans que el IV Congrés del Partit atribueixi 
a Catalunya, sense cap reserva, «una voluntat de con
tinuar la seva propia historia en el marc de l'Estat 
espanyol». 

Entre les expressions mes espectaculars d'un canvi 
que els resultats electorals de 1980, 1982 i 1984 no 
han fet sino accentuar hi ha, no solament l'oblit, sino 
el rebuig de les tesis autodeterministes sostingudes 
amb tant d'entusiasme durant els primers anys de 
la transició (el PSC es negá a assistir a la manifesta
do unitaria de T i l de setembre de 1985 perqué el 
seu lema era «Per l}autodeterminació»), la desaparició 
de tota referencia ais Paísos Catalans o la substitu-
ció, notoria des del 1984, del mot «nacionalisme» per 
«catalanisme». 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT 

DE CATALUNYA 

Amb la legitimació que li donava la seva sostin-
guda defensa, sota el franquisme, de la identitat nacio
nal de Catalunya, el PSUC destaca, en els inicis de 
la transició, la definido de «partit nacional cátala» que 
figurava en els seus estatuts, i després n'ha reivindi-
cat gelosament el contingut: «algú ha discutit sobre 
si hem de ser "nacionalistes" o no. Som un partit nacio
nal, el partit mes nacional o, si mes no, no acceptem 
que cap partit ho sigui mes que nosaltres. Som un partit 
nacional per excelléncia perqué som el partit de la classe 
treballadora» (Antoni Gutiérrez, al Comité Central de 
mar9 de 1980). No deixar-se «arrabassar la senyera» 
ni permetre que la qüestió nacional sigui monopoli 
deis nacionalistes han estat preocupacions constants 
del PSUC, el qual, si bé ha evitat amb cura l'adjectiu 
«nacionalista», ha arborat profusament la bandera d'un 
«catalanisme popular». 

En canvi, el Partit Socialista Unificat s'ha mos-
trat reticent davant el concepte de Paísos Catalans. 
«El PSUC afirma que hay entre Catalunya y las otras 
comunidades de habla catalana una unidad lingüística 
y cultural. Otra cosa es atribuir al País Valencia y a 
les Ules una identidad política y hablar de un solo pro
ceso de formación nacional. Hoy no se puede hablar 
políticamente de Paisos Catalans», hom declarava a mit-
jan 1976 («El Correo Catalán», 26.VIL 1976); «nosal
tres ens plantegem la qüestió deis Pazsos Catalanas com 
una realitat amb una comunitat de ¡lengua, una deter
minada comunitat de cultura, un passat historie comú, 
etc. Pero aquesta comunitat d'elements no es pot iden
tificar avui amb Vexistencia d'una consciéncia nacional 
única», precisa el IV Congrés (novembre 1977), tot 
i que les esmenes comunistes a la Constitució de 1978 
intentaren deixar oberta la possibilitat d'associació 
entre diverses comunitats autónomes com un camí 
de configurado deis PP.CC. Després del V Congrés 
(1980), el tema no ha tornat a ser debatut. 

Des del 1976, i intentant sens dubte capitalitzar 
la cárrega simbólica i la popularitat que el treball de 
rAssemblea de Catalunya havia donat a la paraula 
«Estatuí», el PSUC concreta la demanda de reconeixe-
ment deis drets i llibertats nacionals en una autono
mía estatutaria. Tanmateix, fidels a la seva propia 
tradició ideológica, els comunistes han presentat sem-
pre F autonomía «como punto de partida para el ejerci
cio del derecho a la autodeterminación» (1977). Es a 
dir, han reivindicat el dret d' autodeterminació com 



un principi inqüestionable, pero advertint que, arri-
bat el cas, ells no propugnarien la separado, sino una 
nova unió voluntaria de tots els pobles d'Espanya 
en un sistema república i federal: «s'ha de combatre 
la concepció que el reconeixement de la personalitat 
nacional deis pobles i del seu dret a Vautodeterminactó 
suposa una posició destructiva, separatista» (mar? 1978): 
«qualsevol projecte nacional cátala és inseparable deis 
altres pobles d'Espanya en el si d}un régim democrátic 
que reconegui el dret de tots a Vautogovern» (Projecte 
de tesis 5é. Congrés, desembre 1980). 

De tota manera, el PSUC reconeix que, a curt 
termini, la demanda autodeterminista és inviable: 
«només en el marc d'un procés democrátic avangat, sota 
la impulsió de la gran majoria de la poblado, la lluita 
per la transformado en profunditat de VEstat permetrd 
d'exercir plenament i Huiré el dret a Vautodetermina
ción.» (mar? 1978); per tant, hom considera que 1'edi
ficado de l'Estat de les Autonomies és, de moment, 
un objectiu fonamental. 

Aquests darrers anys, Pestabliment de coalicions 
amb el nacionalisme esquerrá independentista (la Unió 
de PEsquerra Catalana, Iniciativa per Catalunya) no 
ha modificat el fons de les tesis del PSUC davant 
el fet nacional, pero n'ha «polit» les formes: 1'afirma
do del «dret irrenunciable de Catalunya a la seva auto-
determinació» (I Jornades Nacionals d'IC, abril 1987) 
no ve acompanyada, ara, d'anuncis sobre quina fóra 
l'actitud del partit quan aquell dret s'exercís. 

2. L'ARTICULACIÓ DE CATALUNYA 
AMB L'ESTAT 

ALIANZA POPULAR 

Després d'haver estat Túnica fo^a significativa 
que no reclama el retorn del president Tarradellas 
(«hipótesis utópica»y segons López Rodó el maig de 
1977), AP mantingué, per les raons ideológiques que 
ja hem comentat, reserves básiques en relació al Títol 
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VIII de la Constitució de 1978, i a PEstatut de Cata
lunya de l'any següent, fins al punt de deixar els seus 
militants en llibertat de votar-lo o no. 

Essent així, és lógic que, el 1980-81, els aliancis-
tes es mostrin recelosos davant les transferéncies a 
les comunitats autónomes, tendeixin a considerar 
excessives les competéncies de la Generalitat i, per 
tant, que acullin la Ley Orgánica de Armonización 
del Proceso Autonómico com «el instrumento impres
cindible» de contenció de les amenaces a la unitat 

d'Espanya, tot afirmant que aquesta llei no suposa 
una retallada deis Estatuís en vigor. «Los pactos auto
nómicos de julio de 1981 constituyeron un intento serio 
y racional, aunque incompleto, de encauzar el proceso 
autonómico. (...) Su aplicación debe ser rigurosa y sin 
excepciones. (..„) Cualquier modificación sustancial de 
la LOAPA, implicaría una cesión más a la presión nacio
nalista» (Conclusiones V Congreso AP, febrero 1982). 

Posteriors exigéncies táctiques, arran de l'accés 
del PSOE al govern estatal i de Panul-lacio parcial de 
la LOAPA, portaran AP a desmarcar-se d' aquesta llei 
i a blasmar-la, pero en rigor no és fins el 1983-84 que 
el partit conservador abandona les tesis revisionistes 
del Títol VIII de la Constitució per atrinxerar-se en 
una defensa estricta de PEstatut enfront de tota pro
posta de reformar-lo: «AP de Catalunya está en contra 
de la reforma del Estatuí pero a favor de conseguir, 
vía delegación, más competencias autonómicas», declara 
A. Padrós el novembre de 1983; Fraga és mes cate-
góric: «Dejemos en paz al Estatuto de Cataluña», i el 
IV Congrés aliancista cátala (1985) precisa que «el 
Estatuto es un fin, no un medio». Només a fináis de 
1987, i a propósit de Peventual supeditació del dret 
civil cátala a Pespanyol, AP expressará la possibilitat 
de sumar-se a una petició de reforma estatutaria. 

Peí que fa al finan9ament autonómic, la posició 
d'Alianza Popular ha evolucionat des de la defensa 
d'un esquema de finan£ament comú i idéntic de totes 
les comunistats —concretat en la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, 
LOFCA—, que comportava Pexigéncia d'una rigo
rosa homogeneitat i el rebuig d'impostos propis de 
la Generalitat, fins al reconeixement de la insuficien
cia d' aquell sistema i la demanda urgent «de inme
diata revisión de las cláusulas financieras del Estatuto» 
(IV Congrés d'AP de Catalunya, mar? 1985). 

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA 
DE CATALUNYA 

Durant els primers temps de la transició, CDC 
mantingué en una certa vaguetat la concreció institu
cional del seu nacionalisme. «Una organització federal 
podría ser la fórmula política que assegurés les Ilibertats 
de Catalunya i la seva relació solidaria amb els altres 
pobles de VEstat espanyol», indicava el partit el 1976, 
pero en aquells mateixos moments el seu líder, Jordi 
Pujol, deia: «el régim, federal o autonomista. Si no pot 
ser autonomista, dones, federal Uimportant és teñir 
poder»; aqüestes paraules ja assenyalaven la preferén-



cia per una autonomía diferenciada, enfront de les 
solucions que equiparessin Catalunya amb qualsevol 
regió espanyola. 

Si, per tant, Fobjectiu era un Estatut, la reivindi
cado del de 1932 va ser purament emblemática; «el 
Estatuto de 1932 era muy limitado», declarava Pujol 
a Madrid, ja Fabril de 1976. «Hoy no sería aceptado 
por amplios sectores catalanes, por insuficiente». L'abril 
de 1978, el Vé. Congrés de CDC en reclama expres-
sament la superació, aconseguida —segons el judici 
convergent— amb el text definitiu de FEstatut de 
1979. Aquest, dones, mereixeria una aprovació sense 
reserves, si bé des d'un criteri instrumental, i no pas 
finalista: «UEstatut ens atribueix un conjunt de compe-
téncies i facultáis suficients per a iniciar un auténtic redre-
gament polític, cultural^ economic i social de Catalunya», 
pero «el nostre dret no surt de VEstatut, ve d'una histo
ria que VEstatut nomésfa que reconéixer» (propaganda 
peí referéndum de 1979; el subratllat és nostre). 

El 1980-81, la generalització del procés autonómic 
instigada pels governs d'UCD provoca Falarma de Con
vergencia, per a la qual F«Estado de las Autonomías» 
no respon a Fauténtica realitat de Festat espanyol, 
basada en quatre trones nacionals, mentre Faparició 
de quinze o vint «regions» «tendeix a aigualir i confon-
dre la nostra reivindicado nacionalista i a afeblir la nos-
tra consciéncia nacional», arribant «a posar en perill el 
nostre Estatut» (VIé. Congrés de CDC, gener 1981). 

Que la preocupació no era infundada ho demos
trará, al cap de pocs mesos, la reacció de Festat inten-
tant recuperar atribucions a través de la LO APA. 
Per a CDC, aquesta llei suposa la ruptura unilateral, 
a mans d'UCD i PSOE, del pacte constitucional i 
estatutari, i la rebaixa de Fautonomia a simple des
centralizado administrativa, i tot i la seva ulterior 
semi-anul-lació per part del Tribunal Constitucional, 
és el primer factor que fa plantejar-se ais convergents 
la hipótesi de la reforma de FEstatut. 

L'altre gran problema que alimentará aquesta hipó
tesi, ja que qüestiona tota la validesa de FEstatut, 
és el del finan^ament autonómic. CDC, que el 1976-77 
havia reivindicat Festabliment d'un concert econo
mic entre Catalunya i Festat, denuncia des del 1984 
el centralisme del model de fina^ament vigent, parla 
á\<ofegament economic» i reclama «auténtica autono
mía financera». Per a alguns sectors del partit, aquesta 
només és possible sota la fórmula del concert econo
mic, com al País Base, i en el marc d'una reforma 
mes amplia de FEstatut, que impedeixi freqüents 
recursos d'inconstitucionalitat i sentencies sobre drets 
lingüístics i altres temes, 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

El punt de partida d'ERC en aquesta materia és 
doble, i pot semblar contradictori; Fexigéncia del res-
tabliment de FEstatut de 1932 i del retorn del presi-
dent Tarradelles, no com un objectiu programátic, 
sino com la simple «restitució del que teníem» («La 
Humanitat», n. 10, febrer 1977), i el desig d'una 
constitució federal per a Festat espanyol. Si la pri
mera demanda queda parcialment satisfeta amb la res
taurado provisional de la Generalitat, el setembre-
octubre de 1977, les tesis federalistes sostingudes per 
Esquerra al llarg del debat constitucional no prospe
ren, per la qual cosa el partit refusará el seu suport 
a una Constitució espanyola de 1978 que «vulnera 
els drets nacionals de Catalunya» («Avui», 17.XII.1978). 

Des de la postura d'acatament pero d'oposició al 
marc constitucional, ERC és necessáriament molt crí
tica envers el text definitiu de FEstatut de 1979, 
que aprovará amb «un sí molt petit} sense gaires entu
siasmes car no tenim altra alternativa per a poder escol-
lir» («La Humanitat», n. 18, octubre 1979), i del qual 
es planteja immediatament la necessitat de la reforma: 
«Tan aviat com es pugui, el Parlament de Catalunya 
haurá de presentar a les Corts d'Espanya les modifica-
cions que s'hauran de fer a VEstatut de Catalunya per 
tal d'ampliar els poders autonomics», declara Marc 
Aureli Vila el febrer de 1980. 

Tanmateix, abans que aqüestes intencions pogues-
sin concretar-se, la —per a Esquerra— migrada auto
nomía sofriria dues greus amenaces: la LO APA i la 
insuficiencia del finan^ament autonómic. Quant a la 
llei «harmonitzadora», Foposició i el rebuig del partit 
república van ser absoluts i aferrissats; «la LOAPA 
és la tomba de Vautonomia», afirma Heribert Barrera, 
mentre Víctor Torres la qualificava & «impresentable, 
inservible i atemptatória contra els drets de Catalunya», 
i hom en demanava formalment la derogació en el 
programa electoral de 1982. Peí que fa a la qüestió 
financera, segons ERC s'hi sumen la dependencia 
estructural de Madrid en qué FEstatut deixa FAdmi
nistrado autonómica, i la utilització política que el 
govern socialista fa deis mecanismes de finan^ament 
com un instrument de restricció de Fautonomia. «No 
hi ha cap sortida a aquesta situado, sino la reivindica
do del sistema de concert economic, com ja syha esta-
blert a Euskadi» (Programa de Govern, 1984). 

Justament, la LOAPA i el pressumpte risc d'asfixia 
económica donen for^a, entre 1982 i 1984, ais plan-
tejaments revisionistes de FEstatut sostinguts per 



ERC, plantejaments que s'estructuren en dos temps: 
a curt termini, una reforma limitada que equipari Cata
lunya a d'altres comunitats autónomes que teñen reco-
negudes competéncies superiors en materia financera 
i policial (País Base), en materia de pesca (Galicia), 
en materia d'aigües (Aragó), etcétera; mes endavant, 
una reforma fonamental de l'Estatut, «llegando al 
máximo de competencias que permite el texto constitu
cional» (H. Barrera a «El País», 9.XII. 1982). Formu-
lades amb mes o menys nitidesa, aqüestes tesis han 
estat recollides en proposicions de llei del 1983, en 
els programes electorals de 1984 i 1986 i en les reso-
lucions del XIV Congrés d'ERC, el 1985. 

En tot cas, Esquerra Republicana contempla les 
reformes de l'Estatut com a solucions temporals, cons
tata que «Vactual Estat de les autonomies no és una 
eina adequada per a la recuperado nacional de Cata
lunya i deis Paisos Catalans» (XIV Congrés) i assenyala 
que la solució definitiva hauria d'ésser una organitza-
ció ja no federal, sino confederal que articules els 
quatre grups nacionals de l'estat. 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

El 1976, quan el postfranquisme incipient per-
metia encara alimentar totes les expectatives, el PSC 
entenia el restabliment dels princips i institucions de 
l'Estatut de 1932 com un simple «primer pas» en 
el procés d'alliberament nacional de Catalunya, la 
segona fase del qual hauria de ser l'establiment d'un 
Estat Federal «de veritat», és a dir, sense «la concen
trado de poder en el Govem Federal que s* observa en 
els actuáis estats que syanomenen federáis». En,aquest 
sentit, el 2on. Congrés del Partit Socialista de Cata
lunya (1978) aprová un esbós de Constitució federal 
del tipus elássie, tot subratllant que «permetra un grau 
d'autogovern superior al que concedeix un senzill Esta
tuí dyAutonomía». 

Naturalment, aixó no impedí que, en els mesos 
i anys següents, els socialistes catalans donessin llur 
suport i aprovació tant a la Constitució espanyola 
de 1978, com a l'Estatut de Catalunya de 1979. 
XJ «assoliment d'un Estat Federal», «la perspectiva d}una 
transformado vers VEstat Federal», «una federado de 
pobles lliures i iguals», son referéncies mes retoriques 
que programátiques del III i el IV Congressos dels 
socialistes catalans (1982 i 1984), si bé van acom-
panyades d'una idea nova en el partit: «el dret de 
tots els pobles d'Espanya a aconseguir uns nivells iguals 

d'autogovem» (Ponencia Marc IV Congrés; el subratl-
lat és nostre). En tot cas, aqüestes al-lusions a un 
futur «aprofundiment de Vautogovern i del federalisme 
auténtic» no enfosquien la defensa entusiasta de l'Esta
tut en vigor —«instrument eficag»— i de l'Estat de 
les Autonomies, sobretot a partir de l'accés del PSOE 
al govern central: «els socialistes, en el present, ens 
situem al capdavant de la defensa del model constitu
cional» (Ponencia Marc IV Congrés). 

Aquest model, pero, sofrí al llarg de la primera 
meitat dels anys vuitanta dues importants sotraga-
des: la «concertació autonómica» UCD-PSOE, i el 
problema del finan9ament de les autonomies (la 
LO APA i la LOFCA). Peí que fa a la llei harmonit-
zadora, els socialistes catalans la consideren «muy posi
tiva, porque ha producido una clarificación de las rela-
cions entre las autonomías y el Estado» (Joan Prats, 
4.VIIL1981), «el primer paso para la reforma democrá
tica y federalizante de la administración española» (Joan 
Reventós, 9.VIII. 1981) i un instrument per comba-
tre «tant Vultracentralisme com el nacionalisme inde-
pendentista» (III Congrés, maig 1982), entre altres elo-
gis; només el corrent d'Esquerra Socialista demaná 
la retirada de la llei, encara que a posteriori el partit 
assegurés «haver quedat al marge» de la seva discussió 
(Ponencia Marc del IV Congrés, juliol 1984). 

Potser alliíjonat per 1'experiencia de la LOAPA 
i els seus efectes electorals, el PSC adopta una posi-
ció mes diferenciada de la del PSOE en relació al 
tema del finan9ament autonómic; el 1984, els socia
listes proposaren formalment la reforma de la LOFCA 
i la substitució de la negociado i el regateig anual 
per un mecanisme automátic de financiació, si bé 
rebutjaren el sistema del «concert económic», propo-
sat per altres forces polítiques. 

Dit tot aixó, la sobtada i sorollosa reaparició de 
les tesis pretesament federalistes al si del PSC el 1978 
ha de ser entesa, no com un punt d'inflexió doctri
nal, sino com un viratge táctic i un intent de reco
brar la iniciativa en el debat polític cátala. Fonamen-
ten aquest judici la vaguetat i timidesa de la proposta 
{«un estado de inspirado federal,.», «el horizonte fede
ral», «el planteamiento federalizante...»), la renuncia 
formal a tota reforma de la Constitució o de l'Esta
tut, la definició d'un federalisme mes tecnocrátic que 
polític {«el federalismo es hoy en día —segons J. Solé 
Tura, 30.VIL 1987— un conjunto de técnicas para resol
ver la colaboración y la cooperación entre los distintos 
niveles del Estado») i, en fi, l'explícita preocupació 
per adoptar «un modelo propio, contradictorio con 
el del nacionalismo conservador» (Josep M. Sala, 



30.VII. 1987), per «obligar a las otras fuerzas políticas 
a situarse en función de nuestros planteamientos» (Ponen
cia Marc V Congrés). 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT 
DE CATALUNYA 

Al marge de la reivindicado emblemática de 1'Esta
tuí de 1932, i del restabliment mes aviat simbólic 
de la Generalitat el 1977, la primera ocasió de dibuixar 
jurídicament la nova articulació de Catalunya amb 
Festat va ser la Constitució de 1978. Per donar-li 
suport, el PSUC hi valora sobretot el reconeixement 
del carácter plurinacional d'Espanya i á\<unas auto
nomías más avanzadas en algunos puntos que las de 
la II República», pero aclarí que «ésta no es una cons
titución de los comunistas, porque somos republicanos 
y federalistas». Amb semblants criteris pragmáíics 
s'accepíá, a fináis de 1979, la versió definitiva de 
PEstaíuí, íot i que uns mesos abans hom havia exigit 
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«Vaprovació del nostre projecte d'Estatut (el de Sau), 
ara i sense retallar» («Avui», 24.VI. 1979). 

Potser a causa d'aquests previs exercicis de pru
dencia, el Partit Socialista Unificat reacciona amb una 
ferma oposició ais pactes UCD-PSOE de 1981 que 
es concretarien en la LO APA i exigí, d'acord amb 
la Constitució, tractaments i solucions diferenciades 
a les aspiracions polítiques de les nacionalitats i les 
regions: «(els acords harmonitzadors) corresponen a un 
model i un projecte autonomic que no és compatible 
ni amb la Constitució ni amb la realitat plurinacional 
d'Espanya. Hi ha una visió uniformista que nega el carác
ter historie i polític de Vaspirado a Vautogovern per 
part de les nacionalitats» i tendeix a reduir les autono-
mies a simples descentralitzacions (Congrés Extraor-
dinari, novembre 1981). Havent considerat la LOAPA 
«inconstitucional», el partit la rebutjá al Congrés deis 
Diputats i al carrer, assistint a la manifestació del 
14 de mar9 de 1982, i inclogué la seva derogació 
en el programa electoral d'octubre d'aquell any. 

Peí que fa al problema del finan?ament autono
mic, el 7é Congrés del PSUC reclama la revisió del 
sistema en una línia de transparencia i ingressos direc-
tes, pero va ser sobretot el programa de govern de 
la Unió de FEsquerra Catalana, el 1986, el que exigí, 
com a condició per aprofundir l'autogovern, una fór
mula definitiva de finan^ament de la Generalitat amb 
recursos suficients i automátics que garantís F auto
nomía de la despesa i dones a F administració cata
lana competéncies fiscals. 

El setembre de 1983, el partit deis comunistes 
catalans va fer una aportació original al debat sobre 
la virtualitat del régim estatutari amb una proposta 
d'ampliado i millora del nivell competencial de FEsta-
tut de Catalunya per la via de Farticle 150, apartat 
2, de la Constitució espanyola, i en la perspectiva 
d'una ulterior reforma tant d'aquesta com d'aquell. 
Segons la tesi del PSUC, incorporada ais seus progra
mes electorals de 1984 i 1986, la Generalitat podria 
obtenir, per delegació o transferencia de Festat, impor-
tants competéncies en matéries tan diverses com 
córner^ exterior, correus i telecomunicacions o recur
sos hidráulics, abans d'esgotar els límits de Factual 
estructura constitucional i abordar-ne la modificado 
en un sentit federalista. 

3. L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 

ALIANZA POPULAR 

Considerant-lo un deis valors en ascens dins la 
Catalunya postfranquista, AP manifestá des de Finici 
de la transició un sentiment comarcalista esporádic 
i improvisat —tant, que el gener de 1977 un segui
dor de L. López Rodó parlava de «las setenta comar
cas catalanas»—, comarcalisme que culminaria el 1980 
amb la candidatura de Solidaritat Catalana, segons 
la qual les comarques eren «auténtics nuclis d'expansió 
i progrés», expressió de les esséncies del poblé cátala 
i base de Fautonomia, mentre que «les províncies només 
son una superposició histórica» (J. Echevarría, 
5.III.1980). 

No és pas aquesta última la doctrina oficial 
d'Alianza Popular, defensora resolta i invariable del 
fet provincial, ádhuc del «legítimo e histórico senti
miento provincial en muchas de las Comunidades Autó
nomas actuales» (M. Fraga, Autonomía y futuro, 
febrer 1984) i, dones, de Fautonomia de les provín
cies. Per respecte a tot aixó, i també per impedir 
Faparició de «nuevos centralismos» autonómics, AP ha 
sostingut sempre que les Diputacions provincials «no 
sólo deben mantenerse, sino acentuar su categoría de 
entidad política y de participación» (III Congreso AP, 
1980), esdevenint «las gestoras ordinarias de los servi
cios de las Comunidades Autónomas (y) constituyén
dose a tal fin en única administración periférica regio
nal» (Programa de gobierno, 1982). 

Certament, el partit conservador distingeix entre 
la problemática de les províncies a Castella i «en aque-



lias regiones en las que el hecho provincial no está arrai
gado y no se identifica con la tradición histórica pro
pia», pero també a Catalunya, on les demandes de 
desmantellament de les Diputacions han estat fre-
qüents des del 1977, els aliancistes afirmen que «la 
Provincia está cridada a exercir un important paper», 
denuncien «Vobsessió antiprovincialista de Convergen
cia i deis Socialistes», i proposen que les Diputacions 
coordinin les seves competéncies amb la Generalitat 
(Programa de Govern per a Catalunya, 1984). 

En aquest sentit, tot i el reconeixement formal del 
comarcalisme («sentiment pregonament arrelat a Catalu
nya») i Tacceptació básica de la divisió comarcal del 
1936, amb les adequacions necessáries, AP es contra
ria a la creació d'agrupacions supracomarcals, com 
vegueries o regions, i a la modificado de Tactual divi
sió provincial. L'aprovació, el 1987, de les Liéis d'Or-
denació Territorial ha portat Alianza Popular a expres-
sar el seu temor que «municipios y Diputaciones serán 
los grandes perjudicados, porque se verán despojados de 
una serie de competencias en favor de los Consells 
Comarcáis» (V Congrés AP de Catalunya, 1987). 

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA 

DE CATALUNYA 

D'acord amb els seus postuláis nacionalistes, CDC 
ha sostingut sempre que les províncies eren quelcom 
artificial al Principat, una imposició exterior, i que 
la comarca és una unitat geográfica natural, una uni-
tat de vida col-lectiva amb prou entitat com per ver
tebrar l'organització territorial de Catalunya. Mes que 
l'evolució, dones, caldrá descriure els avatars que Tanti-
provincialisme i el comarcalisme convergents han sofert 
al llarg d'una década, confrontáis amb els imperatius 
legáis i amb les circumstáncies político-partidistes. 

Ja el 1979, un deis arguments de Convergencia 
a favor del sí a PEstatut era que aquest posava en 
mans del Parlament de Catalunya «la continuitat d'unes 
Diputacions que no encaixen en la tradició del nostre 
poblé». El programa electoral deis primers comicis 
autonómics (1980) preveía el traspás de les compe
téncies de les Diputacions a la Generalitat i, en exe-
cució d'aquests compromisos, el desembre de 1980 
la cambra catalana aprová la llei de Traspassos Urgents 
i Plens de les Diputacions a la Generalitat, que seria 
immediatament recorreguda peí govern central i 
anul-lada peí Tribunal Constitucional. Val a dir que, 
aleshores, a les raons doctrináis s'hi havien ajuntat 
els factors táctics deriváis del mapa polític cátala, per 

explicar Thostilitat de Convergencia envers les cor-
poracions provincials: des del 1979, tres de les qua-
tre estaven en mans de PSC i PSUC, i el president 
Pujol confessava la sospita d'un movíment en tenaüa 
per tal de reduir P autonomía catalana a través de 
la lectura restrictiva de l'Estatut i del refo^ament 
de les Diputacions i els municipis fins a fer-ne un 
contrapoder de la Generalitat (vegi's «El Periódico», 
2.IV.1981). 

El fracassat intent de desmantellar les Diputacions 
comporta la demora del procés de comarcalització. 
Anunciat al programa electoral de 1980 («no substi-
tuirem el centraüsme de Madrid peí de 'Barcelona; con
vertirán les comarques en elfonament de la nova admi
nistrado local catalana»), el tema reapareix el 1984 
(les comarques del 1936 com a base, régim especial 
per a la Valí d'Aran, creació de les vegueries), acom-
panyat ara d'altres objectius que no son d'ordenació 
territorial, sino d'ordenació i afirmado institucional: 
la demanda de supressió deis governs civils, Panunci 
de la dissolució de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, i el desig que Catalunya sigui circumscrip-
ció electoral europea. 

Si bé la institucionalització de les comarques i 
la fi de la CMB han pogut dur-se a terme durant 
la legislatura 1984-88, els altres propósits, en la mesura 
que depassen el marc estatutari, han tornat a omplir 
els programes convergents a les legislatives de 1986 
i les europees de 1987. Tanmateix, CDC —que el 
1987 ja controlava tres de les quatre Diputacions— 
ha anat ajornant el seu suport a la sola proposta 
—sorgida d'altres opcions polítiques— que podría 
suposar la rápida desaparició de les Diputacions i els 
governs civils: la transformado de Catalunya en una 
provincia única. 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Segons la concepció política d'ERC, «les comar
ques a Catalunya son els baluards, els pilars en els quals 
es fonamenta la nostra nacionalitat, és el conjunt repre-
sentatiu si és que pensem en una Catalunya democrá
tica, descentralizada i federal» («La Humanitat», 
15.VII.1979). Així dones, el partit república reclama, 
des del mateix juny de 1977, «la institucionalització 
de les comarques com a entitats territorials básiques», 
com a órgans de poder intermedis entre els municipis 
i la Generalitat, i fins i tot en propugna la represen
tado directa al futur Parlament cátala (Programa elec-
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toral 1979), al mateix temps que demanava la supres-
sió de les diputacions provincials i el traspás de les 
seves funcions i dotacions económiques a la Genera-
litat. Va ser precisament la subsistencia de les pro-
víncies, les diputacions i els governs civils un deis 
motius majors de la reticencia d'ERC en relació a 
l'Estatut de 1979. 

A partir d'aquí 1'Esquerra, tot invocant la pater-
nitat histórica de la divisió de 1936, ha posat gran 
émfasi en la importancia de la comarcalització, tant 
des d'un punt de vista conceptual —«tres realitats del 
nostre ambient territorial s'han de teñir en tot moment 
presents: el municipi, la comarca i el conjunt de la nació» 
(Programa electoral 1980)— com de cara a la millor 
eficacia político-administrativa de Pautogovern, a 
l'acostament de 1'administració ais administráis i a 
la recatalanització en profunditat del país (Principis 
de govern municipal, maig 1987), i també pensant 
que Particulado comarcal ha de minimitzar i de fer 
caure en desús les Diputacions i «les artificioses pro-
víncies»; en aquest últim sentit va la proposta, for
mulada el 1980, que la divisió comarcal coincideixi 
amb els límits provincials, modificant aquests límits 
quan calgui, com en el cas de la Cerdanya. Convé 
subratllar, pero, que si fins al 1980 ERC imagina 
les futures comarques dotades de contingent polític, 
autónomes, i les hipotétiques «supracomarques» (sic) 
com a simples ens gestors d'uns determinats servéis 
fusionáis, el 1985 hom sosté, en canvi, que les comar
ques no poden ser entitats polítiques, sino una mena 
de mancomunitats de municipis per oferir servéis 
comuns, mentre les vegueries sí que han de teñir repre
sentado política (A. Alay a «El País», 25.VIIL1985). 

Tanmateix, des del 1984 Esquerra Republicana 
substitueix la seva estrategia gradualista en relació 
a l'ordenació territorial i institucional del país per 
una proposta mes rotunda i agosarada: «Alterado deis 
límits provincials per Llei Orgánica de manera a trans
formar Catalunya en una provincia única» (Programa 
de govern, 1984). La provincia única com a forma 
de suprimir la divisió provincial i els governs civils 
i d'obrir pas a unes vegueries o regions amb entitat 
propia sera una fórmula ratificada peí XlVé Congrés 
d'ERC el 1985, i present també al programa electo
ral de 1986, on es complementa amb la demanda que 
Catalunya sigui circumscripció electoral al Parlament 
europeu. 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

Entre 1976 i 1980, el model d'organització terri
torial dels socialistes catalans passa per cinc eixos; 
en primer lloc, la reivindicado dels municipis «com 
a institucions básiques en la vida de relació i de partici
pado política»; segonament, la defensa de la comarca 
com la pe9a «fonamental de Varticulació política-
administrativa de Catalunya»^ en la doble vessant 
d'ámbit de prestació de servéis i d'ámbit de repre
sentado política, pero sense acceptar la comarca com 
a circumscripció electoral i desmarcant-se del «patrio-
tisme comarcal» conreat en ocasions per la dreta; el 
tercer eix son les regions o vegueries, que no han 
de constituir organismes autónoms, amb personalitat 
propia, sino divisions purament administratives o fun
cionáis de 1'administració periférica de la Generali-
tat; en quart lloc, els socialistes reclamen un tracta-
ment específic per a «les realitats intercomarcals o 
metropolitanes», especialment la de Barcelona, que fan 
coincidir amb la Regió I de la divisió de 1936; per 
últim, si be la proposta de 1978 de suprimir la divi
sió provincial ha de ser descartada per inviable el 
1980, el PSC manté l'exigéncia de desmantellament 
de les diputacions provincials, que és una de les mesu
res prioritáries i urgents del seu programa electoral 
de 1980. 

Amb posterioritat a aquesta última data, les inter-
vencions del Tribunal Constitucional, les circumstán-
cies político-electorals concretes i el compromís del 
partit en la governació de l'estat han fet evolucionar 
les posicions socialistes. Així, és perceptible una inten
sificado del municipalisme i un major émfasi en el 
paper vertebrador de les ciutats i capitals, concretat 
en el cas de Barcelona i la seva Corporació Metropo
litana; també s'ha de subratllar el rebuig explícit de 
la divisió comarcal de 1936 (Ponencia marc IV Con
grés) i una nova considerado del paper de les diputa
cions, que «han d'anar transferint les seves competén-
cies executives a la Genera litat» (ibidem) i reduint les 
seves atribucions fins a la mesura que sigui legalment 
possible (Programa electoral 1984), pero conservant 
funcions de suport i coordinació dels ajuntaments i, 
en la práctica, un pes polític i económic considerable. 

Peí que fa a la divisió provincial própiament dita 
i a Tadministració periférica de l'estat, el IV Congrés 
del PSC (juliol 1984) va haver de reconéixer que la 
fundó de la provincia com a circumscripció estatal 
és un imperatiu constitucional, pero emfatitzá «la seva 
escassa transcendencia practica». Tanmateix, al llarg del 
quadrienni següent els socialistes s'han oposat a la 



proposta d'ERC i PSUC de convertir Catalunya en 
provincia única —fórmula que liquidaría els governs 
civils, les delegacions provincials i les diputacions 
i han ofert com alternativa la «minimització progres-
siva», SL través de negociacions amb el govern central, 
d'aquestes institucions i estructures. 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT 
DE CATALUNYA 

La posició del PSUC entorn de la nova organitza-
ció territorial de Catalunya s'ha desenvolupat, des 
del 1977, al llarg de dos eixos paral-lels. Per una banda, 
considerant que «la comarca és albora una realitat his
tórica i geográfica, una aspirado col-lectiva i un marc 
adequat per organitzar la prestado de servéis a la pobla
do» (Projecte de tesis del 5é Congrés, 1980), els comu-
nistes reivindicaren la recomarcalització de Catalunya 
com un aspecte fonamental de la reconstrucció insti
tucional del país, i proposaren que les comarques 
inspírades en la divisió de 1936— fossin órgans de 
1'administrado local dotats de plena personalitat jurí
dica i d'autonomia político-administrativa, amb con-
sells comarcáis elegits de forma directa i proporcio
nal. Des de 1980, els textos programátics del PSUC 
consideren també la «possibilitat de crear demarcacions 
supracomarcals», és a dir, regions o vegueries, ten
dencia que es consolida al llarg deis anys següents 
i que el 7é Congrés (mar^ 1985) complementa amb 
la demanda de supressió de la Corporació Metropoli
tana de Barcelona i deis intents de convertir-la en 
un contrapés del govern nacional de Catalunya. 

Al mateix temps, el Partit Socialista Unificat no 
ha deixat de propugnar la supressió de les províncies 
i les diputacions, «perqué son la supervivencia dyuna 
divisió administrativa centralista i anticatalana» (tríptic 
electoral, 1979). Sobre les diputacions, la postura 
comunista ha conegut alguns matisos: s'ha dit que 
«cal anar a llur extinció, que no vol dir ni abolido 
ni desaparició» (Jordi Conill, 1979) i s'ha admés que 
«com a maxim poden ser instruments descentralitzats de 
la Generalitat» (1979), pero no intermediáries entre 
T administrado central i els ajuntaments. Tanmateix, 
del 1980 endavant els verbs en ús a propósit de les 
corporacions provincials han tornat a ser «suprimir» 
i «desaparéixer». 

A fináis del 1980, la voluntar del PSUC de limi
tar al maxim la presencia de l'estat central en el ter-
ritori, i de racionalitzar l'estructura político-admi
nistrativa de Catalunya, es concreta en la proposta 

de la provincia única, fórmula que el PSUC incor
pora ais successius programes electorals deis anys vui-
tanta i que permetria la presencia d'un sol governa-
dor civil, alhora delegat del govern, l'existéncia d'una 
sola diputació, la minva substancial de l'administra-
ció periférica de l'estat, una sola circumscripció elec
toral per elegir els diputáis al Congrés i, és ciar, l'elec-
ció de només quatre senadors. 

Per últim, ja des del 1983-84 els comunistes van 
contemplar la demanda que Catalunya fos circums
cripció electoral per al Parlament europeu, demanda 
insatisfeta i per tant reiterada el 1986-87 fins a fer-
ne un deis punts principáis del programa d'Iniciativa 
per Europa-Izquierda Unida ais comicis continentals 
de l'any passat. 

4. LA CRISI ECONÓMICA I L'ATUR 

ALIANZA POPULAR 

Partint de la consideració de Patur com «el prin
cipal problema de la societat catalana» (Programa de 
Govern per a Catalunya, 1984), AP responsabilitza 
de la gravetat de la crisi económica els successius 
governs espanyols de la transició, els acusa d'inacció, 
d'actitud fatalista i, sobretot fins al 1982, d'indefini-
ció programática que provocava en l'empresariat una 
manca de confiaba política i una inhibido inversora. 
La legislado laboral, massa rígida, la intransigencia 
sindical, les vagues freqüents, son altres factors que, 
segons Alianza Popular, també contribu'íren a la pér-
dua i la no creació de llocs de treball. 

Fet el diagnóstic, la terapéutica proposada per AP, 
al marge d'algun aspecte anecdótic, com la potencia-
ció del cooperativisme, s'ha mogut durant una década 
dins la mes estricta ortodoxia liberal: «només una poli-
tica que afavoreixi Vestalvi i la inversió privada, redueixi 
la pressió fiscal i la despesa pública, pot crear les condi-
cions objectives que permetin de detenir (sic) el creixe-
ment deis desenfeinats...» (Programa de Govern per 
a Catalunya, 1984). Els aliancistes consideren demos
trada la ineficacia de la iniciativa pública en aquest 
terreny i, per tant, creuen que cal «devolver a la 
Empresa su natural protagonismo, pues sólo el Empre
sario privado genera realmente empleo, Y para ello es 
necesario devolverle la confianza y la fe en el futuro, 
ofreciéndole los medios y ayudas precisos para su mejor 
desenvolvimiento» (III Congreso Provincial de AP de 
Barcelona, febrer 1983). 

Entre els mitjans i ajuts explícitament assenyalats 
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hi ha el donar a les empreses garanties d'obtenció 
del «razonable beneficio que toda inversión supone», 
«acabar con la situación de inestabilidad social que pade
cemos» (febrer 1983), exempcions fiscals i subven-
cions —«es mejor subvencionar empreses rentables que 
subvencionar el paro»— i flexibilització de les plantil
les fins arribar al «despido libre». 

Val a dir que, en aquest plantejament, Alianza 
Popular —absolutament contraria a qué la Generali-
tat estableixi impostos o recárrecs fiscals propis— 
reserva al govern autónom un paper de simple auxi
liar o complement del govern de l'estat en la Iluita 
contra la desocupado. 

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA 
DE CATALUNYA 

En aquesta materia, Pevolució programática de 
CDC ha estat la que correspon al tránsit del partit 
des d'una definició socialdemocrática a una definició 
liberal. 

El 1976-77, quan Convergencia denuncia la «irri-
tant desigualtat socioeconómica» existent a Catalunya 
i postula «V eliminado de les contradiccions de Vecono-
mia capitalista» i «la transido cap al socialisme en la 
llibertat» per mitjá de la «socialització i/o control deis 
centres principáis de poder económic», Paccent és posat 
en els aspectes socials de la crisi, que hom pretén 
pal-liar a través de la reforma fiscal, Pextensió del 
salari social i un subsidi que cobreixi dignament les 
necessitats deis aturats (Programa económic i social 
de CDS, mar? 1976, i Programa electoral PDC, 1977). 

A partir del 1979, i de manera creixent, CDC 
posará l'émfasi en els aspectes económics de la crisi: 
si el 1980 encara proposa incentivar «la inversió pri
vada i pública», sense mes matisacions, ben aviat afir
mará que «¡'empresa pública, a excepció de casos molt 
concrets, no es justifica. Es menys eficag que Vempresa 
privada...». La Iluita contra l'atur, dones, passa per 
«aconseguir que els empresaris, el sector privat, torni 
a invertir amb una certa illusió» (R. Trias Fargas, al 
Programa electoral de 1982), i aixó exigeix reduir 
la despesa pública, millorar la competitivitat, fomen
tar Pestalvi i mantenir la capacitat de benefici empre
sarial. 

Persisteixen, naturalment, les propostes especifi
ques de cara ais aturats (increment de la dotació per 
ais «plans d'ocupació comunitaria», suport a la crea-
ció de cooperatives i societats anónomes laboráis), pero 
l'eix de les tesis convergents és, en aquests darrers 

anys, 1'apología de Tesperit empresarial {«el país el 
tirará endavant el fet que hi hagi molta iniciativa pri
vada», J. Pujol el 1984) i el foment de la petita i 
mitjana empresa a través de subvencions, crédits i 
servéis, no incrementant la pressió fiscal i ádhuc acon-
seguint la flexibilització deis contractes laboráis (Pro
grama electoral de les legislatives de 1986). 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Segurament de resultes de la seva efímera coali-
ció amb un partit marxista-leninista (el Partido del 
Trabajo de España), ERC s'estrená el 1977 amb afir-
macions rotundes —«ens comprometen a fer pagar la 
crisi ais qui Vhan causada: els monopolis i els terrati-
nents»— que no han tingut després continui'tat. De 
fet, el marc teóric del programa socioeconómic repú
blica ha estat, al llarg de tota aquesta década, molt 
nebulós, fet de vagues al-lusions a «la finalitat ética 
i deprogrés delpensament socialista», critiques a T explo
tado de Thome i referéncies a una «nova via» entre 
«el capitalisme salvatge» i «el comunisme esclavitzador» 
(Vegi's, per exemple, el text de Joan Hortalá a «La 

Humanitat», n. 71, 1984). 
Per altra banda, i des del reconeixement que «la 

Generalitat no té competéncies ni recursos per a acabar 
amb la crisi i l'atur», TEsquerra sostenía, en el pro
grama electoral de 1984, que el motor del rellansa-
ment económic cátala havia de ser el sector primari, 
Pagricultura, i en menor mesura el terciari. Amb tot, 
ERC ha propugnat, juntament amb l'estímul a l'esfor? 
inversor privat, la creació d'un sector públie secun
dan cátala que, sense caure en Pestatisme, ajudi a 
«renovar i modernitzar el nostre teixit industrial» (Pro
grama electoral, 1984). 

En el terreny de les mesures mes concretes, 
Esquerra Republicana ha assumit amb especial inte
rés la defensa del cooperativisme, de Tartesanat, deis 
treballadors autónoms, de la petita i mitjana empresa, 
subratllant-ne la funció social i reclamant facilitáis 
creditícies per a aquests sectors; també s'ha compro-
mes a «explorar i assajar les vies d'una participado pro-
gressiva i realista deis treballadors a la gestió de les empre
ses» (Programa electoral de 1979, i també de 1984) 
i, enfront de Tatur, ha propugnat la reducció del 
període laboral actiu i del nombre anual d'hores tre-
ballades, així com «la implantado d'una política d'ocu
pació a temps parcial i la contractació de joves en régim 
d'aprenentatge» (Resolució del Xllé Congrés d'ERC, 
1982). 



PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

Si bé el 1977, quan la crisi económica podía sem
blar mes circumstancial i cap dels partits democrátics 
no tenia experiencia ni responsabilitat de govern, el 
programa dels socialistes catalans recolzava sobre 
«Vincrement selectiu de la inversió pública», «la socia-
lització d'aquells sectors i empreses amb elevats benefi-
cis» i la posta en marxa de nacionalitzacions, molt 
aviat la moderado i el pragmatisme come^aren a 
fer acte de presencia, i els grans principis transfor
mador del model económic deixaren pas a les peti-
tes mesures de contenció de l'atur: escolarització fins 
ais 18 anys, jubilado anticipada, reducció de la jor
nada laboral, e tc . . 

Tot atribuint a la inversió pública un paper de 
motor de 1'economía (vegi's, per exemple, el Programa 
electoral de 1982), el PSC contempla ja el 1979 com 
un objectiu prioritari Festímul a la iniciativa privada, 
amb la qual s'ofereix a col-laborar «colze a colze» i 
envers la qual multiplica les mostres de considerado, 
sobretot peí que fa a la petita i mitjana empresa. 

En tot cas, el fet que les decisions de carácter 
socioeconómic rellevants per a combatre la crisi i crear 
Uocs de treball siguin d'ámbit estatal, i la circums-
táncia que, des de fináis de 1982, la responsabilitat 
d'adoptar-les estigui en mans del govern del PSOE, 
ha constituft una doble i fortíssima limitació a les 
formulacions del PSC en aquesta materia: d'una 
banda, perqué el disseny d'un programa económic per 
a Espanya resta fora de l'abast dels socialistes cata
lans; d'altra part, perqué a aquests els és difícil de 
fer, fins i tot dins l'ámbit cátala, propostes (en mate
ria de lluita contra l'atur, per exemple) que s'apartin 
de la línia marcada pels ministeris económics del 
govern central. 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT 
DE CATALUNYA 

Considerant que la recessió económica iniciada a 
Pestat espanyol el 1974 reflectia tant «la crisis estruc
tural del sistema capitalista a escala mundial» com «la 
crisis del modelo de acumulación monopolista seguido 
en España bajo el franquismo», els comunistes cata
lans propugnaven, a come^aments de la transició, 
una política económica basada en el sector públic, que 
inclogués la nacionalització de la banca privada i de 
les grans empreses monopolistes, i l'ajut a les empre
ses petites i mitjanes (Proyecto de Programa, 1976). 

Tanmateix, amb el pas dels anys, els propósits 
transformadors i el plantejament d'un model alterna-
tiu de desenvolupament económic han anat deixant 
lloc a propostes defensives simplement racionalitza-
dores del model vigent i correctores dels seus efectes 
mes negatius (atur, pérduda del poder adquisitiu dels 
salaris, e t c . ) . El 1979-80, el PSUC ja posa l'accent 
en la demanda d'una programado democrática de 
1'economía, d'una redistribució mes justa de la renda, 
d'una profunda reconversió de l'estructura industrial 
catalana que respectí les necessitats de la classe obrera, 
i d'una millor protecció ais treballadors en atur for-
9Ós. Amb posterioritat, el partit no ha fet mes que 
insistir en 1'exigencia que les diverses administracions 
(estatal, autonómica, municipals) prenguin el prota-
gonisme de la lluita contra la crisi a través de progra
mes extraordinaris d'inversions publiques, d'una polí
tica d'equipaments i de servéis socials, de l'estímul 
a les cooperatives i societats anónimes laboráis, del 
control de l'economia submergida i del treball negre, 
i de la reducció progressiva de la jornada de treball 
fins arribar a les 35 hores setmanals. 

En contrast amb les tesis «flexibilitzadores» d'altres 
opcions polítiques, el PSUC ha reclamat una reforma 
de la legislació laboral tendent a garantir la máxima 
estabilitat dels llocs de treball, pero, fins i tot en 
aquest terreny de la lluita contra la desocupado, la 
gradual rebaixa de plantejaments és perceptible ádhuc 
en el Uenguatge: si el 1980 hom parlava ^«aturar 
l'atur», el programa electoral de 1984 es proposa només 
«frenar l'atur». 

En tot cas, els comunistes catalans, i les coali-
cions de qué han format part des del 1986, segueixen 
reclamant la consolidado d'un sector públic cátala 
com a garantía d'un cert nivell d'independéncia eco
nómica i, en funció de les creixents expectatives de 
recuperació, últimament tornen a plantejar-se com a 
objectius programátícs la consecució de la plena ocu
pado laboral i la reindustrialització integral de 
Catalunya. 

5. LA CULTURA, L'ENSENYAMENT 
I LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

ALIANZA POPULAR 

La concepció jerarquitzada i unitarista de la plu-
ralitat cultural a Pestat espanyol que ha caracteritzat 



AP des del seu naixement —«España es un pluriverso de 
culturas históricas y actuales cuya mayor riqueza es la 
variedad dentro de la unidad. De los valores locales y 
regionales se nutre la cultura española, la cual es, a su 
vez, el núcleo de la cultura hispánica...» (Ponencias II 
Congreso AP, gener 1978)—explica l'hostilitat instin
tiva que la formado conservadora havia de sentir envers 
la pretensió d'una cultura, tinguda per «regional» i 
subordinada, d'esdevenir plenament nacional. «En Cata
luña advertiría un alarmat M. Fraga al III Congrés 
del seu partit, el 1980—la lucha cultural es fortísima 
y la total catalanización de la enseñanza va a plantear 
problemas muy serios, como también el no disimulado 
expansionismo en los supuestos "países catalanes'1». 

Aquesta actitud defensiva i recelosa es polaritzará, 
lógicament, en el tema lingüístic/educatiu, i creixerá 
en estridencia entre 1979 i 1982, mentre AP viu a 
Catalunya les seves hores mes baixes. Si el 1979 un 
dirigent es definia «por la enseñanza del catalán y del 
castellano en las escuelas, y en contra de la enseñanza 
en catalán, para la que ya habrá tiempo más adelante» 
(Tele-exprés, 23.11.1979), Fabril de 1981 Fraga parlava 
d*«errores» i afegia: «no hay que forzar las cosas y que
rer imponer una lengua»; l'any següent, J. Segura afir-
mava: «en estos momentos se está practicando una poli-
tica totalitaria a favor del catalán» («El País», 9.X.1982). 

La incorporació d'Alianza Popular a Yestablishment 
polític cátala, a partir deis resultats d'octubre de 1982, 
recondueix la posició aliancista cap a la defensa d'un 
bilingüisme estríete i definitiu que, en la practica, 
suposaria el manteniment de la supremacía del cas-
tellá. Només en contextos clarament preelectorals ha 
pujat una mica el to de les reserves a la política de 
normalització {«no pot convertirse en instrument de 
pressió sobre bona part de la ciutadania...», «el catalán 
sólo podrá ser exigido el año 2000», es deia el 1984). 
L'última fita coneguda en Pevolució d'AP sobre aquest 
assumpte la donen les ponéncies del Vé Congrés Pro
vincial de Barcelona, el 1987, on es digué: «Alianza 
Popular debe abandonar su trayectoria vacilante en la 
normalización lingüística: vencer reticencias que toda
vía existen dentro del partido en relación con la utiliza
ción del catalán, pero propugnar con toda firmeza un 
bilingüismo real, y exigir su cumplimiento.» 

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA 

DE CATALUNYA 

Tenint en compte el lloc básic que la cultura i 
la Uengua ocupen en qualsevol concepció nacional de 

Catalunya, és lógic que CDC hi hagi dedicat una aten-
ció preferent des del seu origen com a partit. Per 
raons históriques, el tema mes urgent, i també el pri
mer a plantejar-se dins el procés de la reforma demo
crática, va ser el de la llengua. Convergencia defensa, 
en el debat constitucional, que el cátala pogués teñir 
carácter oficial exclusiu a Catalunya, o que la coofi-
cialitat amb el castellá fos transitoria, i propugna que 
l'Estatut establís Pobligatorietat del coneixement del 
cátala per a tots els residents al Principat. 

Rebutjades aqüestes propostes, CDC suavitza la 
seva posició el 1980, tot afirmant que «cal promoure 
una política lingüística que afermi Voficialitat de la llen
gua catalana a Catalunya, a tots els nivells i manifesta-
cions (...), amb la voluntat de respecte a la llengua de 
les persones de parla no catalana». Aquest esperit, vir-
tualment unitari, és el que inspirará la redacció de 
la Uei de Normalització Lingüística a Catalunya, apro-
vada peí Parlament 1'abril de 1983. Tanmateix, per 
a Convergencia la «plena normalització lingüística» recla
mada al seu Vllé Congrés (gener 1985) continua signi-
ficant el mateix que el 1976: «Somos partidarios del 
monolingüismo, pero el realismo nos hace ver que durante 
un tiempo debe haber bilingüismo. Debe ser provisio
nal», declarava Antoni Ciurana al diari «El País» el 
6.VIII. 1985. Darrerament, la incorporació a les Comu-
nitats Europees ha fet obrir a CDC un nou front 
de reivindicado lingüística: el reconeixement del cátala 
com a llengua oficial davant les institucions comuni-
táries. 

Si en el terreny de les grans definicions culturáis 
els canvis no han corregit la vaguetat —«reivindiquem 
una política cultural que desenvolupi el sentit d'unitat 
deis Paísos Catalans» (1977), «volem una cultura que 
sigui catalana, popular, lliure, imaginativa i integradora» 
(1981)—, peí que fa a l'ensenyament la tesi que aquest 
«será finangat peí poder públie pero haurá de donar res-
posta a les diverses opcions que el pluralisme ideológic 
de la nostra societat plantegi» (1976) s'ha anat concre-
tant en «la lluita per una escola pública de qualitat 
(...), pero amb el respecte a l'escola privada» (1981), 
en la crítica a la Ley Orgánica del Derecho a la Edu
cación, i en una tendencia creixent vers l'elogi de 
Tensenyament privat. 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Amb escasses modificacions de contingut al llarg 
deis últims deu anys, les posicions d'ERC en aquest 
camp es poden aplegar entorn de tres eixos básics: 



la qüestió lingüística, Feducado, i el concepte i paper i les industries de la imatge, el foment de la cultura 
de la cultura, per aquest mateix ordre de prioritats. popular i la potenciació de la imaginació i de la creati-

govern, 1984). 

Quant al primer punt, en el curs del debat consti- vitat, tot plegat en el marc de la defensa i promoció 
tucional de 1978 Heribert Barrera reivindica, en nom del patrimoni cultural comú deis Pai'sos Catalans, que 
de FEsquerra, Foficialitat única i Fobligatorietat del ca- s'hauria de formalitzar institucionalment (Programa de 
tala a Catalunya, i aquests objectius, frustrats alesho-
res, no han deixat de ser els del partit república, el 
qual, en el seu Xllé Congrés (1982) afirmava: «no exis-
teixen nacions bilingües», i conceptuava com a «norma-
litat» la situació futura en que «el cátala sigui la llengua 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

En materia lingüística, els socialistes catalans adop-
normalment utilitzada per tots els ciutadans de Catalunya». taren des del 1976 una estrategia gradualista, pero 

Així, ERC ha propugnat des del 1979 la generalit-
zació de Fensenyament del cátala i en cátala, amb cur
sos especiáis per a adults a carree de Festat; ha recla-
mat, en ocasió de les successives eleccions munícipals, 
un paper destacat dels ajuntaments de cara a la recata-
lanització del país (retolació pública i privada, buro
cracia,...); ha exigit Fincrement de la presencia del cátala 
a les cadenes estatals de radio i televisió; i dona suport 
a la Uei de Normalització Lingüística de 1983, pero 
sense acontentar-se'n: «Proposem —deia el seu Programa 
de govern de 1984— la defensa, aprofundiment i reforma 
de la Llei de Normalització Lingüística. Respectem la coo-
ficialitat, pero considerem que la llengua de Catalunya 
és solament el cátala. Amb respecte ais que encara no 
el parlen, aspirem al monolingüisme en tots els camps.» 
Tot reiterant aquesta concepció del cátala com a «llen
gua única i propia de la nació catalana» («La Humani-
tat», n. 78, 1987), com a «vehicle d'expressió nacional», 
ERC incorpora al seu programa de 1986 dues noves 
reivindicacions idiomátiques de carácter concret: que 
Festat espanyol introduís Fensenyament del cátala fora 
de Catalunya, i que proposés a la CEE el reconeixe-
ment del cátala com a llengua de treball. 

Sobre Fensenyament, les tesis de FEsquerra s'han 
anat matisant des d'un cert esquematisme el 1976-77 
—«ensenyament cátala obligatori, gratuit, no confessio-
nal i democrátic», «escola nacional catalana»— cap a 
la preocupado peí pluralisme i la modernització, i la 
defensa de la coexistencia entre «una escola pública 
desburocratitzada i de qualitat» i «una escola privada lliure 
i sense privilegis» ni «subvencions indiscriminades» (Pro
grama de govern, 1984). De tota manera, ERC consi
dera Fescola com una eina básica de reconstrucció 
nacional, no només de normalització lingüística, i per 
tant ha posat especial émfasi en la catalanitzacíó dels 
continguts educatius. 

Finalment, i peí que fa a la definició d'una polí
tica cultural propia, Esquerra Republicana s'ha limi-
tat a reclamar «un nou horitzó per a la cultura cata
lana», que inclogui la protecció de les arts, el teatre 

amb els objectius fináis molt clars i explícits; «(pro-
clamem) la voluntat d'obtenir Voficialitat exclusiva de 
la llengua catalana a Catalunya (...). Acceptaríem, no 
obstant, VEstatut del 1932, en el qual s'estableix la coo-
ficialitat», declarava Alexandre Cirici el novembre de 
1976; el II Congrés del PSC (1978) expressava les 
mateixes idees amb la major contundencia que per-
metien els temps: «lluitarem per la normalització de 
Fus de la llengua catalana, que és la llengua nacional 
de Catalunya. Aquesta plena normalització, que supo-
sará un procés al llarg del qual caldrd adoptar formes 
graduáis dJ oficialitat, no sera assolida fins que la llen
gua catalana esdevingui única llengua oficial de Cata
lunya (...). Uús del cátala a tots els ambits de la vida 
ciutadana té un contingut profundament revolucionan. 
La normalització del cátala és una de les condicions 
fonamentals del nostre alliberament nacional». 

Essent Fescola Finstrument principal d'aquesta nor
malització, els socialistes reivindiquen, en els últims 
anys de la década dels setanta, «Vescola pública laica, 
unificada, gratuita, autónoma i catalana, en régim de 
coeducació», i teñen cura de subratllar, al costat dels 
elements de renovació pedagógica i de lluita contra 
la ideología dominant, que la llengua catalana hi ha 
de ser la llengua vehicular habitual, amb el castellá 
com a segona llengua, així com la necessitat de garantir 
Fensenyament de la historia i la cultura nacionals. 

Acceptat i assumit el marc constitucional i esta
tuían, el PSC no deixá d'insistir que «la recuperado 
de la llengua catalana és un dels factors fonamentals 
de la construcció de la Catalunya dels treballadors» 
(acords del Consell Nacional de maig de 1981), i inclo-
gué en el seu programa de 1984 el «pie desenvolupa-
ment de la llei de Normalització Lingüística» que ell 
mateix havia contribui't a aprovar Fany anterior. Tan-
mateix, el Partit dels Socialistes ha tendit també a 
accentuar la cautela verbal de cara a tranquil-litzar 
una bona part de les seves bases sobre eventuals rises 
de discriminació idiomática, tot garantint «la mes abso
luta igualtat entre el cátala i el castellá», presentant 
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la «catalanització de la vida social» com «un procés 
que contemplem a llarg termini» (Ponencia Marc IV 
Congrés, juliol 1984), propugnant el coneixement i 
Pus per part de tothom de les dues llengües, etcé
tera. Afegim que, arran de les eleccions al Parlament 
europeu del 1987, el PSC manifestá que la llengua 
catalana «no ha de renunciar a jugar el paper que li 
períoca a Europa» i «mereix el reconeixement cultural, 
social, polític i institucional deis europeus». 

Peí que fa a grans objectius culturáis, el socialisme 
cátala els resumí a principis de la transició en «la reapro-
piació de la nostra cultura i la lliure expressió de les ini-
ciatives populars», «aconseguir una veritable democracia 
cultural», «establirles condicions perqué Vimmigrant pugui 
desenvolupar la seva cultura d'origen», etc. Després, 
aquests objectius s'han anat concretant —i, a la vegada, 
atomitzant— en els programes i en la gestió de les diver
ses administracions controlades per aquest partit. 

PARTTT SOCIALISTA UNIFICAT 
DE CATALUNYA 

Havent proclamat des de les acaballes del fran-
quisme el dret de la llengua catalana a condicions 
d'igualtat en Pensenyament, el mitjans de comunica
do i totes les activitats publiques, i gaudint d'una sólida 
implantado entre els treballadors immigrats, el PSUC 
tingué com a preocupació prioritaria, durant els pri-
mers anys de la transició, que la qüestió de la llengua 
no es convertís en un factor de divisó de les classes 
populars ni pogués esdevenir instrument de maniobres 
«lerrouxistes». Per aquest motiu el IV Congrés deis 
comunistes catalans (novembre de 1977) contempla «la 
plena oficialitat de la llengua catalana» a través d'un 
període de cooficialitat al llarg del qual caldria respec
tar plenament «els drets lingüístics deis castellanoparlants»; 
per les mateixes dates, Francesc Vallverdú formulava 
el principi d'una «cooficialitat democrática» en els ter
mes següents: «una oficialitat atenuada per a la llengua 
catalana {dret lingüístic territorial) combinada amb un 
régim de cooficialitat per a la llengua castellana (dret lin
güístic personal)» («Nous Horitzons», n. 37). 

Així, tot i les afirmacions inequívoques en el sen-
tit que «el cátala ha d'esdevenir la llengua comuna de 
tots els ciutadans del nostre país», que «la normalització 
de la llengua és un objectiu fonamental de la reconstruc-
ció nacional de Catalunya» i que «només podem enten-
dre per normalització del cátala aquella situado en la 
qual la llengua hagi aconseguit Vhegemonia en conviven
cia amb la llengua de V estat», El PSUC sosté paral-lela-
ment que «el cátala és la llengua propia de Catalunya, 

pero no la llengua exclusiva. Tots els habitants de Cata
lunya teñen dret, sense límit de temps, a Vensenyament 
básic en la llengua materna, sigui el cátala o el castellá», 
declara que «la segona llengua deis catalans és el cas
tellá», i adverteix que «el procés d'assumpció del cátala 
per part de la poblado no nascuda a Catalunya ha de 
ser un procés enterament voluntan, no forgat» (Vegi's 
III Conferencia Nacional —desembre 1979—, Pro
grama electoral 1980, Criteris per a un Estatuí de la 
Llengua Catalana —juliol 1980— i fullet El PSUC al 
Parlament —desembre 1980—). 

En definitiva, el Partit Socialista Unificat volgué 
prevenir contra qualsevol temptació d'accelerar artifi-
cialment el procés de normalització i propugna «una 
gran flexibilitat lingüística al servei d'una catalanització 
irreversible» (III Conferencia Nacional, 1979), filoso
fía que ha considerat recollida per la Llei de Norma
lització Lingüística de 1983. Tot aixó, des de la créenla 
que només existeix una cultura catalana, oberta, en 
pie procés de transformació i assimilació de tota classe 
d'aportacions, pero única i vertebrada entorn de la cul
tura autóctona. Sobre el tema lingüístic, les darreres 
aportacions deis comunistes, en ocasió de les conteses 
electorals de 1986 i 1987, han estat P exigencia que 
Padministrado estatal a Catalunya compleixi també 
la Llei de Normalització, la demanda d'utilització del 
cátala, el base i el gallee a les Corts Espanyoles i el 
compromís de defensar el reconeixement de la llengua 
i la cultura catalanes al Parlament europeu. 

L'escola —que el PSUC voldria «pública, unificada, 
gratuita, pluralista, catalana, democrática i laica» (Pro
grama electoral 1980)—és una eina básica no només 
de normalització de Pidioma, sino també d'integració 
psicológica i de cohesionament social i cultural; per 
aixó el partit creu que «Vescola ha de ser igualment cata
lana per a tothom, (...) unificadament catalana» en la 
llengua i en els continguts, «que han dy incorporar el 
fet nacional cátala en les seves múltiples dimensions» 
(L'escola i la realitat nacional a Catalunya —1978—, 
i Vé Congrés —desembre 1980—). 

Quant al disseny d'una política cultural, els grans 
principis n'han estat la defensa de la llibertat de crea-
ció i d'expressió, el rebuig del dirigisme, Popció per 
una cultura descentralitzada i participativa i el foment 
de la iniciativa popular. Ocasionalment, Palternativa 
del PSUC en aquesta materia ha conegut formulacions 
ampul-loses («una política cultural que orienti la socie-
tat catalana envers un nou model de cultura, alliberador 
i transformador, que fongui absolutament passat amb 
futur, rao i revolució, progrés i pau...», Programa de 
govern, 1984) i ha esmentat «una política de relació 
i suport ais altres Pai'sos Catalans» (Ibidem). 



ELS PODERS LEGISLATIU 
EXECUTIU 

NEUS ABBAD I CONXITA SERRAHIMA 

1. EL RESTABLEVÍENT PROVISIONAL 
DE LA GENERALITAT 

El 29 de setembre de 1977 un Reial Decret res-
tablia provisionalment la Generalitat de Catalunya, 
tot fent referencia al seu carácter d'institució secular 
en la qual el poblé de Catalunya ha vist el reconeixe-
ment de la seva personalitat histórica. L'antecedent 
mes proper n'havia estat la Generalitat republicana. 

El govern espanyol format arran de les primeres 
eleccions democrátiques de la monarquía del rei Juan 
Carlos I, celebrades el 15 de juny de 1977, va haver 
d'iniciar el procés d'institucionalització de les auto-
nomies mitjan9ant formules de transido, sense poder 
esperar Taprovació de la Constitució espanyola, a causa 
de la pressió social i política que es feia des de les 
«nacions históriques». 

La Generalitat pre-estatutária, dones, es regí peí 
Reial Decret abans esmentat, i pels Reíais Decrets 
de 30 de setembre i de 17 d'octubre de 1977, segons 
els quals els órgans de govern provisionals eren la 
Presidencia de la Generalitat i el Consell Executiu 
o Govern. 

El Consell havia de definir el seu programa 
d'actuació a partir deis següents objectius: assolir 
PEstatut d'Autonomia; consolidar la vida política de 
Catalunya; impulsar la reconstrucció cultural i garan
tir l'oficialitat de la Uengua; Uuitar contra la crisi, 
i activar el traspás de servéis. 

En una primera etapa, a mes de comentar un esbós 
organitzatiu de la institució provisional, amb la crea-
ció i organització de la Secretaria General de la Pre
sidencia i la represa del Diari Oficial i del Registre 

General, aprová els primers decrets especialment signi-
ficatius. D'una banda, es nomenaren els representants 
de la Generalitat a les comissions mixtes per tal de ne
gociar les transferéncies de funcions de l'administra-
ció de l'estat i de les diputacions catalanes a la Gene
ralitat. D'altra banda, s'aprová el primer pressupost 
de la Generalitat provisional. I en tercer lloc s'aprová 
el Reglament de Régim Interior, que suposava una pri
mera vertebració de la institució, amb especificació 
de Tesquema político-administratiu (President, Con
sell Executiu i Departaments), de les pautes de fun
cionament intern, i de l'ordenació del régim financer. 

Mes endavant, el president de la Generalitat i 
el president del govern espanyol tingueren unes con
verses que culminaren en els denominats «acords 
Suárez-Tarradellas», i que obriren finalment el camí 
a les transferéncies de competéncies. Els primers resul-
tats d'aquests acords, fonamentals tant peí que signi-
ficaven intrínsecament com perqué eren els primers, 
van ser la incorporació de la Uengua catalana al sis
tema d'ensenyament de Catalunya, i el primer bloc 
de traspassos referents a agricultura, industria, urba-
nisme i comer9 (juny de 1978). 

A partir d'ací, Tinterés del Consell es centra en 
la creació de Testructura administrativa que fes pos-
sible l'efectivitat deis servéis traspassats. Es per aixó 
que es prengué l'acord de regular el funcionament 
deis Departaments, d'establir les bases per a la seva 
organització i d'efectuar els nomenaments necessaris. 
Poc després, i com a producte deis treballs de la comis-
síó mixta de transferéncies, es publica un segon paquet 
de traspassos en materia de turisme, interior, activi-
tats molestes, insalubres, nocives i perilloses, i trans-
ports (juliol de 1978). Finalment, el mes de setembre 
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de 1979 es publica al B.O.E. un tercer bloc de trans
feréncíes, en materia d'agricultura, ensenyament, cul
tura, sanitat i treball. Un cop assignada la titularitat 
de les competéncies, els departaments que obtenien 
transferéncíes per primera vegada s'es truc tur aven a 
fi de poder distribuir les competéncies assignades entre 
els seus diversos órgans. 

Cal destacar igualment que en el decurs d'aquests 
dos anys i escaig el Consell, al marge deis traspassos 
obtinguts, va abordar d'altres problemes que el país 
tenia plantejats, per tal de mirar de resoldre'ls fins 
allí on la legislació vigent li ho permetés. En aquest 
sentit, qüestions cabdals com l'atur, Tensenyament 
del cátala, els desequilibris comarcáis, la reconversió 
industrial, i d'altres, foren objecte d'atencions i ini-
ciatives necessáriament limitades, pero decidides. 

A fináis de Tany 1979, amb l'entrada en vigor 
de l'Estatut d'Autonomia s'activá el mecanisme pre-
vist en el mateix Estatut i es constituí un Parlament 
amb funcions legislatives i de control del govern. Així, 
es convocaren eleccions al Parlament de Catalunya, 
les quals es van celebrar el dia 20 de mar9 de 1980. 
El president de la Generalitat provisional convoca 
els diputats electes, els quals es van constituir en Par
lament de Catalunya. Foren elegits el president del 
Parlament i el president de la Generalitat, el qual 
forma govern. 

Quedaven, aleshores, plenament constitu'fdes les 
institucions de la Generalitat de Catalunya, previstes 
en l'Estatut d'Autonomía de 1979, i finalitzava així 
el període provisional. 

2. LES INSTITUCIONS DE LA 
GENERALITAT ESTATUTARIA 

Amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomía de 
Catalunya quedava, dones, configurada la norma básica 
que fixava, d'acord amb la Constitució, les compe
téncies, institucions i finances de la Generalitat. 
Aquesta era definida com la institució mitjan^ant la 
qual s'organitza políticament l'autogovern de Cata
lunya, integrat per tres institucions: el Parlament, el 
President de la Generalitat i el Consell Executiu o 
Govern. 

El govern de Catalunya no correspon, pero, exclu-
sivament a la Generalitat, sino que és compartit amb 
les institucions de l'estat. Catalunya pot, dones, 
autogovernar-se en totes aquelles matéries que l'Esta
tut defineix com a própies i exclusives de la Genera
litat, mentre que en d'altres només executa la legisla

ció de l'estat, o en desenvolupa les normes básiques. 
En d'altres, finalment, el govern de Catalunya cor
respon únicament a les institucions de l'estat espanyol 
{Grafio 18.1). 

a) El Parlament 

El Parlament és la institució elegida directament 
peí poblé. L'Estatut, en definir aquesta assemblea 
legislativa, ho féu mitjan9ant una relació d'atribucions: 
de representació del poblé, legislatives, pressupostá-
ries, i de control polític. 

El sistema electoral, així com l'exercici d'altres 
competéncies que li siguin atribu'fdes, l'organització 
i el funcionament de la Cambra, serán reguláis —diu 
l'Estatut— per una Llei que aprovará el propi Parla
ment, i peí Reglament del Parlament. No obstant aixó, 
n'estableix unes normes básiques: el Parlament será 
elegit per un termini de quatre anys, per sufragi uni
versal, lliure, igual, directe i secret. El sistema elec
toral será de representació proporcional. 

El Parlament tindrá un President, una Mesa i una 
Diputació permanent. La iniciativa legislativa corres-
pon ais diputats, i al Consell Executiu o Govern. 

L'Estatut deixa oberta aquesta iniciativa ais órgans 
polítics de demarcacions supramunicipals de Porga-
nització territorial de Catalunya, així com a la inicia
tiva popular, condicionant-la a una previa regulació 
legal del propi Parlament, i amb les limitacions que 
estableix la Constitució. (Taules 18.1 i 18.2). 

El Parlament de Catalunya exerceix la potestat 
legislativa mitjan^ant l'elaboració de liéis, i es preveu 
també la possibilitat de delegació d'aquesta potestat 
en el Consell Executiu en termes idéntics ais reguláis 
per la Constitució. 

Correspon exclusivament al Parlament la potestat 
propia de la Generalitat, d'establir i exigir els impos-
tos, taxes i contribucions especiáis, així com la fixa-
ció de recárrecs. 

La llei que havia de desplegar aquests preceptes 
és la Llei 3/1982, de 25 de man;, del Parlament, del 
President i del Consell Executiu. 

El Reglament del Parlament es va aprovar en la 
sessió del 24 de juliol de 1980, i el 15 d'octubre 
de 1987 se n'aprová la reforma. 

b) El President 

El President és elegit peí Parlament entre els seus 
membres i nomenat peí rei, i está configurat a l'Esta
tut amb un doble carácter: com a cap i membre del 
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Taula 18.1 
PRINCIPALS LLEIS APROVADES EN LA I LEGISLATURA, DE 1980 A 1984 

Liéis relatives a les institucions básiques de la Generalitat 

Llei 1/1980, del 12 de juny, sobre la Festa Nacional de Catalunya. 
Llei 1/1981, del 25 de febrer, del Consell Consultiu de la Generalitat. 
Llei 3/1982, del 25 de marc, del Parlament, del President i del Consell de la Generalitat. 
Llei 6/1984, del 5 de marc, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Llei 14/1984, del 20 de marc, del Síndic de Greuges. 

Liéis d'organització administrativa i régitn local 

Llei 4/1981, del 4 de juny, de Mesures Urgents sobre la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. 
Llei 12/1982, de 8 d'octubre, per la qual es regula el Procediment per al Canvi de Nom deis Municipis de Catalunya. 
Llei 2/1983, del 9 de marc, d'Alta Muntanya. 
Llei 19/1983, del 14 de juliol, per la qual es crea la Policia Autonómica de la Generalitat de Catalunya. 

Liéis que regulen organismes administratius 

Llei 4/1980, del 16 de desembre, de Creació de l'Institut Cátala del Sol 
Llei 10/1981, del 2 de desembre, de Creació de l'Institut Cátala de Servéis a la Joventut. 
Llei 9/1983, de 30 de maig, que autoritza la Constitució del Centre Informátíc de la Generalitat de Catalunya. 
Llei 12/1983, del 14 de juliol, d'Administrado Institucional de la Sanitat i de Insistencia i els Servéis Socials de Catalunya. 
Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Cátala del Crédit Agrari. 
Llei 11/1984, del 5 de marc, de Creació de l'Organisme Autónom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. 

Liéis que regulen aspectes de la cultura, ensenyament de comunicado 

Llei 3/1981, del 22 d'abril, de Biblioteques. 
Llei 6/1981, del 19 de juny, Reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya. 
Llei 7/1983, del 18 d'abril, de Normalització Lingüística a Catalunya. 
Llei 8/1983, del 18 d'abril, de Centres Docents Experimentáis. 
Llei 10/1983, del 30 de maig, de Creació de l'Ens Public Corporació Catalana de Radio i Televisió i de Regulació deis Servéis de Radiodifusió 
i Televisió de la Generalitat de Catalunya. 

Liéis sobre el pressupost i les finances 

Llei 5/1980, del 17 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per al 1980. 
Llei 2/1981, del 22 d'abril, de Pressupost de la Generalitat i de les seves Entitats Autónomes per al 1981. 
Llei 11/1981, del 7 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat. 
Llei 7/1982, del 2 de juny, de Pressupost de la Generalitat i de les seves Entitats Autónomes per al 1982. 
Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances Publiques de Catalunya. 
Llei 20/1983, del 2 d'agost, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les seves Entitats Autónomes per al 1983. 
Llei 16/1984, del 20 de marc, de FEstatut de la Funció Interventora. 

Liéis de protecció de la natura i regulació de l'urbanisme 

Llei 9/1981, del 18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística. 
Llei 6/1982, del 6 de maig, sobre Declaració com a Paratge Natural d'Interés Nacional del Massís del Pedraforca (Berguedá). 
Llei 21/1983, del 28 d'octubre, de Declaració de Paratges Naturals d'Interés Nacional i de Reserves Integráis Zoológiques i Botáníques deis 
Aiguamolls de l'Empordá. 
Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosféric. 
Llei 23/1983, del 21 de novembre, de Política Territorial. 
Llei 3/1984, del 9 de gener, de Mesures d'Adeqüació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya. 

Liéis que regulen el comete interior i la defensa del consumidor 

Llei 1/1983, del 18 de febrer, de Regulació Administrativa de Determinades Estructures Comerciáis i Vendes Especiáis. 
Llei 15/1983, del 14 de juliol, de la Higiene i el Control Alimentaris. 
Llei 9/1984, del 5 de marc, de Fires Comerciáis. 
Llei 15/1984, del 20 de marc, del Joc. 

Liéis que regulen el regim jurídic d'entitats privades 

Llei 1/1982, del 3 de marc, de Fundacions Privades. 
Llei 4/1983, del 9 de marc, de Cooperatives de Catalunya. 

Liéis que regulen corporacions de dret públic de base sectorial 

Llei 13/1982, del 17 de desembre, de CoMegis Profesionals. 

Liéis civils 

Llei 13/1984, del 20 de marc sobre la Compilació del Dret Civil de Catalunya. 

Font: «El Parlament de Catalunya» J. Sobrequés, F. Vicens, I. Pitarch Barcelona, 1987 



Taula 18.2 
PRINCIPALS LLEIS APROVADES E N LA II LEGISLATURA, DE 1984 A 1988 

Liéis d'organització administrativa i régim local 

Llei 5/1987, de 4 d'abril, del Régim provisional de les competéncies de les Diputacions Provincials. 
Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya. 
Llei 7/1987, de 4 d'abril, sobre actuacions publiques especiáis en la conurbació de Barcelona i la seva zona ¿'influencia. 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Régim Local de Catalunya. 
Llei 22/1987, de 16 de desembre, sobre divisió i organització comarcáis de Catalunya i sobre l'elecció deis consells comarcáis. 
Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de 1'administració de la Generalitat. 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, dlncompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 
Llei 5/1988, de 28 de marc, de creació de les comarques del Pía de l'Estany, del Pía d'Urgell i de I'Alta Ribagorca. 

Liéis de pressupostos, finances i patrimoni 

Llei 28/1984, de 21 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per les seves entitats autónomes i entitats gestores de la Seguretat Social per al 1984. 
Llei 29/1984, de 31 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per les seves entitats autónomes i entitats gestores de la Seguretat Social per al 1985. 
Llei 8/1986, de 2 de juny, de Pressupost de la Generalitat per les seves entitats autónomes i entitats gestores de la Seguretat Social per al 1986. 
Llei 1/1987, 5 de gener, de Pressupost de la Generalitat per les seves entitats autónomes i entitats gestores de la Seguretat Social per al 1987. 
Llei 25/1987, de 29 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per les seves entitats autónomes i entitats gestores de la Seguretat Social per al 1988. 
Llei 27/1984, de 18 de desembre, de taxes de la Generalitat. 
Llei 6/1986, de 8 de maig, de desplegament i modificado de les taxes de la Generalitat. 
Llei 18/1987, de 13 de juliol, sobre gratuítat de l'ensenyament en els estudis de nivell mitjá i en els d'arts aplicades i oficis artístics. 
Llei 4/1985, de 29 de marc, de l'Estatut de l'empresa pública catalana. 

Liéis d'organismes administratius 

Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Cátala de Finances. 
Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de I'Entitat Autónoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. 
Llei 23/1985, de 28 de novembre, de creació de l'Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaries. 
Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de l'entitat autónoma Institució de les Lletres Catalanes. 
Llei 16/1987, de 9 de juliol, de creació de l'Institut Cátala de Consum. 
Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboraron General d'Assaigs i Investigacions. 
Llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació í Desenvolupament Empresarials. 
Llei 7/1985, de 14 de maig, de l'Institut per la Promoció i la Formado Cooperatives. 

Liéis de benestar social 

Llei U/1985, de 13 de juny, de protecció de menors. 
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de preyendó i assisténcia en materia de substancies que poden generar dependencia. 
Llei 26/1985, de 27 de desembre, de servéis socials. 

Liéis que regulen aspectes de la cultura, ensenyament i mitjans de comunicado 

Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinado universitaria i de creació de consells socials. 
Llei 25/1985, de 10 de desembre, deis consells escolars. 
Llei 7/1986, de 23 de maig, d'Ordenació deis Ensenyaments no reglats en el Régim Educatiu Comú i la creació de l'Institut Cátala de Noves 
Professions. 
Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'Arxius. 
Llei 10/1985, de 13 de juny, de creació del CoHegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 
Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del CoHegi Professional de Periodistes de Catalunya. 
Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'Estadística. 

Liéis sobre agricultura i conservado de la natura 

Llei 9/1985, de 24 de maig, de modernització de Tempresa familiar agraria. 
Llei 18/1985, de 23 de juliol, de Cambres Professionals Agráries. 
Llei 6/1988, de 30 de marc, forestal de Catalunya. 
Llei 3/1988, de 4 de marc, de protecció deis animáis. 

Liéis sobre comerc, consum i transports 

Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulado del transport de viatgers per carretera mitjancant vehicles de motor. 

Liéis de crédit i banca 

Llei 15/1985, de l'l de juliol, de Caixes d'Estalvis de Catalunya. 

Liéis sobre ordenado del territori i medi ambient 

Llei 16/1985, d'll de juliol, d'ordenació de les carreteres de Catalunya. 
Llei 17/1987, de 13 de juliol, reguladora de l'Administració hidráulica de Catalunya. 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. 

Liéis civils 

Llei 9/1987, de 25 de maig, de Successió Intestada. 

Font: Elaboració propia a partir de «Recuü Legislatiu de la Generalitat de Catalunya», Tom III, Liéis de Catalunya, Vol. 2, 1984-1988. Generalitat 
de Catalunya, Departament de la Presidencia. Barcelona, 1989. En la classificació s'han mantingut alguns deis apartáis de la publicado font de la Taula 18.1. 



govern, i com a institució. I, conseqüentment, li son 
atribu'ides dues menes de funcions: les de dirigir i 
coordinar Pacció del Consell Executiu o Govern, i 
les que podríem denominar institucionals, en el doble 
sentit dbstentar la mes alta representació de la Gene-
ralitat i la representació ordinaria de Pestat a Catalunya. 

També en regular aquesta figura, PEstatut remet 
a una posterior «Llei de Catalunya», que haurá de 
determinar la forma d'elecció del president, el seu esta
tuí personal, i les seves atribucions (Llei 3/1982). 

Del tractament que PEstatut i la Llei donen al 
president com a membre de Pexecutiu se'n desprén 
el carácter presidencialista del govern. Així ho demos-
tra, entre d'altres, el precepte estatutari que deter
mina que és el president qui dirigeix i coordina Pacció 
del Consell Executiu, o bé aquell altre de la Llei 
3/1982, que li otorga la facultat de nomenar i separar 
els Consellers; aquell que li permet decidir —amb 
determinades limitacions— la dissolució del Parlament; 
o, finalment, aquell que estableix que el cessament 
del president comporta el cessament de tot el govern. 
Tot aixó, sens perjudici de la responsabilitat solidaria 

r 

del govern. 

c) El Consell Executiu o Govern 

El Consell és Porgan col-legiat de govern que 
ostenta les funcions executives i administratives i que, 
segons l'Estatut, ha de ser regulat per la Llei de Cata
lunya. La Llei 3/1982, anteriorment citada, ha desple-
gat la definició del Consell a la qual es referia Parti-
cle de PEstatut. 

En el Consell, dones, s'observen dos tipus de fun
cions: les polítiques, ja que com a órgan de govern 
li correspondrá la determinado de la política a seguir, 
i les administratives, que engloben tant una activitat 
normativa (activitat reglamentaria propia del govern) 
com una activitat no normativa (aplicació de Porde-
nament vigent). Encara que respecte a aqüestes dar-
reres funcions al Consell Executiu li correspondrá 
Pexercici de les mes rellevants, mentre que les altres 
serán competencia deis respectius Consellers com a 
Caps de Departament. 

d) El Síndic de Greuges 

Es una institució que guarda un paral-lelisme total 
amb la del Defensor del Pueblo, prevista a la Consti-
tució, i que s'inspira en Yombudsman deis pa'isos 
nórdics. 

Es tracta d'un representant del Parlament, nome-
nat per aquest, que té per missió vetllar la defensa 
deis drets fonamentals i les llibertats publiques deis 
ciutadans, en Pámbit de Padministració de la Genera-
litat. La seva organització i funcionament s'ha regulat 
posteriorment per mitjá de la Llei 14/1984, de 20 de 
man;, la qual es refereix també a la coordinació amb 
el Defensor del Pueblo. 

El seu nomenament correspon al Parlament de 
Catalunya, la quel cosa implica que haurá de retre 
comptes de la seva gestió a la Cambra i, en canvi, 
no está subjecte a directrius d'aquesta, sino que frueix 
d'un ampli marge d'independéncia, que actuará en 
garantia d'una gestió objectiva. 

Quant a les seves competéncies, per una banda 
es desprenen de la seva propia finalitat (defensa deis 
drets i llibertats fonamentals) i per altra, sempre actuará 
dintre deis límits de Padministració de la Generalitat. 

Finalment s'assenyala que la coordinació i coope
rado amb el Defensor del Pueblo, quant mes ámplies 
siguin, mes actuaran en favor duna racionalització 
de la gestió d'ambdues institucions, i, en definitiva, 
en benefici deis ciutadans. 

e) La Sindicatura de Comptes 

En aquest cas, PEstatut únicament crea la figura, 
i remet a una legislado posterior la regulado de Porga-
nització i funcionament per assegurar la rendició deis 
comptes de la Generalitat. La Llei 6/1984, de 5 de 
mar9, n'efectua aquesta regulació. 

Es tracta d'un organisme de control económic-
financer de la Generalitat. Aquí existeix també un 
paral-lelisme amb la figura del Tribunal de Cuentas. 

La Sindicatura de Comptes depén directament del 
Parlament, tant peí que fa al nomenament deis seus 
membres com peí fet que Pinforme (normalment anual) 
sobre la rendició de comptes ha d'ésser elevat a la 
Cambra. La funció fonamental és de fiscalització de 
Pactivitat económico-financera, que comporta la com-
provació deis comptes de la Generalitat i Pelaboració 
d'una memoria que s eleva al Parlament, amb les con-
clusions o les propostes corresponents. 

f) El Consell Consultiu 

Sense precisar-ne la denominació, PEstatut deter
mina la seva existencia. La Llei 1/1981, de 25 de febrer, 
va crear el Consell Consultiu amb la missió de vetllar 
sobre Padequació a PEstatut, tant deis projectes i pro-
posicions de llei de Catalunya, com de les liéis apro-



vades per l'estat. Aquest organisme ha de ser consul-
tat amb anterioritat a la interposició davant del Tri
bunal Constitucional del recurs corresgonent. Es tracta 
d'un organisme autónom i independent de Padminis-
tració de la Generalitat i també del Parlament. Inde
pendencia necessária, per altra banda, donada la natu-
ralesa de les seves funcions, que consisteixen a 
interpretar Padequació a la Constitució i PEstatut de 
les competéncies de la Generalitat, des del punt de 
vista del seu exercici de la potestat legislativa. 

Es tracta d'un órgan composat per 7 juristes cata-
lans de reconeguda competencia professional, que desi
gnen el Parlament (5) i el Consell Executiu (2), ja 
que actúen com a assessors d'ambdues institucions. 

D'entre els membres del Consell s elegeix un pre-
sident, al qual correspon lexercici de les funcions 
que li atribueixen la llei i el reglament, i que ostenta 
la representació de Porganisme. També es preveu la 
figura del secretan, elegit d'igual forma que el pre-
sident. 

3. EL RÉGIM COMPETENCIAL 

Tot aquest desplegament institucional, pero, per 
for9a s'ha de precisar en unes possibilitats concretes 
d'actuació. I, per a aixó, és necessari que es produeixin 
els traspassos de competéncies de l'estat a la Genera
litat, i que aquesta les assumeixi. Vol dir, per tant, 
que tota la problemática de les transferéncies que s'han 
produ'it al llarg d'aquests deu anys, i fins i tot Panálisi 
de Pobra realitzada per la Generalitat a partir de les 
mateixes, s'han de situar necessáriament en el marc 
de Pactual régim competencial. 

Si es pren com a punt de partida PEstatut, hom 
veu que el Títol I, que regula el régim competencial 
de la Generalitat, es mou dintre deis límits que marca 
Particle 149.1 de la Constitució espanyola, que reserva 
en tot cas a l'estat unes competéncies exclusives. 

El régim competencial pot dividir-se de la següent 
forma: competéncies exclusives, competéncies compar-
tides i competéncies executives, encara que n'hi ha 
d'altres que no s'integren totalment en cap deis tres 
blocs esmentats. 

Les competéncies exclusives son les que es tracten 
en els articles 9 i 12 de PEstatut, encara que a Parti
cle 9 no s'estableix cap condicionament a Pexclusivi-
tat de les competéncies, i, en canvi, a Particle 12 s'esta
bleix també un llistat de competéncies exclusives, pero 
«d'acord amb les bases i Vordenació de Vactivitat econó

mica general i la política monetaria de l)Estat») i «en 
els termes i'alió que disposen els articles 38, 131 i els 
números 11 i 13 de Vapartat 1 de Varticle 149 de la 
Constitució». 

El carácter d'exclusivitat és molt important, ja que 
implica una preferencia d'aplicació del dret cátala. 
D'acord amb aixó la Generalitat ostenta la potestat 
legislativa, la reglamentaria i la funció executiva. 

Ara bé, cal aclarir que aquest carácter d'exclusivi
tat no s'ajusta, en la realitat, al concepte que entenem 
per exclusiu, ja que en molt casos hi ha matéries qua-
lificades com a exclusives, pero sobre les quals també 
teñen reconegudes competéncies altres poders. (En el 
capítol d'aquest mateix volum dedicat al Tribunal Cons
titucional, s'explica el paper que ha d'efectuar moltes 
vegades el Tribunal Constitucional, de resituació de 
les competéncies). 

Les competéncies compartides son les que s'esta-
bleixen a Particle 10 i també ais articles 16.2 i 17. 
En tots ells, la competencia de la Generalitat queda 
subordinada al marc establert per la legislado básica 
de l'estat, corresponent només a la Generalitat el desen-
volupament legislatiu i la funció executiva. Estem par-
lant d'una situació en qué l'estat estableix les bases 
de la materia, i a la Generalitat li correspon el seu 
desenvolupament. 

Les competéncies executives son les que no com
porten lexercici de cap facultat normativa, i sobre 
les quals la Generalitat només exerceix les funcions 
administratives que correspon aplicar d'acord amb la 
legislado de l'estat. 

Per acabar, cal dir que aquesta classificació, feta 
d'acord amb el text de PEstatut, en el moment de 
la seva aplicado no es troba exempta de dificultáis, 
ja que sovint els límits competencials no resulten tan 
clars. 

4. EL FINAN^AMENT 

Jo SEP MARÍA HUGUET 

El restabliment de la Generalitat Pany 1977 va 
representar, dins Pámbit del sector públic, Paparició 
d'un nou sector públic autonómic, perfectament dife-
renciat deis sectors estatal i local. A partir d'alesho-
res resulta possible parlar de dos tipus de nivells de 
govern d'abast subcentral: el nivell autonómic, encar-
nat per la Generalitat, i el local, subdividit en dos 
tipus d'entitats básiques: municipis i diputacions. Ací 



ens referirem concretament al nivell que és nou, i 
característic d'aquesta década: el sector públic 
autonómic. 

Per fer front a les despeses originades a partir 
del restabliment de la Generalitat provisional, i del 
succesiu traspás de competéncies, calgué instrumen
tar uns pressupostos, no exempts dbbstacles de diversa 
naturalesa, pero que al llarg daquests anys han adquirit 
una importancia económica apreciable. 

a) Els ingressos 

La dimensió pressupostária de la Generalitat ha 
experimentat profundes variacions de 1977 en^á. Una 
primera etapa d'aquesta evolució pressupostária va de 
Pany 1978 a l'any 1981. Aquesta etapa es caracteritza, 
deixant al marge els recursos procedents d bperacions 
financeres, peí fet que la práctica totalitat deis ingres
sos de la Generalitat tenia el seu origen en transfe
réncies corrents i de capital procedents de l'estat com 
a conseqüéncia del finan^ament deis servéis transfe-
rits. Servéis, que com ja és sabut, es financien dacord 
amb un criteri estricte de cobertura del cost efectiu. 

Utilitzant les xifres corresponents a les liquida-
cions del pressupost —molt mes adequades que no 
pas les deis crédits o drets inicialment aprovats a la 
Llei de Pressupostos, es pot observar (Taula 18.3) que 
els ingressos de la Generalitat van assolir, l'any 1981, 
un volum global de 67.891,8 milions de pessetes, quan-
titat molt superior a la deis exercicis anteriors, que 

demostra el ritme de creixement accelerat de les finan-
ees de la institució autonómica en aquest període. 

A partir de l'any 1982 s'inicia una nova etapa, 
en la qual Pestructura deis recursos de la Generalitat 
mostra modificacions importants per Y entrada en vigor 
de la Llei de cessió de tributs, la qual va atribuir 
a Catalunya el rendiment d'alguns impostos i taxes 
de titularitat estatal. A diferencia d'alló que passava 
en retapa 1978-81, els pressupostos de la Generali
tat s'adapten ja a alió que será una estructura estable 
en els exercicis següents, i assoleix uns volums, tant 
d'ingressos com de despeses, la dimensió deis quals 
reflecteix un nivell ineludiblement progressiu. Aquest 
període, particularment peí que fa ais ingressos, es 
tanca quan segons les previsions estatutáries, a fináis 
de Pany 1986, es va negociar el mecanisme definitiu 
de finan^ament (Taula 18.4). 

L'any 1982 el pressupost d'ingressos de la Gene
ralitat va ser de quasi 250 mil milions de pessetes. 
Cal remarcar, per primera vegada, el pes de la recap-
tació pels tributs cedits: transmissions patrimonials, 
luxe en destinació, i taxa sobre combinacions aleató-
ries i joc, i, en menor grau, Pimpost sobre les succes-
sions i Pextraordinari sobre el patrimoni. Les trans
feréncies estatals, tanmateix, continúen constituint 
encara unes proporcions elevades deis recursos dispo
nibles (entre el 65 % i el 75 %). 

Dins d'aquest període (1982-1986) cal fer esment 
de Petapa de 1984 a 1986, marcada per Pintent de 
desbloquejar les negociacions sobre el percentatge de 
participado de la Generalitat en els impostos de l'estat, 

Cap. I. 
Cap. II. 
Cap. III. 
Cap. IV. 
Cap. V. 
Cap. VI. 
Cap. VIL 
Cap. VIII. 
Cap. IX. 

Total 

Taula 18.3 
INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Evolució de 

Impostos directes 
Impostos indirectes 
Taxes i altres ingressos 
Transferéncies 
Ingressos patrimonials 
Alienació d'inversions reals 
Transferéncies de capital 
Variació d'actius financers 
Variació de passius financers 
Reintegraments 

1978 a 1981, en 

1978 

-

^ ^ — 

279,7 

8,0 
49,9 

337,6 

milions de ptes. 

1979 

^ ^ _ -

0,3 
623,0 

591,4 

250,0 
9,9 

1.474,6 

1980 

9,0 
2.747,8 

^ ^ — 

2.891,1 

3,3 

5.651,2 

1981 

72,1 
47.526,2 

63,2 

10.178,2 

10.000,0 
52,1 

67.891,8 

Font: Banca Catalana, «Evolució Económica». 1983. 



Cap. I. 
Cap. II. 
Cap. III. 
Cap. IV. 
Cap. V. 
Cap. VL 

Cap. VIL 
Cap. VIII. 
Cap. IX. 

Total 

Taula 18.4 
INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Evolució de 1982 a 1986, en milions de ptes. 

Impostos directes 
Impostos indirectes 
Taxes i altres ingressos 
Transferéncies corrents 
Ingressos patrimonials 
Alienació d'inversions 
reals 
Transferéncies de capital 
Variació d'actius financers 
Variació de passius 
financers 

1982 

9.196,2 
30.196,3 
14.122,3 

177.154,3 
834,7 

5.032,5 

7.134,1 

243.670,4 

1983 

9.002,4 
32.850,2 
20.993,7 

259.276,7 
424,2 

23.345,4 

24.784,4 

370.677,0 

1984 

11.451,5 
38.027,6 
23.455,5 

278.704,8 
444,8 

29.223,1 
139,4 

26.363,5 

407.810,2 

1985 

12.096,2 
52.494,7 
21.075,5 

281.255,1 
516,9 

22.733,4 
43,5 

68.750,0 

458.935,3 

1986 

16.008,0 
27.212,7 
21.132,9 

373.823,7 
563,2 

31.723,6 
85,5 

82.242,0 

552.791,6 

Font: Elaborado propia i dades de Banca Catalana, «Evolució Económica». 

i peí desig d'assolir un acord sobre el finan^ament 
de la Generalitat en el futur. Quant al métode de 
cálcul del percentatge de participado en els ingressos 
de Pestat per a Pany 1984 i els anys immediatament 
posteriors, aquest va ser acordat en una reunió de 
la Comissió Mixta de Valoracions celebrada el dia 
20 de febrer de 1984. El procediment seguit consis
tía a prendre com a base de cálcul la valorado del 
cost efectiu, la recaptació de tribuís cedits i la de 
tributs no cedits, referits tots ells a Pany anterior. 

El pressupost de la Generalitat per a Pany 1984 
va ser confecdonat després que els acords de la Comis
sió Mixta de Valoracions s'aprovessin en el Consell 
de Política Fiscal i Financera. 

La previsió d'ingressos per a l'any 1984 va indoure 
unes partides d'importáncia quantitativa i de carác
ter innovador: 

a) Les transferéncies corresponents al finan^a-
ment de la seguretat social, que representen mes del 
47 % del pressupost. 

b) La quantia, malgrat que irrellevant, corres-
ponent a Pimport sobre el joc de la plena o bíngo, 
que per primera vegada figura en el pressupost 
d'ingressos de la Generalitat. 

c) El volum corresponent a la participado en 
ingressos estatals, fruit deis acords esmentats, i que 
hauria de finan^ar el 4,5 % del total del pressupost. 

d) Les transferéncies inherents ais servéis tras-
passats, amb un pes del 12 % del total del pressupost. 

é) Els recursos procedents del Fons de Compen

sado Interterritorial (FCI), els quals per primera 
vegada no eren el resultat d'aplicar els acords presos 
en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, 
sino el resultat de 1'aplicado de la Llei que regula 
el FCI. Aquests recursos suposaven un xic mes del 
4 % del total d'ingressos pressupostaris. 

, Peí que fa al pressupost de la Generalitat per a 
1985, com que el sistema de cálcul fou el mateix, 
lligat al cost efectiu deis servéis transferits, la Gene
ralitat es vú finan^ar, básicament, amb les transfe
réncies rebudes de Pestat, amb els recursos proce
dents del FCI i amb els rendiments deis tributs cedits. 
Es a dir que la principal característica deis ingressos, 
durant aquesta etapa, continuava essent Palt grau 
d'afectació a unes despeses determinades. 

El pressupost de Pexercici de 1986 reflectia 
Pimpacte de PIVA (Impost sobre el Valor Afegit), 
ja que a causa de la implantado d'aquest impost que
daren modificáis alguns tributs cedits. Concretament, 
se suprimí Pimpost de luxe en destinado, el qual havia 
estat fins aleshores el de mes poder recaptatori, i es 
reduí el tipus impositiu de Pimpost sobre transmis-
sions societáries i el de Pimpost que gravava els arren-
daments deis locáis de negocis. La implantació de 
PIVA, Pany 1986, provoca una clara reducció de la 
previsió de recaptació deis impostos cedits, si be queda 
compensada peí fort increment del percentatge de par
ticipado (a causa deis propis métodes de cálcul) com 
pot observar-se a la mateixa Taula 18.4. 

Per compensar les insuficiéncies financeres, i sobre-
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tot per poder fer front a noves inversions i nous ser-
veis, convé destacar el creixement que ha anat expe-
rimentant el finan^ament per via d'endeutament. De 
la xifra de 7.134,1 milions de pessetes corresponents 
a Pany 1982 s'ha passat, sempre de manera creixent, 
ais 82.242 milions de pessetes per a l'exercici de 1986. 
En aquest últim exercici Pendeutament va suposar 
mes d'un 15 % del total deis ingressos pressupostaris. 

Entre els mesos de novembre i desembre de 1986 
s'arriba a uns acords sobre el nou model de finan^a-
ment per al quinqueni següent, de 1987 a 1991. 

Durant el període transitori, T administrado cen
tral estava obligada a garantir el cost efectiu deis ser-
veis transferits. El nou model de finan^ament es carac-
teritza per la substitució d'aquesta pauta per una altra, 
basada en criteris objectius. 

Deis acords signats a les darreries de 1986 se'n 
desprén el reconeixement que el sistema provisional 
tenia defectes substanciáis que generaven problemes 
financers importants per a la Generalitat. Per com
pensar aixó s'assignaren a la Generalitat 30.000 
milions de pessetes en concepte de liquidado de recla-
macions fetes per servéis transferits en el passat. 

Els criteris objectius que caracteritzen el nou model 
de finan9ament son els establerts a T arricie 45 de 
TEstatut, es a dir: la mitjana deis coeficients de pobla
do i l'esfor? fiscal a Catalunya, aquest darrer mesu-

rat per la recaptació de l'IRPF; la quantitat equiva-
lent a 1'aportado proporcional que correspongui a 
Catalunya, pels servéis i les cárregues generáis que 
l'estat continu'i assumint com a propis; i el principi 
de solidaritat interterritorial a qué es refereix la Cons-
titució, el qual s'ha d'aplicar en funció de la relació 
inversa de la renda per habitant. 

b) Les despeses 

Igual que s'ha fet amb els ingressos, per analitzar 
les despeses de la Generalitat cal utilitzar les xifres 
corresponents a les liquidacions deis pressupostos, difí-
cils d'obtenir en no publicar-se oficialment, pero que 
son les que expliquen mes fidelment el destí real de 
la despesa. 

La Taula 18.5 presenta l'evolució de la despesa 
de la Generalitat (1978-1986) segons la classificació 
económica. La despesa que figurava en els primers 
pressupostos s'encaminava exclusivament a posar en 
marxa Taparell autonómic. D'aquesta manera, durant 
els primers anys els departaments de Presidencia, 
Governació, i Economía i Finances, gaudien d'un con-
junt de despeses relativament mes elevat que el que 
han tingut en els anys posteriors. 

El rápid creixement interanual que enregistren tant 
el volum global de la despesa com la majoria de capí-

Cap. I. 

Cap. II. 

Cap. III. 

Cap. IV. 

Cap. V. 

Cap. VI. 
Cap. VIL 

Cap. VIII. 

Cap. IX. 

Total 

Taula 18.5 
EVOLUCIO DE LES DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Classificació 

Remuneracions 
del personal 
Compra de 
béns i servéis 
Interessos del 
deute 
Transferéncies 
corrents 
Dotacions per 
amortitzacions 
Inversions reals 
Transferéncies 
de capital 
Variació d'ac-
tius financers 
Variació de pas-
sius financers 

1978 

\32,1 

150,8 

46,5 

330,0 

económica. Obligacions liquidades en 

1979 

251,3 

159,3 

5,5 

419,9 

625,5 

^ ^ ™ 

— « - _ 

1.461,5 

1980 

809,4 

393,6 

2,2 

1.605,1 

775,1 

^ ^ ~ 

— 

3.588,4 

1981 

10.239,3 

20.922,5 

11,7 

19.286,2 

4.714,4 

2.320,1 

0,3 

57.494,5 

1982 

87.893,4 

54.366,6 

1.246,1 

82.012,3 

32.391,7 

10.684,2 

256,1 

268.850,4 

milions de 

1983 

120.588,6 

72.786,1 

2.587,9 

110.014,9 

967,2 
33.484,1 

22.087,1 

2.728,9 

365.244,8 

ptes. 

1984 

75.363,7 

8.483,9 

6.392,9 

98.009,9 

23.709,9 

16.192,1 

250,5 

18.098,2 

246.501,1 

1985 

86.251,5 

11.550,6 

10.055,5 

279.893,1 

34.688,3 

24.818,3 

30,4 

30.577,6 

477.865,3 

1986 

100.419,5 

13.265,8 

14.825,1 

330.731,2 

33.172,8 

35.639,3 

373,7 

56.523,7 

584.951,1 

Aqüestes dades no recullen els pressupostos deis organismes autónoms, ni de les empreses publiques i altres ens de la Generalitat, pero en canvi recullen 
el de les entitats gestores de la Seguretat Social, a mes deis pressupostos de la Generalitat própiament dits. 

Font: Elaboració propia i dades de Banca Catalana, «Evolució Económica». 



tols que l'integren, s'explica a partir de les mateixes 
consideracions ja esmentades en relació ais ingressos, 
en el sentit que les xifres reflecteixen fidelment el 
procés de materialització de traspassos de competén-
cies a la Generalitat. 

D'una manera semblant a alió que passa en el cas 
deis pressupostos generáis de P estat, els capítols amb 
mes pes son els corresponents a les remuneracions del 
personal i transferéncies corrents; de fet, aquests dos 
conceptes han estat, habitualment, els que d'una 
manera natural han absorbit mes volum de despeses, 
si bé cal apreciar també la importancia de les destina-
des a les compres de béns i servéis. Aquests tres capí
tols, mes el d'interessos del deute, que a partir de 1983 
comenta a adquirir un volum d'una certa considera
do, formen les anomenades despeses corrents. 

A partir de l'any 1984 hi ha una important modi
ficado en l'estructura de la despesa d'índole exclusi-
vament formal, peí fet que en els pressupostos del 
departament de Sanitat s'exclouen aquelles despeses 
que corresponen ais servéis traspassats de la segure
tat social. Aqüestes despeses, conjuntament amb les 
corresponents ais servéis socials de competencia de 
la Generalitat, formen els pressupostos de les enti-
tats gestores de la seguretat social, la gestió de les 
quals está encomenada a 1'Instituí Cátala d'Assistén-

A la Taula 18.5 pot observar-se com a partir de 
1984 les partides de despesa corresponents a perso
nal i compra de béns i servéis han disminuít, ja que 
han estat incloses al capítol de transferéncies corrents. 

Quant a les despeses de capital —capítols VI i 
VIII principalment— a partir de 1982 totalitzen un 
volum creixent equivalent al 15 % o 20 % del total 
del pressupost. Aquesta participado de les despeses 
de capital en el conjunt d'obligacions es pot conside
rar una mica elevada en comparació amb el sector 
públic central. 

Finalment, Tanálisi orgánica o deparíamental del 
pressupost permet apreciar, a mesura que entren en 
vigor els diferents traspassos de servéis, que la des
pesa es concentra fonamentalment en els departaments 
de Sanitat (inclosos els servéis traspassats de la segu
retat social) i Ensenyament, ja que entre ambdós absor-
beixen el 70 % del pressupost. A continuado caldria 
assenyalar la conselleria de Política Territorial i Obres 
Publiques, amb percentatges de participado que 
oscil-len entre el 9 % i el 1 5 % . 

A la Taula 18.6 es presenta la classificació orgá
nica deis pressupostos de despesa de la Generalitat. 
En aquest cas fan referencia exclusivament ais anys 
1987 i 1988, i les xifres son les corresponents ais pres
supostos preventius, és a dir, ais aprovats peí Parla-

cia i Servéis Socials (ICASS). ment de Catalunya a l'inici de cada exercici económic. 

Taula 18.6 
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 1988. RESUM PER SECCIONS 

(Exclou les despeses corresponents ais servéis traspassats de la S.S.) (milions de pessetes) 

% variació 
Seccions 

01. Parlament 
02. Presidencia 
04. Governació 
05. Economia i Finances 
06. Ensenyament 
07. Cultura 
08. Sanitat i Seguretat Social 
09. Pol. Territorial i O. Púb. 
10. Agricultura, Ramad. i Pesca 
11. Treball 
12. Justicia 
13. Industria i Energía 
14. Comerc, Consum i Turisme 
15. Consell Consultiu 
16. Classes Passives 
17. Deute 
18. Sindicatura Comptes 
19. Corporacions Locáis 

Total 

1987 1988 88/87 

1.386,5 1.610,0 16,12 
15.189,2 17.647,4 16,18 
9.493,6 10.542,0 11,04 
3.192,1 3.008,5 5,75 

137.722,3 160.607,0 16,62 
7.571,4 8.065,5 6,53 

21.622,3 22.230,0 2,81 
39.855,7 41.160,5 3,27 
7.691,7 9.085,7 18,12 
6.772,5 7.653,0 13,00 
7.508,2 8.297,1 10,51 
3.643,1 5.739,4 57,54 
4.108,6 4.761,0 15,88 

84,7 99,3 17,24 
37,0 382,3 933,34 

15.334,0 20.118,5 31,20 
193,6 198,0 2,25 

0,0 106.346,1 

281.406,5 427.551,2 51,93 

Font: Departament d'Economia i Finances, «Nota d'Economia», n.° 32, juny 1988. 
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PODER JUDICIAL 
L'ADMINISTRACIÓ 

TU STÍ CÍA 

Jo SEP LLUÍS JORI 

1. EL MARC LEGAL DE LES 
INSTITUCIONS JUDICIALS 

El «poder judicial» constitueix una expressió 
d'antiga tradició, que es refereix mes aviat a la facul-
tat de comminació o coacció amb qué Pestat es dota, 
mitjancant determináis órgans, per tal d'obtenir la 
plena realització d'alló que la llei declara; contrária-
ment, «administració de justicia» fa mes aviat refe
rencia ais mecanismes de qué se serveix Pestat per 
tal de poder arribar a Padopció d'aquelles resolucions 
que constitueixen Pexpressió del poder judicial. 

Aquesta distinció conceptual té també la seva 
transcendencia peí que fa al que aquí ens interessa. 
Si el poder judicial el considerem com una de les 
manifestacions de Pexercici del poder per Pestat, jun-
tament amb el legislatiu i Pexecutiu, haurem de teñir 
present que és Púnic d'aquests tres poders que no 
té una genuina manifestació autonómica; la Generali-
tat de Catalunya exerceix el poder al Principat, dins 
Pámbit que li marquen la Constitució i PEstatut, mit
jancant la seva máquina administrativa i legislativa, 
per crear i dur a terme Pexecució de les liéis que 
regulen els aspectes ais quals s'estenen les seves com
peténcies; pero no té encara una organització juris
diccional genuínament autonómica, és a dir, uns órgans 
que tinguin per funció P aplicado i interpretació de 
les liéis catalanes i Penjudiciament d'aquells ciutadans 
que tinguin la condició política de catalans, en tots 
aquells casos en qué es planteja un conflicte intersub-
jectiu. 

Altrament, tampoc Padministració de justicia, 
entesa com a máquina o instrument coadjuvant per 
a Pobtenció del pronunciament que actúa el poder judi

cial, té un carácter o ámbit autonómic, i tots els fun-
cionaris i mitjans materials que s'integren dins la 
maquinaria que constitueix P administració de justi
cia son avui per avui competencia del poder central; 
no s'han actuat transieréncies en aquest sentit, cosa 
que no vol pas dir que legalment no hi hagi possibili-
tats de traspassar a Pens autonómic tot Paparell admi-
nistratiu deis mitjans materials que integren Padmi
nistració de justicia. 

Per acabar d'emmarcar la situació caldrá també 
teñir en compte un altre aspecte que en certa manera 
suposará una limitado, o com a mínim una singulari-
tat en tot alió que fa referencia al traspás de compe
téncies, i és que la responsabilitat del govern en Pámbit 
de la justicia está distribuida a nivell de Pestat entre 
dos órgans diferents; el ministeri de Justicia i el Con
sell General del Poder Judicial; aquest darrer alt orga-
nisme de definido constitucional té com a competen
cia el govern del poder judicial a tot Pestat; és a 
dir, tots els mecanismes de selecció, formado, pro-
moció i régim disciplinan deis jutges i magistrats, com 
a mitjá per enfortir la seva independencia, i aqüestes 
competéncies del Consell General del Poder Judicial 
son intransferibles a les comunitats autonómiques. Les 
altres responsabilitats de govern i direcció que afec
ten la justicia, i que integren el que abans hem ano-
menat gestió deis mitjans materials, corresponen al 
ministeri, i sí que son transferibles. 

El marc legal que regula tot el que es refereix 
a la justicia queda definit tant a la legislado de Pestat 
com a la legislado catalana. La primera compren fona-
mentalment els articles 117 a 127 de la Constitució, 
la Llei Orgánica del Poder Judicial, i la Llei de Demar
cado i de Planta Judicial encara no aprovada. La legis-
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lacio catalana es centra fonamentalment en el contin-
gut de l'Estatut, que dedica a aquest tema els arti-
cles 18 a 23. 

Del contingut deis preceptes de la Constitució que 
hem referit, se'n desprén que la justicia s'administra 
exclusivament per jutges i magistrats en nom del rei; 
que regeix el principi d'unitat jurisdiccional, cosa que 
significa que no pot haver-hi tribunals especiáis Ue
vat deis de tradició consuetudinaria; i que el Tribu
nal Suprem, amb jurisdicció a tot l'estat, es l'órgan 
jurisdiccional superior en tots els ordres, Uevat del 
que es disposa en materia de garanties constitucio-
nals, que fa al-lusió al Tribunal Constitucional. 

Ara bé, aquest darrer principi s'ha de posar en 
relació amb l'article 152 de la propia Constitució, 
que declara que un Tribunal Superior de Justicia, sens 
perjudici de la jurisdicció que correspongui al Tribu
nal Suprem, culminará l'organització judicial dins 
l'ámbit territorial de la comunitat autónoma. 

Peí que f a a la Llei Orgánica del Poder Judicial, 
al marge de les ref eréncies al Tribunal Superior de Jus
ticia que després veurem, al-ludeix a les comunitats 
autónomes en relació ais mitjans materials i a la demar
cado judicial. En relació ais primers es disposa que, en 
principi, és competencia del ministeri de Justicia proveir 
els jutjats i tribunals deis mitjans materials necessaris 
per al desenvolupament de la seva tasca amb indepen
dencia i eficacia; aixó no obstant, es declara tanma-
teix que la gestió d'aquests recursos podrá atribuir-se 
a les comunitats autónomes en tots aqueUs casos en 
qué els respectius Estatuís continguin aquesta previsió. 

Els órgans judicials (jutjats i tribunals) teñen una 
base territorial, és a dir que estenen la seva compe
tencia a un ámbit territorial determinat, i aixó signi
fica que necessiten una demarcado com a fórmula 
per a determinar la circumscripció territorial de cadas-
cun deis órgans. La fixació d'aquesta demarcado s'ha 
de fer per llei de les Corts Generáis, pero la Llei 
Orgánica del Poder Judicial preveu que les comuni
tats autónomes formulin proposta de fixació deis par-
tits judicials. A mes, preveu també que les comuni
tats autónomes determinin per llei la capitalitat 
d'aquests partits judicials. 

La Llei Orgánica del Poder Judicial, que fou pro
mulgada el primer de juliol de 1985, preveu que en 
el termini d'un any el govern haurá de remetre a 
les Corts Generáis el projecte de Uei de planta i demar
cado judicial. Tot i així, aquesta Uei, que ha de suposar 
el pie desenvolupament i aplicació de la Llei Orgá
nica, encara no ha estat promulgada. Sí que hi ha, 
pero, un projecte a les Corts Generáis en el qual, 

al marge de les declaracions que afecten el Tribunal 
Superior de Justicia a qué després ens referirem, conté 
declaracions que ratifiquen el protagonisme de les 
comunitats autónomes quant a la fixació de les demar-
cacions, capitalitats i seus deis jutjats i tribunals. 

La legislado catalana encara es troba, avui per 
avui, fonamentalment en PEstatut, que conté decla
racions quant a competéncies deis órgans jurisdiccio-
nals a Catalunya, i a la formado i composició del 
Tribunal Superior de Justicia, i que atribueix a la 
Generalitat les següents facultats: 

a) exercir totes les que la Llei Orgánica del Poder 
Judicial reconegui o atribueixi al govern de l'estat; 

b) fixar la delimitació de les demarcacions terri-
torials deis órgans jurisdiccionals a Catalunya i la loca-
lització de Uur capitalitat; 

c) coadjuvar en l'organització deis tribunals con-
suetudinaris i tradicionals i en la instal-lació deis jut
jats, sotmetent-se en tot cas a aUó que disposa la Llei 
Orgánica del Poder Judicial; i 

d) convocar concursos i oposicions per a cobrir 
les places vacants a Catalunya de magistrats, jutges, 
secretaris judicials i altre personal al servei de 1'admi
nistrado de justicia, d'acord també amb alió que dis-
posi la Llei Orgánica del Poder Judicial. 

La Constitució, amb l'afany de garantir la inde
pendizado del poder judicial, posa un fort accent 
en evitar lligams entre aquest i el poder executiu, 
de manera que preveu la seva organització de forma 
autónoma i sense cap relació amb el dit poder. Per 
entendre aquesta qüestió és fonamental teñir en 
compte la diferenciado que féiem al principi, entre 
el poder judicial i 1'administrado de justicia. 

El primer, com a tal poder, s'ha d'estructurar —i 
així ho fa la Constitució— al marge de l'executiu. 
Pero el poder judicial, entes com a facultat de jutjar 
i fer executar alió que es jutja, necessita d'un aparell 
per a funcionar, d'una infraestructura de mitjans mate
rials i personáis i d'organització, que es aUó en qué 
consisteix precisament l'administració de justicia, que 
está en mans de l'executiu i que li ho ha de submi
nistrar. 

Aquest principi és fonamental a l'hora d'enten
dre la possible distribució de les competéncies en mate
ria de justicia, perqué si el poder judicial és únic a 
tot l'estat, com així ho proclama la Constitució en 
una declaració que suposa un important aven$ demo-
crátic, no sembla que la Generalitat pugui assumir 
competéncies en relació a aquest poder, i mes con-
cretament al seu govern respecte deis jutjats i tribu-



nals instal-lats dins Pámbit de Catalunya. El Consell 
General del Poder Judicial és l'únic órgan de govern 
del poder judicial i l'encarregat de garantir-ne la uni-
tat i la independencia enfront deis altres poders. 

Ara be, el que sí és transferible, i així es desprén 
perfectament deis textos legáis que abans hem vist, 
és la gestió del que representa l'administració de jus
ticia i que correspon al ministeri de Justicia del govern 
central, i que fonamentalment contempla les qües-
tions referents al personal al servei de T administrado 
de justicia: provisió de vacants, retribució, i régim 
disciplinan (tant peí que fa al personal auxiliar com 
al personal col-labor ador: secretaris, auxiliars, metges 
forenses, perits, personal subaltern); el proveíment 
del mitjans materials necessaris per al funcionament 
de l'administració de justicia (seus, despatxos, ser-
veis en general, informatització, mobiliari); i Porga-
nització i fixació de les demarcacions judicials del ter-
ritori (partits judicials i capitalitats). 

2. L'ORGANITZACIO TERRITORIAL 
DE LA JUSTÍCIA 

En aquests moments l'organització i demarcado 
territorials de Tadministrado de justicia a Catalunya 
s'estableixen sobre la base de P existencia de PAudién-
cia Territorial de Barcelona, amb seu a aquesta ciu-
tat. Hi ha un president de PAudiencia Territorial, 
anomenat peí Consell General del Poder Judicial, que 
representa la mes alta instancia organitzativa i gover-
nativa dins Pámbit de l'administració de justicia a 

En aquesta organització s'exerceixen les funcions 
judicials o jurisdiccionals que son les típiques deis 
órgans judicials i que transcendeixen directament ais 
administráis, i també s'exerceixen funcions governa-
tives i disciplinarles d'ámbit intern. 

L'Audiencia Territorial de Barcelona está com
posta d'una serie de sales o tribunals que s'ocupen 
de les qüestions civils i contencioses administratives; 
n'hi ha tres sales de cada, amb un president i cinc 
magistrats cadascuna d'elles. Totes elles desenvolu-
pen les seves competéncies a tot Pámbit de Cata
lunya, és a dir que coneixen de les qüestions que 
cauen dins el seu ámbit competencial per rao de la 
materia conflictiva i que teñen lloc en qualsevol punt 
del Principat. 

Peí que fa a les competéncies en Pámbit penal, 
corresponen a PAudiéncia Provincial, que si bé s'inte-
gra dins PAudiéncia Territorial, té el seu ámbit com
petencial propi dins el territori o demarcado admi
nistrativa de la provincia, per la qual cosa hi ha a 
Catalunya quatre audiéncies provincials amb les seus 
respectives a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 
A Barcelona, PAudiéncia Provincial está dividida en 
deu seccions o tribunals amb un president i dos magis
trats cadascun, mentre que a les altres tres capitals 
només hi ha un tribunal, amb un president, que ho 
és alhora de PAudiéncia Provincial respectiva, i dos 
magistrats (Taula 19.1). 

Hem consignat fins ací els órgans anomenats 
col-legiats, és a dir els tribunals; pero al marge 
d'aquests, existeixen els órgans unipersonals, és a dir 
els jutjats. Hi ha jutjats de Primera Instancia i Ins-

Catalunya. trucció que teñen competencia en els ámbits civil i 

Taula 19.1 
ASSUMPTES TRACTATS ALS TRIBUNALS DE JUSTÍCIA 

Dades relatives ais órgans col-legiats, per a Pany 1986 

Assumptes pendents 
a l'iníci de 1986 

Assumptes registráis 
durant el 1986 

Sentencies definitives 
dictades 

Assumptes pendents 
en acabar 1986 

Audiencia Territorial 
de Barcelona Seccions penáis de les Audiéncies Provincials de 

Sales Contenciós 
civil administratiu Barcelona Girona Lleida Tarragona 

4.686 5.274 6.930 858 392 364 

2.852 5.107 7.713 986 710 930 

2.422 2.346 6.163 774 606 830 

4.481 7.482 8.415 784 397 352 

Font: Memoria del Consejo General del Poder Judicial, 1987. 



penal, amb la particularitat que a Barcelona ho son, 
o bé de Primera Instancia amb competéncies exclusi-
vament civils, o bé d'instrucció, amb competéncies 
exclusivament penáis. Hi ha tanmateix uns órgans 
unipersonals amb competéncies en l'ámbit laboral, que 
coneixen deis conflictes individuáis o col-lectius que 
es plahtejen en les relacions entre empresaris i trebal-
ladors, que son les Magistratures de Treball. Hi han 
també Jutjats de Menors i de Vigilancia Penitenciaria. 

Ja hem comentat abans que els órgans que ano-
menem coMegiats (els tribunals), teñen la seva seu 
fonamentalment a Barcelona, i també a Tarragona, 
Lleida i Girona peí que f a ais tribunals de les Audién-
cies Provincials. En canvi, els órgans unipersonals (els 
jutjats) teñen un ámbit territorial que s'identifica amb 
el Partit Judicial: aixó suposa que a la seu o capitali-
tat de cadascun d'aquests partits judicials hi ha cons
tituid almenys un jutjat de primera instancia i ins-
trucció, i n'hi poden haver mes d'un en funció de 
les necessitats i conflictivitat de la zona. 

Aquests son avui els partits judicials: Barcelona, 
Badalona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de 
Gramanet, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llo
bregat, Mataré, Terrassa, Sabadell, Granollers, Man-
resa, Vic, Igualada, Arenys de Mar, Berga, Vilanova 
i la Geltrú, i Vilafranca del Penedés, peí que fa a 
les comarques de Barcelona; a les de Tarragona: Tar
ragona, Reus, Valls, El Vendrell i Tortosa; a les de 
Ponent: Lleida, Viella, Balaguer, La Seu d'Urgell, 
Tremp i Cervera; i a les de Girona: Girona, Figue-

res, la Bisbal, Olot, Santa Coloma de Farners i 
Puigcerdá. 

Les Magistratures de Treball, els Jutjats de Menors 
i els de Vigilancia Penitenciaria teñen les seves seus 
a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, pero está 
previst que les primeres puguin constituir-se en aquel-
Íes poblacions on la conflictivitat laboral així ho acon-
selli (Taula 19.2). 

Les dades que recullen les Taules 19.1 i 19.2, sobre 
1'activitat deis tribunals i jutjats, posen de manifest 
que els diferents órgans judicials o, si mes no, la gran 
majoria, teñen un cúmul de treball superior al que 
una ponderada i efica9 administració de justicia exi-
geix. I aquesta disfunció es molt mes palesa si com-
parem les dades deis nostres jutjats amb les deis jut
jats d'altres comunitats que es troben infrautilitzats, 
amb la qual cosa no resulta gens atractiu per a la 
majoria de jutges estar al front d'un jutjat a Cata
lunya, i les vacants que comporta aquesta falta d'inte-
rés lógicament no ajuden a netejar el cúmul d'assump-
tes pendents de resolució. 

Catalunya no ha estat tradicionalment térra d'una 
gran litigiositat, ni tant sois en aquelles comarques 
que han gaudit d'un mes alt desenvolupament econó-
mic, en qué lógicament es poden plantejar un nom
bre superior de conflictes en la interpretado deis actes 
amb transcendencia jurídica; a mes, ha estat una térra 
amb una sólida tradició arbitral, en qué els conflictes 
de dret privat han estat sotmesos en moltes ocasions 
al criteri d'árbitres Uiurement designáis per les parts. 

Taula 19.2 
ASSUMPTES TRACTATS ALS JUTJATS I MAGISTRATURES 

Assumptes registrats 

Sentencies' 

Sumaris instru'its2 

Núm. jutjats 

Sentencies per jutjat 

Dades relatives ais órgans unipersonals, per a Pany 1986 

Jutjats de Barcelona Resta jujtjats 
Primera Magistr. Instr, i 1.a instancia 
instancia Instrucció Familia Treball Civil Penal 

13.751 1.678 

2.150 8.154 1.225 27.593 5.929 10.857 

2.429 

13 23 4 22 613 654 

165 354,5 306 1.254 97 167 

Magistratura 
TrebalV 

4.026 

5 

805 

1. Son sentencies amb efectiva contradicció, i per tant no es comptén els recursos amb resolucions de trámit i altres sentencies «fácils». 
2. Es tracta deis sumaris que instrueixen els jutjats d'instrucció, per bé que els jutja Y Audiencia Provincial. 
3. Només hi ha dades de 61 jutjats, deis 66 que existeixen. 
4. Hi ha dades de 65 jutjats del total de 66. 
5. Les dues magistratures del treball de Girona dictaren 1.818 sentencies, 1.606 les dues magistratures de Tarragona, i 602 sentencies la de Lleida 

Font: Memoria del cornejo General del Poder Judicial, 1987. 



Aixó no obstant, últimament 1'índex de litigiositat 
ha pujat molt; en Fámbit civil, per la gran quantitat 
d'impagats que es donen i per la creació de procedi-
ments executius de naturalesa molt expeditiva, al 
marge de la gran litigiositat que es dona en el dret 
de familia. En Fámbit penal també ha crescut molt 
la litigiositat, principalment per rao de delictes menors 
(robatoris amb for^a a les coses, sense violencia en 
les persones), i de tota la problemática derivada de 
la droga, ja es tracti de delictes directes de tráfic, 
ja deis motiváis peí consum. El mateix cal dir de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, que és fruit 
del propi desenvolupament democrátic de la societat 
i del reconeixement de tots a impugnar els actes de 
F administrado que es consideren perjudicials per ais 
administráis. 

Tota aquesta relació de circumstáncies fa neces-
sária una constant revistó de la situació deis órgans 
que composen Fadministració de justicia, amb la fina-
litat que pugui sempre emmotllar-se a les necessitats 
de la comunitat, canviant d'aquesta forma el criteri 
seguit fins ara, en qué les reformes sempre han estat 
posteriors a les necessitats, i sovint insuficients. 

Tanmateix, a aquest quadre de distribució deis 
órgans judicials li queda poc temps de vida, tota 
vegada que la llei de demarcació i planta judicial, 
d'imminent aprovació, preveu un canvi radical tant 
peí que fa el nombre de jutjats i tribunals com a la 
seva distribució. 

La nova estructura de Fadministració de justicia 
quedará constituida en primer lloc peí Tribunal Supe
rior de Justicia, que estendrá la seva jurisdicció a tot 
el Principat, amb competencia en els ámbits civil, 
penal, contenciós administratiu, i social. Tindrá la 
seva seu a la ciutat de Barcelona, i estará integrat 
per tres sales: una per a les qüestions civils i penáis, 
amb cinc magistrats; una segona per a les contencio-
ses administratives, amb vint-i-cinc magistrats; i una 
tercera per a les qüestions de dret laboral, amb vint-
i-quatre magistrats. A mes, hi hauran les Audiéncies 
Provincials, amb competéncies en materies civils i 
penáis, els jutjats contenciosos administratius, els jut
jats socials o laboráis, els jutjats de vigilancia peni
tenciaria, i els jutjats de menors, tots ells amb seu 
a les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona 
i amb jurisdicció a tot Fámbit de la provincia respec
tiva. L'Audiéncia Provincial será única a cada capi
tal, és a dir que mentre es mantingui el régim de 
les quatre províncies, n'hi haurá quatre a Catalunya. 
Ara bé, es podran distribuir en seccions o tribunals 
diferents, segons les necessitats de cada territori com-

petencial; la previsió es de noranta-dos magístrats 
(seixanta-vuit per a Barcelona, nou per a Girona, sis 
per a Lleida i nou per a Tarragona). 

Peí que fa ais jutjats contenciosos administratius, 
serán deu a Barcelona, dos a Girona, dos a Lleida 
i tres a Tarragona. Els socials serán quaranta-vuit a 
Barcelona, quatre a Girona, dos a Lleida i quatre 
a Tarragona. Els de vigilancia penitenciaria serán tres: 
dos amb jurisdicció a Barcelona i Girona, i un amb 
jurisdicció a Tarragona i Lleida. Finalment, jutjats 
de menors n'hi ha vuit de previstos: cinc a Barce
lona, un a Girona, un a Lleida i un a Tarragona. 

En relació ais jutjats de Primera Instancia i Ins-
trucció, que estenen la seva competencia en materia 
civil i penal a tot Fámbit del partit judicial, hi ha 
previstos per a Catalunya quaranta-vuit partits judi
cials, que presumiblement tindran les seves respecti-
ves seus a les següents poblacions, a resultes del que 
resolgui definitivament la Generalitat de Catalunya, 
que és a qui correspon fixar la capitalitat: Martorell, 
Manresa, Granollers, Mataró, Vic, Arenys de Mar, 
Igualada, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del 
Penedés, Badalona, Barcelona, Sant Boi del Llobre
gat, Sabadell, Terrassa, Sant Feliu del Llobregat, Hos-
pitalet del Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, 
Cerdanyola del Valles, Cornelia, Gavá (o Viladecans), 
Mollet del Valles, Esplugues del Llobregat, Sant Cugat 
del Valles, el Prat del Llobregat, Figueres, Girona, 
La Bisbal, Rípoll, Santa Coloma de Farners, Olot, 
Lloret de Mar (o Blanes), Sant Feliu de Guíxols, Puig-
cerdá, Tremp, Balaguer, Cervera, Lleida, La Seu 
d'Urgell, Viella, Solsona, El Vendrell, Reus, Amposta, 
Valls, Gandesa, Tarragona i Tortosa. 

3. EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA 

Convé detenir-se una mica mes profundament en 
aquesta institució, tota vegada que consistint en un 
tribunal encarregat de judicar els actes conflictius deri
váis de Faplicació de liéis genui'nament catalanes, o 
dictats per institucions autonómiques, ha de suposar 
la culminado de F«autonomia» en un aspecte o pilar 
fonamental. L'autonomia, entesa com a facultat 
d'autogestió, ha de comprendre també aquest aspecte 
de Fexercici del poder; no n'hi ha prou amb atribuir
se la facultat de crear liéis i la facultat de fer-les exe-
cutar, si després el control de la legalitat d'aquestes 
liéis i deis actes d'execució de les mateixes s'atribueix 
a un órgan no integrat dins de les institucions auto-
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nómiques; és necessari atribuir-se també amb carác
ter exclusiu la facultat i el poder de resoldre els con
flictes que sorgeixin quan en 1'aplicado i execució 
de les liéis hi han diferents criteris d'interpretació, 
ja es doni aquesta situació en el marc de les relacions 
privades, és a dir en Pámbit de la contractació entre 
particulars o de les relacions familiars o de les que 
ens vinculen amb les coses del món exterior, o en 
el marc de les relacions de carácter públic, és a dir 
quan els conflictes es produeixen entre un particular 
i Tadministrado. 

Aqüestes situacions conflictives que exigeixen un 
tribunal propi s'han donat i es donen peí fet que 
Catalunya té un dret civil propi, recollit en la Com
pilado de Dret Civil de Catalunya, que és la primera 
font reguladora deis conflictes que es produeixin entre 
catalans en tot alió que regula, i té també institu-
cions administratives própies, que dicten actes que 
han d'estar sotmesos a la legalitat. 

La constitució i funcionament d'un tribunal supe
rior o suprem a Catalunya no constitueix cap nove-
tat. Catalunya va gaudir ja d'un órgan d'aquestes 
característiques: el Tribunal de Cassació que, de con-
formitat amb el que preveia PEstatut de Catalunya 
de 1932, va ser regulat peí Parlament de Catalunya 
mitj anean t llei de 2 de marc de 1934, publicada en 
el Butlletí Oficial de la Generalitat de 13 de marc. 

L'actual Estatut es refereix al Tribunal Superior 
de Justicia com Porgan en qué culminará Porganitza-
ció judicial en Pámbit territorial de Catalunya, i davant 
del qual s'esgotaran les successives instáncies proces-
sals en els termes de Part. 152 de la Constitució, 
que salva la competencia del Tribunal Suprem de 
PEstat. Si bé el propi Estatut atribueix a la Genera
litat competencia exclusiva per a Porganització de les 
seves institucions d'autogovern, no hi ha encara a 
Catalunya una llei reguladora del Tribunal Superior 
de Justicia, a diferencia del que succeeix amb la Llei 
del Consell Consultiu de 25 de febrer de 1981, del 
Parlament, President i Consell Executiu de 23 de marc 
de 1982, de la Sindicatura de Comptes de 5 de marc 
de 1984, o del Síndic de Greuges de 20 de marc 
de 1984; després veurem per qué. 

Aixó no obstant, del propi Estatut, de la Llei 
Orgánica del Poder Judicial i de la Llei de Planta 
i Demarcació Judicial es poden extreure quines serán 
les seves competéncies. 

En Paspecte civil el Tribunal coneixerá deis recur
sos de cassació i revistó que es formulin contra les 
resolucions pels órgans jurisdiccional civils que tin-
guin la seva seu a Pámbit de Catalunya, quan els 

dits recursos es fonamentin en la infracció de les nor
mes de Dret Civil cátala. Tanmateix, tindrá compe
tencia per a conéixer de les demandes de responsabi-
litat civil que es formulin contra el president de la 
Generalitat, els membres del Consell Executiu o els 
diputáis al Parlament de Catalunya, per actes come-
sos en Pexercici de les funcions própies deis seus 
carrees. 

En Pexercici de la seva competencia en Pordre 
penal, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
será Pencarregat de jutjar el president de la Generali
tat, els membres del Consell Executiu i els diputats 
al Parlament de Catalunya quan se'ls demani respon-
sabilitat penal. 

En Pámbit de la jurisdicció contenciosa adminis
trativa, el Tribunal Superior ha de conéixer de les 
següents qüestions: deis recursos que es formulin con
tra les resolucions dictades pels jutjats contenciosos 
administratius que hi hagi a Catalunya; deis recursos 
contra els actes dictats pels órgans administratius de 
Pestat a Catalunya; deis recursos contra els actes admi
nistratius dictats per les institucions autonómiques: 
president de la Generalitat, Consell Executiu i con-
sellers, i també Parlament de Catalunya i les seves 
comisions en materia de personal i actes d'adminis
trado; també ha de conéixer deis recursos que es facin 
en materia electoral contra els actes de les Juntes Elec
tor ais. 

Peí que respecta a les qüestions laboráis, corres-
pon al Tribunal Superior conéixer deis recursos que 
es formulin contra les resolucions dictades pels Jut
jats socials de Catalunya, i també directament d'aque-
lles controvérsies que afectin els interessos deis tre-
balladors i empresaris que tinguin un ámbit superior 
a un Jutjat social, i que lógicament no superin el de 
la Comunitat. 

Quant al nomenament deis magistrats que han 
de composar el Tribunal Superior de Justicia de Cata
lunya, PEstatut remet a alió que disposa la Llei Orgá
nica del Poder Judicial, referint-se no obstant de forma 
expressa al president, el nomenament del qual cor-
respon al rei a proposta del Consell General del Poder 
Judicial, disposant que el president de la Generalitat 
n'ha d'ordenar la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat. 

En relació ais magistrats, la llei de Planta i Demar
cació Judicial disposa que en el terme de tres mesos 
des de la seva aprovació, el Parlament de Catalunya 
haurá de proposar les ternes per al nomenament peí 
Consell General del Poder Judicial deis juristes de 
reconegut prestigi que juntament amb els magistrats 



de carrera hauran de composar les sales del Tribunal 
Superior de Justicia. 

De tot el que fins ací hem vist se'n desprén una 
circumstáncia interessant de ressaltar, i es la de que 
el Tribunal Superior de Justicia no ha estat creat per 
una llei del Parlament cátala, sino precisament per 
una llei desenvolupadora de la previsió constitucio
nal, dictada peí Parlament de restat. Suposa aixó un 
régim essencialment diferent del sorgit de l'Estatut 
de 1932. En P arricie 12 d'aquest text es disposava 
que «... la Generalitat organitzará Vadministrado de jus
ticia en totes les jurisdiccions, excepte en la Militar i 
de VArmada; segons els preceptes de la Constitució i 
les liéis processals i orgdniques de l'Estat. La Generali
tat nomenard els jutges i magistrats amb jurisdicció a 
Catalunya mitjangant concursos entre els components 
de Vescalafó general de VEstat. El nomenament deis 
magistrats del Tribunal de Cassació de Catalunya, cor
responda a la Generalitat d'acord amb les normes que 
el seu Parlament determini». Podem veure com el régim 
sorgit de PEstatut i la Constitució republicana era 
d'una amplitud extraordinaria, ja que donava a la 
Generalitat competéncies plenes per a Porganització 
no només del Tribunal de Cassació, com a órgan genui-
nament autonómic, sino també de tota la jurisdicció 
dins Pámbit territorial de Catalunya. 

Avui, la norma básica la trobem en P arricie 152 
de la Constitució espanyola, i en la interpretado que 
n'ha fet el Tribunal Constitucional. Diu aquest pre-
cepte: «... un Tribunal Superior de Justícia} sens percu
did de la jurisdicció que correspongui al Tribunal Suprem, 
culminara Vorganització judicial dins Vámbit territorial 
de la Comunitat Autónoma. En els Estatuts de les Comu-
nitats Autónomes podran establir-se els supósits i les for
mes de participado d'aquelles en V organització de les 
demarcacions judicials del territori, tot de conformitat 
amb el que preveu la llei orgánica del poder judicial 
i dins la unitat i la independencia própies d'aquest dar-
rer». El Tribunal Constitucional, en interpretar aquest 
precepte en relació amb Particle 19 de PEstatut 
d'Autonomia de Catalunya, en la seva sentencia de 
22 de juny de 1982, arriba a la conclusió que el Tri
bunal Superior de Justicia de Catalunya no es un órgan 
de la Generalitat, sino de Pestat i de la seva organit
zació judicial, basant aquesta doctrina en el principi, 
també constitucionalment declarat, de la unitat juris
diccional en tot Pámbit de Pestat. 

Per tant, el Tribunal Superior de Justicia de Cata
lunya és una institució que neix evidentment en fun-
ció i per rao de Pexisténcia de la «Comunitat Autó
noma» com a instancia política i administrativa, pero 

no és institucionalment cátala, no forma part de la 
Generalitat sino de Porganització institucional de 
Pestat, fet que constitueix un régim essencialment 
diferent del que regia PEstatut de 1932. 

4. LA BASE SOCIAL DE LA 
COMPOSICIÓ DELS JUTJATS 
I DELS TRIBUNALS 

Catalunya ha estat una térra amb una gran tradi
etó jurídica, que ha donat a la ciencia del Dret grans 
juristes, textos importants, i institucions d'una gran 
utilitat, fonamentalment en Pámbit de les relacions 
del dret privat; pero, contráriament, no ha esta una 
térra de jutges. No han estat gaires els catalans que 
tradicionalment hagin fet de la carrera judicial la seva 
professió, ans al contrari; Catalunya ha estat térra 
que de sempre ha acollit jutges d'altres procedéncies 
geográfiques. 

Les raons d' aquesta realitat comprovable potser 
haurien de buscar-se, al marge de qüestions jurídi-
ques, en Pámbit de les económiques. L'ingrés a la 
carrera judicial es fa mitjangant oposició o concurs; 
un petit nombre de places és reservat a juristes de 
reconeguda competencia, que hi accedeixen a través 
de la fórmula del concurs de mérits, mentre que la 
majoria ha d'accedir a la carrera mitjan9ant Poposi-
ció. Aquesta forma d'accés exigeix Pestudi i prepara
do d'un rigorós temari, i comporta una situació d'abso-
luta indeterminació durant els dos o tres anys que 
normalment dura la preparació, tot aixó després deis 
cinc anys que comporta la preceptiva llicenciatura en 
dret. A aquest fet cal afegir-hi que económicament 
és una carrera que de sempre ha estat poc atraient, 
mes encara si pensem que amb el mateix grau d'exi-
géncia d'estudi, o semblant, hi ha la possibilitat d'acce-
dir a d'altres cossos de juristes amb un reconeixe-
ment económic molt mes interessant. Si a tot aixó 
hi afegim encara el fet que Catalunya, peí seu desen-
volupament económic, ha estat una térra que ha ofert 
un ventall de sortides mes ampie al llicenciat novell, 
que no pas a d'altres indrets de Pestat, no ens ha 
d'estranyar que tradicionalment hi hagi hagut pocs 
jutges catalans, a diferencia d'altres contrades, com 
pot ser el cas de Galicia, d'una forta tradició judicial. 

La situació que hem descrit ha sofert no obstant, 
d'un temps en?á, una important modificació que té 
possiblement dues causes fonamentals. En primer Uoc 
el fet que Catalunya no ha restat al marge de la forta 
crisi económica que a partir deis anys seixanta ha 



afectat tota la societat occidental. La crisi económica 
porta una important reducció deis llocs de treball, 
i Fatur també ha incidit d'una manera important entre 
els llicenciats universitaris, que han vist com molts 
deis llocs de treball que ocupaven en F empresa pri
vada desapareixien, amb la qual cosa una de les vies 
d'ocupació quedava for?a redu'ida; per altra banda, 
la possibilitat de dedicar-se al Iliure exercici de la 
professió comporta un risc tant económic com pro-
fessional que no tothom está en condicions d'assu-
mir, sobretot per qui no té ja un despatx al seu abast 
per raons de tradició familiar. 

El segon aspecte que ha portat a una modificació 
de la situació que abans hem descrit, és Feconómic 
retributiu; els sous deis jutges, sense ser óptims, han 
millorat considerablement, amb la qual cosa un deis 
entrebancs mes importants s'ha reduít també consi
derablement, servint a la vegada per canviar la con-
cepció del professional de la judicatura. Abans els 
jutges cobraven poc, i per compensar-los d'aquesta 
situació se'ls investía d'un fort predicament social i 
se'ls concedien prebendes que permetien corregir les 
disfuncions derivades deis seus migrats ingressos eco-
nómics: casa i subministraments (aigua, llum...) de 
franc, forts descomptes o gratui'tat en espectacles i 
transports públics, etc. Avui sortosament aquesta situa
ció ha canviat, i aixó ha ajudat a convertir la de jutge 
en una professió com qualsevol altra, fent-la mes 
atraient. 

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya ha 
pres consciéncia que la millor forma d'ajudar a Festa-
bilitat deis jutges i altres funcionaris de F administra
do de justicia, de normalitzar Fus de la llengua cata
lana, i en definitiva de millorar el funcionament 
d'aquesta institució, passa per Faccés a la carrera de 
professionals catalans, i per aixó ha dut a terme una 
política de beques per a la preparació de les oposi-
cions, que ha afavorit molt Fincrement d'aspirants 
originaris de Catalunya. 

Donarem a continuació algunes dades estadísti-
ques, que ens ajudaran a conéixer la realitat i cir-
cumstáncies socials deis qui formen Faparell de Fadmi-
nistració de justicia a Catalunya. Les dades 
corresponen a un informe elaborat per encárrec de 
la direcció general de Relacions amb FAdministració 
de Justicia, del departament de Justicia de la Genera
litat de Catalunya, publicat Fany 1986. 

En síntesi, podem dir que Fadministració de jus
ticia és servida a Catalunya per funcionaris joves. La 
mitjana d'edat es sitúa en els 39,5 anys per ais jut
ges, i en els 29,6 anys per ais funcionaris auxiliars. 

Peí que fa a la mobilitat, tot i que els requisits i 
la preparació que s'exigeixen per a Fingrés a cada 
categoría (jutge, secretan, oficial, auxiliar i agent judi
cial) son diferents, Festanquéftat és cada vegada menys 
forta, i ja s'han donat casos de persones que havent 
iniciat tasques en Fadministració de justicia ocupant 
llocs de categories inferiors, han accedit a la carrera 
de magistrat. 

El nombre d'homes i de dones que composen les 
plantilles ais jutjats de Catalunya és molt similar: 
51,7% de dones i 48 ,3% d'homes. Si tenim en 
compte que el percentatge de dones en la totalitat 
deis treballadors de Catalunya és d'un 30 % aproxi-
madament, podem concloure que la població feme
nina a justicia és relativament molt mes important. 

Per altra banda, i peí que fa ais jutges, un de 
cada quatre és una dona, fet que suposa també una 
forta incidencia de la població femenina, si ho com-
parem amb d'altres carrees de Fadministració en gene
ral. A mes, la incidencia de la dona sembla que va 
marcant una línia ascendent progressiva, i aixó té a 
veure amb la propia situació d'indeterminació que 
es dona durant el temps de preparació de Foposició, 
que en moltes ocasions és mes fácil d'assumir per 
a les dones que per ais homes, que poden teñir neces-
sitat d'iniciar-se en el món del treball amb mes urgen
cia que no pas les dones. 

En relació a Fantiguitat, les plantilles deis jutjats 
de Catalunya son molt modernes. El 60 % es troba 
compresa entre els 0 i els 10 anys d'antiguitat, i un 
41 % d'aquest percentatge está entre el 0 i els 5 anys. 
Aquesta situació no és deguda exclusivament al nom
bre de baixes que s'hagin pogut produir en els últims 
anys, sino fonamentalment a la recent creació a Cata
lunya de molts jutjats nous, que ha provocat Fentrada 
de molta gent nova. Pensem que en els darrers deu 
anys el nombre de jutjats prácticament s'ha doblat 
a Barcelona. 

Ja hem assenyalat abans que tradicionalment hi 
ha hagut pocs jutges catalans, encara que cada vegada 
n'hi ha mes. Entre els jutges no originaris de Cata
lunya que porten poc temps aquí, hi ha un grup impor
tant que desitgen marxar a d'altres comunitats. 

Podríem situar en un terme de dos anys el període 
de temps que determina a un jutge i a la seva familia 
a romandre a Catalunya o a sortir-ne. Passat aquest 
lapse de temps, les famílies s'estabilitzen i és menys 
freqüent el trasllat del domicili a un altre indret; el 
fet és, pero, que hi ha molts jutges que no arriben 
a romandre aquest període mínim. Molts, fonamen
talment els que venen obligáis perqué no han pogut 



triar destí, ja sia per la baixa puntuado en ingressar a 
la carrera, o bé per ascens de categoría, arriben ja 
amb la idea de marxar, i ni tans sois porten la fami
lia, la qual cosa crea una inestabilitat absolutament 
indesitjable, peí que suposa d'interinitat deis jutjats. 

Les causes d'aquesta voluntat de marxar de Cata
lunya son diverses, i podem sintetitzar-les en les 
següents: raons de nacionalitat d'origen, per tant geo-
gráfiques; raons familiars, fonamentalment del neixe-
ment del cónjuge; raons de desconeixement de la Men
gua i la realitat catalanes; i raons económiques, 
fonamentalment per Pencariment de la vida a la nos-
tra comunitat en relació a d'altres, i mes concreta-
ment de la vivenda. Totes aqüestes raons, i mes sin-
gularment les dues ultimes, decauen molt quan els 
jutges destinats a Catalunya han superat el lapse 
aproximat de temps deis dos anys que abans hem 
assenyalat, quan s'integren en el si de la realitat cata
lana, i han fixat una vivenda i una certa estabilitat 
en ambients concrets: escola, barrí, amistats, etc. 

A mes, el transcurs d'aquest lapse suposa també 
arribar a entrar en el coneixement de la llengua cata
lana, que d'altra banda constitueix una obligació per 
a tots. Malgrat alguns casos aillats, que sempre n'hi 
ha, no pot dir-se que hi hagi una resistencia o reti
cencia per part deis jutges, no ja a parlar, sino a enten-
dre el cátala; al contrari, normalment hi ha interés 
per conéixer-lo, no perqué constitueixi una obligació 
legal, sino per propia convicció. 

Legalment el cátala, juntament amb el castellá, 
es oficial en Tadministrado de justicia. Les normes 

en aquest sentit es troben en els respectius articles 
tres de la Constitució i PEstatut, i en la Llei de Nor-
malització Lingüística del Parlament de Catalunya. 
D'aquest darrer text legal podem destacar les següents 
declaracions: el dret de tots els ciutadans de Cata
lunya a dirigir-se en cátala, de paraula i per escrit, 
a Padministrado; el reconeixement de Pempar judi
cial en Pexercici del dret a usar la propia llengua; 
Pobligatorietat de Padministració a Pus de les dues 
Uengües com a oficiáis; el dret de tots els ciutadans 
a optar per Pus de qualsevol de les dues Uengues ofi
ciáis en les seves relacions amb Padministració, espe-
cíficament declarat aquest dret d'opció en Pámbit de 
Padministració de justicia, essent válids els actes i 
les actuacions fets en cátala. 

Es un fet, no obstant, que aquesta regularització 
i normalització de la llengua catalana, legalment decla
rada, no té encara la seva correspondencia en la rea
litat. Ni els particulars ni els professionals que es 
mouen normalment o esporádicament en el ámbits 
judicials fan ús del dret que teñen reconegut amb 
la persistencia que fora desitjable. 

El departament de Justicia de la Generalitat, mit-
jan9ant la direcció general de Relacions amb PAdmi-
nistració de Justicia, ha creat un gabinet de traduc-
cions que está instal-lat físicament a la seu deis jutjats 
de Barcelona, encarregat de traduir els escrits en cátala 
quan les altres parts en conflicte al-leguen indefensió 
per desconéixer la llengua catalana, o bé quan les 
actuacions han d'anar a Madrid, al Tribunal Suprem, 
per rao deis recursos interposats. 





TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

CARLES V i VER 

1. EL CONCEPTE D'«ESTADO 
DE LAS AUTONOMÍAS» 
I LA JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL 

En la major part deis estats que s'estructuren de 
forma políticament descentralizada, existeixen uns 
tribunals que, entre d'altres, teñen encomanada la 
funció de resoldre els conflictes que puguin sorgir 
entre els diferents centres de poder arran de l'ámbit 
d'actuació que les respectives constitucions els ator-
guen. Certament, aquests tribunals no actúen per ini
ciativa propia, sino a instancia deis ens afectáis, i 
les seves decisions no es basen en ponderacions poli-
tiques discrecionals, sino en la interpretació jurídica 
deis textos legáis (constitucions, estatuts d'autono-
mia...) que distribueixen les competéncies. No obs-
tant aixó, la jurisprudencia constitucional té una trans
cendencia indubtable, tant jurídica com política, a 
rhora de configurar definitivament Forganització ter
ritorial deis estats descentralitzats. 

De fet, d'enfá que l'any 1981 comerá a funcio
nar el Tribunal Constitucional, el nombre de conflic
tes i de recursos creuats entre els órgans centráis de 
l'estat i les comunitats autónomes —especialment la 
catalana i la basca— ha estat molt elevat. S'ha supe-
rat a bastament el nombre de conflictes plantejats 
en d'altres ordenaments similars al nostre, com son 
els casos, per exemple, de la República Federal d'Ale-
manya (Taula 20.1). 

Aquesta conflictivitat no es deu tant a la supo-
sada o real indeterminació del sistema de distribució 

de competéncies establert a la Constitució, com sobre-
tot, i molt significativament, a la concepció diferent 
que de l'autogovern autonótnic teñen l'estat i les 
esmentades comunitats autónomes. 

Aquests dos fets (la relativa ambigüitat deis tex
tos constitucional i estatutaris, i la diversitat de con-
cepcions a l'entorn de Tautogovern) han donat al Tri
bunal Constitucional un protagonisme en la 
configuració de la forma d'estat que segurament no 
té cap altre tribunal constitucional. Per aixó resulta 
important analitzar com es va configurant l'estat auto-
nómic a la jurisprudencia constitucional. 

En el marc d'aquest volum no es pot pas analit
zar la jurisprudencia constitucional en materia auto
nómica en tota la seva amplitud i en tota la seva 
complexitat técnica. Hem optat, dones, per tractar 
de posar de manifest únicament els trets mes fona-
mentals d' aquesta jurisprudencia i, mes concretament 
encara, d'esbrinar quina es la concepció global que 
li serveix de base i de guia i quines son les principáis 
repercusions que té en la capacitat d'autogovern que 
en principi es reconeix a les comunitats autónomes. 

Naturalment, tota síntesi comporta una pérdua 
de matisos. Concretament, en el nostre cas cal reco-
néixer que l'esmentada concepció general de la qual 
parteix el Tribunal ha tingut diferents concrecions: 
hi han hagut sentencies (i fins i tot magistrats del 
Tribunal) que han estat mes favorables a les tesis auto-
nómiques que no pas d'altres. No obstant aixó, no 
obstant les matisacions que caldria fer i que només 
parcialment podrem fer, es podría afirmar que tota 
la jurisprudencia constitucional en materia d'autono-
mies es basa, sense excepcions, en una concepció de 
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Taula 20.1 
CONFLICTES DE COMPETENCIA 

I RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT 
Presentats per 

Any 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

ambdues administracions al Tribunal Constitucional 
de 1981 a octubre de 1988 

Presentats per VEstat Presentats per la Generalitat 

8 0 
16 13 
8 12 

15 19 
18 18 
19 31 
12 24 
4 22 

100 139 

Font: Elaborado propia. 

l'estat de les autonomies de la qual se'n deriva una 
línia interpretativa fonamental que s'ha mantingut de 
forma constant. Es precisament aquesta idea, aquest 
criteri interpretatiu que serveix de base al Tribunal 
Constitucional, i les seves conseqüéncies respecte a 
l'abast de Tautogovern autonómic, el que aquí será 
Tobjecte d'análisi. 

El fet d'haver delimitat així l'objecte d'estudi té 
dues conseqüéncies d'ordre metodológic que convé 
explicitar: d'una banda fa que l'análisi no es centri 
únicament en les sentencies en les quals la Generali
tat ha estat part interessada, sino que faci referencia 
al conjunt de la jurisprudencia constitucional relativa 
ais temes autonomies. D'altra banda aquest objectiu 
fa que Testudi no quedi subdividit en diversos perío-
des que temps, car la idea fonamental de la qual par-
teix el Tribunal Constitucional es manté inalterable 
al llarg deis seus set anys de funcionament, malgrat 
que en la interpretació d'algún tema concret es puguin 
observar certes evolucions i, fins i tot, alguns canvis 
d'orientado. 

La idea fonja o el criteri interpretatiu general que 
serveix de base i de guia a tota la jurisprudencia cons
titucional en materia autonómica deriva directamente 
del concepte d'Estat adoptat peí Tribunal o, mes pre
cisament, del concepte d'estat de les autonomies que 
segons ell estableixen la Constitució i els estatuts 
d'autonomia. 

El Tribunal Constitucional no defineix —i, de 
fet, no té perqué fer-ho—el concepte d'estat de les 
autonomies que ha adoptat, ni explícita tampoc qué 
entén per autonomia o autogovern de les comunitats 

autónomes. Cal, dones, anar deduint aqüestes con-
cepcions del contingut de les seves sentencies. 

El Tribunal parteix de la idea que l'organització 
territorial de Pestat dissenyada per la Constitució es 
basa en la tensió dialéctica entre dos deis principis 
consagráis en Tarticle segon del text constitucional: 
d'una banda, el de la «indissoluble unitat de la Nació 
espanyola» i, de l'altra, el de «Vautonomía de les nacio-
nalitats i de les regions que la integren». 

Segons la concepció del Tribunal, els interessos 
unitaris i generáis de la «Nació espanyola» no serien 
mai fruit de la suma deis interessos de les nacionali-
tats i regions, sino que es tractaria d'uns interessos 
qualitativament diferents. 

L'estat o, millor, els órgans centráis de Pestat 
que segons ell son els titulars de la sobirania (Sen

tencia de 28 de juliol de 1981)— son els encarregats 
de vetllar per aquests interessos de la «Nació 
espanyola», son els encarregats de fer efectiu el prin-
cipi de la «unitat de la Nació», tot realitzant aquelles 
actuacions que requereixen un tractament unitari i 
uniforme al llarg de tot el territori estatal. 

Per la seva banda, els interessos de «les nacionali-
tats i regions» s'expressen a través del principi d'auto
nomia, i els fan efectius les respectives «Comunitats». 

Per al Tribunal, els interessos de la «Nació 
espanyola» son superiors ais de «les nacionalitats i 
regions», i el principi d'unitat preval sobre el d'auto
nomia: «la autonomía hace referencia a un poder limi
tado. Pin efecto, autonomía no es soberanía —y aun 
este poder tiene sus límites—, y dado que cada organi
zación territorial dotada de autonomía es una parte del 



todo, en ningún caso el principio de autonomía puede 
oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro 
de éste donde alcanza su verdadero sentido... Como una 
consecuencia del principio de unidad y de la supremacía 
del interés de la nación... el Estado qued(a) colocado 
en una posición de superioridad... en relación a las Comu
nidades Autónomas» (Sentencia, 2 febrer 1981). 

L'Esíaí, «en aras de intereses generales superiores 
a los de cada Comunidad Autónoma», porta a terme 
una actuació uniforme i de vigencia en tot el terri
torio que serveíx de marc i de límit dins el qual les 
comunitats autónomes «podrán establecer las particu
laridades que les convengan... en defensa de sus propios 
intereses generales» (Sentencia, 28 febrer 1982). Per 
evitar que 1'actuació de les comunitats meni a resul-
tats «disfuncionales o desintegradores», Tesíaí, com a 
«garant de la unitat de la Nació», ha d'establir el 
marc unitari en el qual han d'acíuar. 

En totes les matéries, segons estableix explíciía-
ment el Tribunal en algunes sentencies, hi coexis-
teixen interessos unitaris de «la Nació» i interessos 
de «les regions i nacionaliíats», i cal ponderar-los a 
l'hora de concretar els ámbits d'actuació respectius. 

Naturalmení, aqüestes premisses (superioriíaí del 
principi d'uniíaí i possibilitat que des de qualsevol 
materia es pugui incidir en els interessos unitaris de 
la «Nació espanyola») poden posar en perill tot el 
sistema de distribució de competéncies entre l'estat 
i les comunitats establert en la Constitució i els Esta
tuís, ja que poden justificar que Tesíat, fent omissió 
d'aquesta distribució competencial, s'aíribueixi la titu-
laritat de qualsevol actuació tot argumentant que 
afecta «interessos generáis i unitaris de la Nació». 

Per evitar aquest perill de redefinició unilateral 
de les competéncies per part de l'estat, el Tribunal 
es va veure obligat a precisar, encertadament, que 
els «interessos unitaris de la Nació» i els «interessos 
de les regions i nacionalitats» ja van ser tinguts en 
compte pels redactors de la Constitució i els Estatuís 
en establir les respectives competéncies i, per tañí, 
aquesís iníeressos respectius s'han de perseguir a tra
vés, exclusivament, de les compeíéncies concretes que 
cada organisme té atribuides. Dií amb alíres parau-
les: el legislador consíiíuent i estaíuíari, en disíribuir 
les compeíéncies, ja va ponderar quines qüesíions 
requerien un íracíamení uniíari i uniforme i, en con-
seqüéncia, les va aíribuir a Tesíaí, i quines admetien 
un tractament plural i territorialment parcial i, en 
conseqüéncia, podien correspondre a les auíonomies. 
Per tañí, Tesíaí no poí reivindicar per a ell compe
íéncies assumides per les comuniíaís auíónomes, argu-

meníaní que afecíen els «iníeressos uniíaris de la 
Nació» (Seníéncia, 16 novembre 1981). 

No obsíaní aixó, i aquí rau la veriíable clau de 
la qüesíió, el feí cerí és que a la prácíica el Tribunal 
Consíiíucional fa enírar per la finestra alió que ha 
treí per la poría. En efecíe, si s'analitza la jurispru
dencia consíiíucional s'arriba fácilmení a la conclusió 
que el Tribunal uíiliíza els esmeníaís principis com 
a criíeri absoluíamení fonameníal per resoldre els con-
flicíes de compeíéncies eníre Tesíaí i les comuniíaís 
auíónomes. Paríeix del principi que en cada maíéria 
hi coexisíeixen iníeressos uniíaris i paríiculars, i resol 
els conflicíes buscaní Tequilibri entre el principi d'uni-
íaí i el de pluraliíat. Mes concretamení: defineix el 
coníinguí i l'abasí de les respecíives compeíéncies a 
base d'indagar en cada materia, en cada actuació 
pública, els aspectes que afecten els «interessos gene
ráis de la Nació» o, mes exactamení, els aspecíes que 
per la seva transcendencia práctica requereíxen un 
íractament uniíari per parí de Tesíaí i els aspecíes 
que, donada la seva menor transcendencia, poden teñir 
un tracíament plural dins el marc fixat per Tesíaí 
i en el ámbiís que aquesí li deixa. 

A paríir d'aquesí criíeri d'iníerpreíació, el Tri
bunal dona a les compeíéncies ordináries de Tesíaí 
un abasí molí ampie, permeíení-li peneírar en íoíes 
les maíéries, fins i íoí en aquelles que en principi 
son de compeíéncia exclusiva de les auíonomies. 
Aquesía ingerencia, basada en la necessiíaí de pre
servar la insíáncia uniíária que suposadament exisíi-
ria en íoía maíéria, es produeix básicamení a íravés 
de dues vies que analiízarem amb deíenimení mes 
endavaní, i que en síníesi podrien resumir-se així: 
Tesíaí es reserva la fixació deis principis fonamen-
íals, i la regulació deis aspecíes mes rellevanís en íoíes 
i cadascuna de les maíéries. 

Com concreía el Tribunal el principi d'auíono-
mia? Paríeix de la base que Tauíonomia aíorgada per 
la Consíiíució a les comuniíaís és una veriíable auío-
nomia polííica, qualiíaíivamení superior a Tauíono
mia deis ens locáis (províncies, comarques, munici-
pis, etc.). Aquesta auíonomia polííica, segons el 
Tribunal, consisíeix essencialmení en la capaciíaí de 
fixar polííiques própies en deíerminades maíéries, i 
es concreía jurídicamení en la poíesíaí de dicíar liéis. 
El plañíejamení teóric és ben ciar, pero els proble-
mes sorgeixen en inteníar fer compatible aquesí prin
cipi d' auíonomia amb la iníerpreíació exíensiva donada 
al «principi d'unilaí». Davant la capaciíaí de pene-
íració que (com hem visí) es reconeix a les compe
íéncies esíaíals, el Tribunal es limiía a afirmar que 



aqüestes no poden buidar totalment l'ámbit compe-
tencial de les comunitats autónomes, sino que han 
de deixar un espai en el qual aqüestes puguin fixar 
les seves própies polítiques. Es tracta d'unes garan
des absolutament genériques i indeterminades, que 
en el fons permeten una gran expansió de les compe
téncies estatals, ja que l'espai que han de deixar a 
les comunitats pot ésser mínim i condicionat. A la 
práctica, segons quin sigui 1'abast que es doni a les 
competéncies estatals, resultará impossible parlar d'un 
auténtic reconeixement de la capacitat d'autogovern 
de les comunitats autónomes. De fet, podem avanzar 
ja que aquest perill fins ara s'ha convertit en realitat. 
La ingerencia de l'estat, fixant els principis i regu-
lant els aspectes fonamentals en totes les matéries, 
ha anul-lat o redu'ft molt sensiblement la capacitat 
d'autogovern de les autonomies. En unes matéries 
aquesta ingerencia ha estat mes important que en 
d'altres, pero en general es pot sostenir que en cap 
cas s'ha respectat amb plenitud una auténtica auto
nomía política a les comunitats. 

2. L'ALLARGAMENT DELS ÁMBITS 
MATERIALS DE LES 
COMPETÉNCIES ESTATALS 

a) Els criteris dytnstrumentalitat o de connexió 

Amb relativa freqüéncia el Tribunal Constitucio
nal resol els conflictes de competéncies aplicant prin
cipis d'instrumentalitat o de connexió. 

Es tracta de técniques, ben conegudes en Dret 
comparat, que consisteixen a considerar própies d'una 
materia determinada (per exemple, transports, obres 
publiques, etc.) actuacions que en principi no están 
explícitament incloses en aquests ámbits materials si 
hom s'atén ais termes emprats per la Constitució o 
els estatuís per designar-Íes. 

La doctrina i la jurisprudencia estrangeres han anat 
configurant diversos tipus de connexió o d'instrumen-
talitat amb signíficats, funcions i abast molt diferents. 
Per exemple, pot atribuir-se carácter instrumental 
només a les actuacions que es consideren necessáries 
per preparar o donar execució a les activitats princi
páis d'una materia (activitats de recollida de dades, 
de confecció d'estadístiques, d'edició de normes pro-
cedimentals o sancionadores, etc.), o bé el concepte 
d'instrumentalitat o de connexió es pot allargar fins 
a abastar tota activitat necessária per assolir els fins 
que es suposen propis de la materia explícitament 

atribuida. Igualment, el principi d'instrumentalitat pot 
operar bé com a criteri subsidian per atribuir a una 
materia activitats que en principi no corresponen a cap 
altre, o bé com a criteri principal d'interpretació que 
permet d'atreure, per connexió o instrumentalitat, 
actuacions que corresponen a un altre ámbit material. 

A reserva de les matisacions que caldria fer, pot 
afirmar-se que per regla general el Tribunal Consti
tucional ha atorgat al principi d'instrumentalitat un 
abast for?a restringit: ha considerat instrumentáis les 
activitats de preparado i execució mes que no pas 
les que es presenten com a mitjans per assolir els 
fins corresponents a les diverses matéries; i, per altra 
banda, ha tendit a aplicar el principi d'instrumentali
tat com a criteri subsidiari que només permet atreure 
activitats que no poden incloure's directament en altres 
ámbits materials. 

No obstant, aquesta tendencia general té alguna 
significativa excepció, en la qual el principi d'instru
mentalitat s'utilitza com a criteri principal i permet 
que l'estat realitzi actuacions que en principi, i segons 
reconeix el propi Tribunal, corresponen a les comu
nitats autónomes. En alguns casos aquesta actuació 
de l'estat no exclou que les comunitats puguin portar 
a terme exactament el mateix tipus d'activitat; en 
d'altres, el principi d'instrumentalitat comporta la 
monopolització per part de l'estat de l'activitat con
siderada instrumental o implícita. 

Un exemple del primer cas seria el de la senten
cia de 15 de novembre de 1985, per la qual es consi
dera que l'establiment i manteniment de Registres 
d'empreses cinematográfiques no solament correspon 
a la materia d'espectacles de la Generalitat, sino que 
també pot considerar-se instrumental de la materia 
de cultura de l'estat i, en conseqüéncia, es considera 
que ambdues institucions poden realitzar aquesta 
mateixa actuació. El problema de la duplicitat de com
peténcies no rau únicament en la malversado de recur
sos que comporta, sino també i sobretot en el fet 
que l'estat i la comunitat autónoma entren en una 
situació de competitivitat en la qual el primer té totes 
les de guanyar donat que disposa de molts mes mit
jans. La duplicitat i la competitivitat en abstráete, 
si els dos subjectes están en igualtat de condicions, 
poden donar fruits positius. Ara bé, en la situació 
actual de predomini de l'estat el mes segur és que 
a la práctica les actuacions autonómiques quedin total
ment subordinades a les estatals. 

Mes perillos encara és el segon cas, en qué l'estat, 
basant-se en criteris d'instrumentalitat o de connexió, 
atreu i es reserva en exclusiva activitats que corres-



ponen a les autonomies. Aixó és el que succeí en 
la sentencia de 13 de maig de 1986, en la qual es 
debatía si Pacte d'autoritzar la realització d'unes obres 
per a la construcció d'unes casernes al País Base cor-
responia a la competencia autonómica sobre obres 
publiques i urbanisme, o be a la competencia estatal 
sobre seguretat pública. Certament, cap jurista no 
dubta que l'autorització per construir pertany a la 
materia d'obres publiques, i així ho va acceptar en 
principi el Tribunal, pero alhora va afirmar que aquesta 
actuació també es pot considerar instrumental o con-
nexa a la competencia estatal de seguretat pública, 
i a la fi va atorgar a l'estat la titularitat per portar 
a terme l'activitat en qüestió. 

No hi ha dubte que si es dona al criteri d'instru-
mentalitat aquest abast, l'estat pot alterar unilateral-
ment el sistema de distribució de competéncies dis-
senyat en la Constitució i, en definitiva, pot arribar 
a anuMar qualsevol vestigi d'autogovern a base d'anar 
absorbint, per connexió, actuacions que corresponen 
a les comunitats autónomes. 

b) Vús deis principis constitucionals com a títols 
competencials de Vestal 

La Constitució espanyola, com la major part de 
les constitucions actuáis, estableix un seguit de prin
cipis que orienten i limiten 1*actuació deis poders 
públics. Alguns d'aquests principis afecten directa-
ment Porganització territorial de l'estat i el seu fun-
cionament, mentre que d'altres només els afecten indi-
rectament. Entre els primers es poden esmentar, per 
exemple, el principi de solidaritat o el de Uiure circu-
lació de persones i béns per tot el territori estatal. 
Els segons son mes nombrosos; recordem, com a exem-
ples, els principis de protecció del medi ambient o 
de protecció de la joventut i de la infancia. 

Com ha assenyalat el Tribunal Constitucional en 
diverses sentencies (per totes, vegeu la de 18 de desem-
bre de 1984), aquests principis orienten i limiten 
l'exercici de les competéncies no solament de les comu
nitats autónomes, sino també deis órgans generáis de 
l'estat i, el que és mes important, en cap cas poden 
interpretar-se com a títols competencials a favor de 
l'estat. Si una comunitat autónoma, en l'exercici de 
les seves competéncies, contravingués aquests princi
pis, podria veure declarada inconstitucional i anul-lada 
la seva actuació, pero aixó no comportaría que la titu
laritat sobre la competencia es traslladés a l'estat. Dit 
de forma plañera: l'estat no podria realitzar 1'actua
ció de la qual és titular la comunitat autónoma, sino 

que correspondria a aquesta repetir l'esmentada actua
ció pero respectant els principis conculcáis. 

Aquest és, dones, el plantejament general del qual 
parteix el Tribunal. Empero també en aquest cas tro-
bem importants excepcions a la línia jurisprudencial 
general. En efecte, en diverses sentencies els princi
pis constitucionals es converteixen en títols habili-
tants a favor de l'estat. Així per exemple, en la sen
tencia de 28 d'abril de 1983, el principi de Uiure 
circulació de béns habilita l'estat a determinar els 
requisits sanitaris de les reglamentacions técnico-
sanitáries d'aliments, servéis o productes directament 
o indirectament relacionáis amb l'ús i consum humans. 
Igualment, en la sentencia de 5 d'abril de 1984 
s'atorga ais órgans generáis de l'estat la qualificació 
de les «pel-lícules X» amb base al principi de protec
ció de la joventut i de la infancia, com si només a 
aquest órgans els correspongués de vetllar per aquest 
principi constitucional. 

El problema s'agreuja peí fet que el Tribunal, a 
mes a mes deis principis explícitament establerts a la 
Constitució, ha «descobert» principis implícits que ha 
dedu'ft deis arricies de la Constitució. El mes impor
tant d'aquests principis deduits de la Constitució és 
el principi «d'unitat de l'ordre económic». En aquest 
cas el Tribunal no dubta en afirmar que es tracta d'un 
principi que habilita directament l'estat a actuar. Con-
cretament l'habüita a establir els principis que assegu-
rin «la integración de la diversidad de las partes en un 
conjunto unitario» tot establint «ciertos límites a las com
petencias económicas y financieras de las Comunidades 
Autónomas» (Sentencia, 2 febrer 1984). Es mes, aquest 
principi d'unitat económica i de mercat no solament 
habilita l'estat a fixar principis genérics, sino també 
a realitzar les actuacions concretes que per la seva trans
cendencia es considera que afecten aquesta unitat. Així, 
per posar un sol exemple deis molts que podrien 
aportar-se, en virtut del principi d'unitat de l'ordre 
económic s'atorga ais órgans generáis de l'estat la fixa-
ció de l'ordre de prioritats en la subscripció de títols 
de fons públics per part de les caixes d'estalvis (Sen
tencia de 28 de gener de 1982). 

En resum, es pot afirmar que quan el Tribunal des-
cobreix principis constitucionals implícits, i quan con-
verteix en títols competencials de l'estat els principis 
constitucionals explícits, utilitza aquest criteri d'inter-
pretació com a mitjá per assegurar el que entén com 
a equilibri entre el principi d'unitat i el de pluralisme, 
i que consisteix a reservar a l'estat els principis i les 
qüestions básiques i a deixar a les comunitats autóno
mes el seu desenvolupament i la seva concreció. 



c) La interpretado literal i restrictiva de les 
competéncies autonómiques, i Vaplicado extensiva 
de la clausula residual 

d) El concepte material de bases 

Com es conegut, Particle 149.3 de la Constitució 
estableix la denominada cláusula residual. Segons 
aquesta cláusula, corresponen a l'estat les competén
cies que, podent ésser assumides per les comunitats 
autónomes, no s'inclouen en els seus respectius 
estatuís. 

Tanmateix, cal advertir que el Tribunal Consti
tucional, encertadament, atribueix a la cláusula resi
dual un abast molt restringit. Abans de recorrer a 
la seva aplicació, interpreta extensivament els termes 
amb els quals la Constitució i els estatuts designen 
els diferents ámbits materials. Hi ha una certa pre-
sumpció que en principi el legislador, en fer les llis-
tes de competéncies, va voler preveure totes les pos-
sibles actuacions publiques. La cláusula residual es 
referirla sobretot a actuacions publiques que puguin 
aparéixer en el futur. En realitat, si els títols compe-
tencials de l'estat i de les comunitats autónomes 
s'interpretessin literalment i restrictivament, una part 
important de les actuacions publiques podrien 
considerar-se no recollides en els llistats competen-
cials, i la cláusula residual esdevindria un mecanisme 
d'utilització constant en el repartiment de competén
cies. Així dones, la tesi mantinguda peí Tribunal ha 
de considerar-se correcta. 

No obstant aixó, hi ha una serie de sentencies 
en les quals el Tribunal s'aparta d'aquesta línia juris
prudencial general i encertada. Ens referim concreta-
ment a cinc sentencies (22 febrer 1983, 7 maig 1984, 
2 de juliol 1984 i 24 de juliol 1984) relatives a la 
competencia autonómica de «nomenament» de nota-
ris i registradors de la propietat. La qüestió de fons 
era la de determinar si amb el terme «nomenament» 
s'al-ludeix a tot el procés de selecció o, al contrari, 
es fa referencia tan sois al darrer deis seus actes: la 
simple designació formal del candidat ja elegit pré-
viament. El Tribunal, desviant-se de la seva línia juris
prudencial habitual, va interpretar literalment i res
trictivament el terme «nomenament», assimilant-lo a 
designació formal i, com va reconéixer explícitament 
Fúltima de les sentencies de la serie, va atribuir la 
resta deis actes del procés de selecció a Festat, en 
aplicació de la cláusula residual. De fet, com va posar 
de manifest un vot particular a la sentencia del magis-
trat Rubio Llórente, amb aquesta interpretació es va 
buidar de contingut real la competencia autonómica 
de nomenament de registradors i notaris. 

Un deis mecanismes que Festat utilitza amb mes 
freqüéncia per penetrar de forma mes incisiva i gene
ral en tots els ámbits competencials de les comuni
tats és, sens dubte, el de les competéncies per dictar 
les bases d'una materia determinada. El concepte 
material de bases adoptat peí Tribunal propicia, també 
sens dubte, la for$a expansiva d'aqüestes competén
cies estatals. 

En efecte, com és conegut, la Constitució atri
bueix a Festat competéncies per dictar «les bases», 
«la legislado básica» o «les normes básiques» sobre maté-
ries molt nombroses i de notable relleu. Per exemple, 
correspon a Festat la regulació de les condicions bási
ques que garanteixin la igualtat de drets i obligacions 
de tots els ciutadans en qualsevol indret del territori 
estatal, les bases sobre la planificació económica gene
ral, sobre Fordenació del crédit, la banca i les assegu-
rances, sobre sanitat, seguretat social, régim jurídic 
de les administracions publiques, régim estatutari deis 
funcionaris, protecció del medi ambient, régim ener-
gétic i miner, premsa, radio i televisió, aprofitaments 
forestáis, etc. El carácter genéric de moltes d'aques-
tes matéries (penseu per exemple en les condicions 
básiques que garanteixen la igualtat de drets i obliga
cions) permet a Festat, si s'interpreten extensivament 
com sol ésser habitual, ingerir-se en la práctica totali-
tat de les matéries de competencia autonómica (per 
seguir amb el mateix exemple, quina actuació auto
nómica no afectará els drets i llibertats, permetent 
una intervenció estatal que garanteixi unes condicions 
básiques?). 

D'aquesta for£a expansiva de les matéries en les 
quals Festat es reserva les bases deriva, precisament, 
la importancia de determinar el concepte de legisla
do básica o de bases que el Tribunal adopta. 

En teoria, la definició de concepte de bases és 
funció de dues variables: Fuña afecta el seu contin
gut, Faltra es refereix a la forma externa deis actes 
que estableixen les bases. Des del punt de vista del 
contingut es pot adoptar un concepte principial o un 
concepte material de bases. Des d'un punt de vista 
formal la primera opció accepta dues alternatives: 
entendre que els principis en qué es concreten les 
bases s'han de formular en veritables liéis de bases, 
o be acceptar que es poden establir en liéis ordiná-
ries. Peí que fa a la definició material també hi ha 
dues alternatives: considerar que les bases poden 
establir-se a través de qualsevol tipus d'acte jurídic, 
fins i tot a través d'un simple acte administratiu, o 
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bé exigir que la seva formulado es contingui en una 
Ilei formal. Així, dones, en el pía teóric, les bases 
poden ésser concebudes essencialment de quatre for
mes diferents: 

En primer lloc, com a simples principis o direc-
trius generáis que assenyalen els límits dins els quals 
les comunitats autónomes han d'actuar (jugarien com 
a límits negatius) o bé, fins i tot, que assenyalen els 
grans objectius que han d'assolir en l'exercici de les 
seves competéncies (serien límits positius). En amb-
dós casos, en aquesta primera concepció, les bases —és 
a dir, els principis— haurien de formular-se en un 
tipus formal de llei (les liéis de bases), dirigides úni-
cament a les comunitats autónomes que serien les 
encarregades de donar-los aplicado a través de les 
seves competéncies de desenvolupament. Les bases 
fixades per l'estat no tindrien aplicació immediata 
sobre els dutadans, no podrien modificar la seva esfera 
de drets i obligacions, car en anar dirigides exclusi-
vament a les comunitats només afectarien aqüestes, 
i elles serien les que en el desenvolupament de les 
liéis de bases podrien reconéixer drets i imposar obli
gacions ais esmentats ciutadans. 

Una segona opció consisteix a continuar consíderant 
les bases com a principis (negatius o positius, segons 
que se'ls vulgui donar un abast major o menor) diri-
gits fonamentalment a les comunitats, pero acceptant 
que no cal plasmar-los en liéis de bases, sino que també 
podrien contenir-se en liéis ordináries susceptibles de 
produir efectes sobre els ciutadans. Tanmateix, cal reco
néixer que, en ésser simples principis dirigits a les 
comunitats autónomes, a la práctica aquests efectes 
sobre els particulars serien mínims. En definitiva, en 
aquesta segona concepció s'adopta un concepte prin-
cipial de bases (bases = principis) pero es prescindeix 
del tipus formal de norma a través del qual s'expressen. 

El tercer concepte és l'exclusivament material. 
L'aspecte básic d'una materia és alió que és impor-
tant i fonamental, i en conseqüéncia en el concepte 
de bases no solament cal incloure-hi els principis sino 
també les parts mes importants d'aqüestes matéries, 
les actuacions de mes relleu, car degut a aquesta impor
tancia, a aquesta transcendencia práctica, es presu-

* * 

meix que requereixen un tractament unitan i uni
forme que només l'estat pot donar. Les bases serien 
no solament els principis, sino també les parts con
cretes de les matéries; per aixó, des del punt de vista 
formal, les bases podrien establir-se no solament a 
través de liéis, de bases i ordináries, sino també a 
través de simples reglaments i fins i tot a través 
d'actuacions administratives concretes. 

Per fi, hi hauria un concepte material-formal o 
material-legal de bases: aqüestes no s'esgotarien en 
els principis, sino que serien les parts fonamentals 
deis respectius ámbits materials; tanmateix l'estat tan 
sois podría establir-les en liéis formáis, no en regla
ments, ni menys en actes d'execució. 

Dones bé, el Tribunal Constitucional, en la sen
tencia 69/1988 de 19 d'abril, va adoptar la tercera 
d'aquestes definicions. Es tracta d'un concepte de 
bases que planteja nombrosos problemes d'índole tant 
teórica com práctica. Així per exemple, equival a 
deixar en mans de l'estat la possibilitat de fixar uni-
lateralment els ámbits materials de les competéncies 
de les comunitats autónomes, ja que, considerant que 
una determinada actuació és prou important o trans-
cendent com per afectar «els interessos de la Nació» 
i requerir «un tractament unitari», és motiu suficient 
per tal que el seu exercici quedi reservat a l'estat. 

El problema que presenta aquesta capacitat de 
modificació unilateral deis ámbits materials es veu 
agreujat peí fet que en la concepció material de les 
bases —a diferencia del que succeeix en els concep-
tes principiáis— els criteris per determinar el que és 
básic son totalment indeterminats i subjectius. No 
existeixen parámetres preestablerts, objectius i deter-
minables —encara que calgui concretar-los en cada 
circumstáncia específica— que ens permetin conéixer 
préviament que és alió que cal considerar básic de 
cada materia i controlar 1*aplicació que es fa d'aquest 
concepte. 

Els criteris que el Tribunal Constitucional utilitza 
per determinar alió que és básic demostren a basta-
ment aquesta índeterminació. Com ja s'ha dit mes 
amunt, per a l'alt Tribunal és básic alió que incídeix 
directament en els «interessos generáis i unitarís de 
la Nació espanyola». Es tracta d'actuacions que nor-
malment requereixen un tractament uniforme per a 
tot el territori, pero aixó no impedeix que també es 
puguín considerar básiques les actuacions realitzades 
en una part concreta del territori i amb una vocació 
no de permanencia sino merament conjuntura!. Així 
es reconeix, entre d'altres, en la sentencia de 9 d'octu-
bre de 1984, en la qual es considera básica l'actuació 
per tal que les caixes d'estalvi establertes a les pro-
víncies de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Osea 
puguin concedir crédits especiáis ais damnificáis per 
les inundacions de 1982. 

Lógicament, els criteris per determinar l'abast de 
les competéncies de desenvolupament que en aqües
tes matéries corresponen a les comunitats autónomes, 
no son ni mes concrets ni mes precisos. Com ja hem 
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dit, es limiten prácticament al principi que les bases 
no poden ésser tan exhaustives que buidin de contin-
gut les competéncies autonómiques. 

A partir d' aqüestes premisses és quasi impossible 
establir criteris jurídics mínimament operatius per 
determinar qué és básic i per poder controlar 1'actua
d o de Pestat —i del Tribunal— en aplicar en cada 
cas concret aquests conceptes eteris. De fet, mes que 
un criteri jurídic, el parámetre utilitzat per determi
nar alió que és básic és un criteri purament polític, 
la qual cosa els dona una discrecionalitat que els fa 
prácticament impossibles de controlar des d'un punt 
de vista jurídic. 

Per aixó sembla sovint que la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional ha anat variant, i que tan 
aviat ha donat la rao a les comunitats autónomes com 
ais órgans generáis de Pestat. En línies generáis, pero, 
pot afirmar-se sense por a equivocar-se que el Tribu
nal ha afavorit clarament les tesis estatals. Ha accep-
tat com a básiques —sobretot en materia económica 
actuacions molt concretes i de relativament poc rel-
leu. Cal insistir, pero, que el problema no rau tant 
en Paplicació concreta com en el concepte de bases 
adoptat, ja que en no concebre-les com a mers princi-
pis sino com a parts concretes de materia s'ha possi-
bilitat la seva expansió i, el que és mes perillos, s'ha 
possibilitat una expansió jurídicament i objectivament 
incontrolable. 

Des del mes d'abril de 1988, el Tribunal ha dictat 
dues sentencies en les quals sembla optar peí concepte 
material-formal de bases: alió que és básic d'una materia 
no son els principis relatius al seu exercici per part 
de les comunitats autónomes, sino les parts que Pestat 
considera fonamentals. Tanmateix, s'exigeix que el que 
es considera básic es reguli per llei formal. El govern 
tan sois pot regular per decret materia básica quan operi 
com a complement necessari d'una llei que reguli explí-
citament o inequívocament materia básica. En defini
tiva, en mantenir-se el concepte material subsisteix una 
amplia capacitat deis órgans centráis de Pestat per deli
mitar Pabast material de les competéncies; no obstant 
aixó, Pexigéncia de llei formal pot contribuir a limitar 
Pabast que fins ara s'ha donat a les bases, si mes no 
impossibilitant la consideració com a tais deis actes 
concrets d'execució. 

e) Les competéncies estatals sobre legislado, enteses 
com a monopoli en la producció de normes 

A mes de les competéncies exclusives i de les com
peténcies sobre bases, Pestat té un tercer tipus de 

competéncies en qué es reserva la legislado, mentre 
que Pexecució correspon a les autonomies, si així ho 
estableixen els respectius estatuts. Aixó és el que suc-
ceeix a Catalunya en matéries com la penitenciaria, 
el treball, la propietat intel-lectual i industrial, el nome-
nament d'agents de canvi i borsa, les fires interna-
cionals que se celebrin a Catalunya, els ports i aero-
ports d'interés general quan Pestat no se'n reservi 
la gestió directa, Pordenació del transport de merca-
deries i viatgers —sense perjudici de Pexecució directa 
que es reservi Pestat— o els abocaments industriáis 
i contaminants a les aigües territorials de Pestat cor-
responents al litoral cátala. 

El problema principal que plantegen aquest tipus 
de competéncies és el de determinar qué s'ha d'enten-
dre per legislado i, en conseqüéncia, qué és el que 
correspon a Pexecució. 

Les dues opcions fonamentals respecte d'aquesta 
qüestió son d'una banda, la de considerar que la fun
d ó de legislado consisteix únicament en la potestat 
de dictar les normes que preñen el nom de liéis i 
que, en bona técnica legislativa, regulen els principis 
i els aspectes mes fonamentals de les respectives maté
ries. A Pexecució, segons aquesta concepció, li cor-
respondria el desenvolupament reglamentan de les Ueis, 
és a dir, la regulado, mitjangant reglaments, deis aspec
tes mes concrets d'aquestes matéries, així com Papli
cació de les Ueis i els reglaments ais casos concrets 
a través de Pactivitat administrativa ordinaria (actes 
administratius, activitat técnica de ¡'administrado, 
etc.). 

La segona opció consisteix a atribuir a la legisla
do tota la regulado normativa de la materia, és a 
dir, la regulado no solament deis seus aspectes gene
ráis i fonamentals sino també deis aspectes mes espe-
cífics i concrets i, en definitiva, significa atribuir a 
la competencia sobre legislado la potestat de dictar 
no solament les Ueis sino també els reglaments rela
tius a les matéries en qüestió. A les competéncies 
executives de les comunitats els correspondria tan sois 
Paplicació d'aquesta normativa exclusivament estatal 
ais casos concrets a través de Pactivitat administra
tiva (en la qual óbviament s'inclou la facultat de dic
tar reglaments interns per organitzar la propia admi
nistrado autonómica, cosa que no té cap mena de 
transcendencia externa vers els ciutadans). 

Des de les autonomies, i especialment des de Cata
lunya, s'ha defensat la primera opció. L'estat, pero, 
ha adoptat la segona, i el Tribunal li ha donat la rao. 

En suma, si hom contempla en el seu conjunt com 
s'han anat configurant els diferents tipus de compe-
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téncia estatal en relació a les competéncies autonómi
ques, s'observa que de les dues gradacions possibles, 
el Tribunal Constitucional ha optat per la que redueix 
mes l'abast de les competéncies autonómiques. Dit 
amb altres paraules: l'escalonat defensat per les comu-
nitats s'ha vist degradat, s'ha vist tot ell rebaixat 
en un grau. Concretament: alió que les comunitats 
autónomes entenien com a bases s'ha transformat en 
alió que entenien com a legislado, i a la legislado 
s'hi han inclós parts del que consideraven execució, 
i especialment la potestat reglamentaria. 

3. LA CAPACITAT D'AUTOGOVERN 
DE LA GENERALITAT 

Tant la Constitució com els estatuís admetien en 
aquesta materia diverses interpretacions. Dins el marc 
dissenyat per aqüestes normes hi cabien diferents con-
crecions, totes elles perfectament constitucionals. El 
que succeeix és que l'estat i, en segona instancia, el 
Tribunal Constitucional, han adoptat una de les inter
pretacions mes restrictives per a les comunitats 
autónomes. 

En efecte, a partir deis criteris interpretatius expo-
sats en els epígrafs precedents —i d'altres que no 
hem analitzat per no fer mes feixugues aqüestes 
pagines— s'ha anat consagrant una interpretació molt 
extensiva de les competéncies estatals. Es tracta d'una 
interpretació que té una conseqüéncia fonamental, que, 
de fet, serveix de guia a tota la jurisprudencia consti
tucional en aquesta materia, i ha permés que «la üarga 
má de l'Estat» penetres en totes les matéries —fins 
i tot en les de competencia exclusiva de les 
autonomies— i ho fes, no solament fixant uns prin-
cipis generáis limitadors o orientadors, sino també, 
i molt especialment, reservant a l'estat la regulació 
deis aspectes concrets que es consideren mes relle-
vants en totes i cadascuna de les matéries. 

Aquest fenomen, i la «degradado» deis diferents 
tipus de competéncies autonómiques, a la qual abans 
s'ha fet referencia, produeixen dos efectes importants 
en l'ámbit d'autonomia reconegut a les comunitats. 

D'una banda, suposa una fragmentado deis ámbits 
materials, un repartiment de parts de materia entre 

l'estat (les mes importants) i les autonomies (les de 
segon ordre), que impedeix o dificulta que aqüestes 
darreres puguin portar a terme activitats amb un 
mínim de globalitat o d'unitat d'actuació. 

D'altra banda, com s'apuntava al comen9ament, 
suposa la negació práctica de la capacitat de fixar 
Uiurement polítiques própies en els ámbits materials 
que els corresponen. Les comunitats autónomes sem-
pre es troben amb uns principis i unes regulacions 
d'aspectes concrets que acoten, limiten i condicionen 
les seves facultats. 

Peí que fa a les competéncies o instruments 
extraordinaris de qué disposa l'estat, per exemple la 
possibilitat de dictar liéis d'harmonització, sembla que 
el Tribunal Constitucional els ha atribui't un abast 
for?a restringit. Aqüestes dues tendéncies (la inter
pretació extensiva de les competéncies «ordináries» 
de l'estat i la interpretació restrictiva de les «extraor-
dináries») ja varen quedar perfectament paleses en 
la sentencia famosa de la LOHPA de 5 d'agost de 
1983, que fou rebuda a Catalunya amb mes aires de 
triomf deis que eren justificáis. En aquesta sentencia 
s'afirmava que les Ueis d'harmonització son «una norma 
de cierre del sistema, aplicable sólo a aquellos supuestos 
en que el legislador estatal no disponga de otros cauces 
constitucionales para el ejercicio de su potestad legisla
tiva o éstos no sean suficientes para garantizar la armo
nía exigida por el interés general». En aplicado d'aquest 
principi es declaren inconstitucionals un seguit d'arti-
cles, tot afirmant que no li calía a l'estat recorrer 
a una llei d'harmonització, car podía haver assolit 
els mateixos objectius, consideráis quasi tots ells per
fectament constitucionals, utilitzant les liéis de bases 
de les quals és titular. En definitiva, llevat d'alguna 
qüestió concreta, no es declarava inconstitucional el 
fons de la llei, sino la forma. Es venia a dir a l'estat 
que no mates mosques a canonades, ja que disposa 
de mitjans menys espectaculars per assolir els mateixos 
resultáis. La sentencia obria així un camp amplíssim 
a les competéncies estatals sobre bases. 

Tal i com s'está configurant a la práctica «l'Estat 
de les autonomies», la capacitat d'autogovern de les 
comunitats autónomes, qualsevol que sigui el concepte 
d'autogovern que s'adopti, és avui mes un objectiu 
a assolir que no pas una realitat ja aconseguida. 
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21. LA SANITAT 

ROSA GISPERT, VICENTE ORTÚN 
MARISOL RODRÍGUEZ, MONTSERRAT RUÉ, 

I ANDREU SEGURA 

1. EL MARC POLITIC 
DE LA SANITAT 

La crisi económica va coincidir a Espanya amb 
el període de transició de la dictadura a la democra
cia. Aquesta conjuntura ha condicionat la política social 
en general i al sanitaria en particular. Entre 1974 
i 1980 es produeix un esfor<; notori en política social: 
les despeses de redistribució de renda de les adminis-
tracions publiques (básicament pensions i servéis sani-
taris fínan^ats per la seguretat social pero provéits per 
institucions que no hi pertanyen) passen d'un 11.1 % 
del P.LB. el 1973 a un 17.5 % el 1980. Aquest desen-
volupament, sorprenent malgrat el baix nivell de par
tida, pot explicar-se en primer lloc per la crisi econó
mica, que significa una reducció de la poblado 
económicament activa en relació a la població total, 
i una disminució de la població ocupada en relació 
a la població económicament activa, i que implica, 
a mes, unes necessitats socials mes grans. D'altra 
banda, hi influeixen igualment la necessitat de legiti
mado que té Pestat durant la transició política, i la 
fortalesa relativa de Pesquerra i del moviment sindi
cal. Finalment, s'hauria de considerar Fevoludó demo
gráfica, i l'augment del cost deis servéis sanitaris. 

L'atur creixent i els pactes socials assenyalen la 
inflexió de la tendencia creixent de salaris directes 
i indirectes, i per tant deis servéis sanitaris finabais 
per cotitzadons, i marquen el preludi de les políti-
ques económiques estimuladores de beneficis. 

Ais anys vuitanta la despesa pública social ha estat 
continguda o redu'fda, i s'ha produi't una redistribu
ció de les rendes del treball a les rendes del capital. 
Aixó ha ocorregut no tant sois en governs conserva

dor , sino també en governs de codició —amb parti
cipado socialdemócrata— i, fins i tot, en governs 
socialistes. Es tracta de «Fuñica política económica 
possible», que pretén fomentar la inversió estimulant 
les perspectives de benefici i contenint els salaris tant 
directes com indirectes. Aquesta política ha suposat 
que, malgrat que el ritme d'augment de la despesa 
sanitaria durant els anys vuitanta hagi estat encara 
superior al ritme d'augment del P.I.B., s'hagi pro
dui't una estabilització relativa de la despesa pública 
en sanitat en aquest període, que contrasta amb el 
fort increment de les dues décades anteriors. Aixó 
ha condicionat fortament els recursos disponibles de 
la sanitat a Catalunya, una decisió que «de facto» 
ha estat presa pels poders centráis. 

L'adhesió d'Espanya a la Comunitat Económica 
Europea ha comportat una exigencia mes gran en qües-
tions medio ambientáis i d'higiene alimentaria. Pero 
peí que fa ais servéis sanitaris assistencials l'impacte 
ha estat escás, i es preveu que ho continuará sent 
ates que la C.E.E. no pretén Pharmonització de les 
estructures i polítiques sanitáries. De fet es en l'ámbit 
del finan9ament i la prestació deis servéis sanitaris 
on retrobem la varietat d'organització mes important 
entre els paísos occidentals. No obstant aixó, la pri
mera conferencia de ministres d'afers socials de 
PO.C.D.E., celebrada a París ehjuliol de 1988, pot 
haver marcat Finid d'una tendencia cap a Fharmo
nització de les polítiques sanitáries. 

La formulado deis objectius de F«Estrategia de 
salut per a tots Fany 2000» de FOMS ha trobat una 
certa adhesió deis governs, de manera que consti-
tueixen un marc de prioritats compartibles. En absén-
cia d'una tria explícita de prioritats per part de les 



administracions sanitáries nacionals i esíaíals, la polí
tica sanitaria de l'OMS podría definir el marc d'una 
política comuna per a la majoria deis paísos euro-
peus, particularment els de govern socialdemócrata. 

El govern autónom i els ajuntaments democrátics 
han millorat i tecnificat 1'administrado sanitaria, pero 
sense arribar a tranformar-la en profunditat. De feí, 
fins ara s'ha pogut actuar molt poc sobre les condi-
cions administrativo-legals que condicionen la presta-
ció de servéis sanitaris públics. I el problema és que 
aqüestes condicions administrativo-legals afecten tots 
els aparells de les administracions publiques, i no sola-
ment la sanitat. Malauradament, falten criteris sobre 
el tractament adequat d'un sector de la complexitat 
i de la importancia estratégica que té Padministrado, 
la racionalització de la qual és a Farrel de la millora 
deis servéis sanitaris. Pero el cert és que cal evitar 
que els problemes propis del funcionament de 1'admi
nistrado pública es barregin i confonguin amb els 
estrictament sanitaris, bo i aguditzant-los. 

«Public» no hauria d'ésser sinónim de «funciona-
ritzat». Pero és un fet que la manca d'eines de gestió 
sanitaria suficients, els estatuts de personal rígids, i 
les normatives esclerótiques de gestió económica, con-
dicionades a mes per Finestable repartiment compe-
tencial entre poder central i poders autonómics, cons-
titueixen encara avui alguns deis grans temes a 
resoldre. 

Peí que fa a les competéncies que, en materia de 
sanitat, assigna FEstatut d'Autonomía a la Generali-
tat, han estat exercides a mesura que han estat trans-
ferits els diferents servéis de titularitat de F adminis
trado central o de la seguretat social. En línies generáis 
hi ha hagut tres grans paquets de traspassos: els cor-
responents a la Salut Pública (Decret 2210/79) en 
període pre-estatutari, els procedents de la xarxa de 
FAdministració Institucional de la Sanitat, AISNA 
(Decret 1979/80), i els de l'Instituto Nacional de la 
Salud, INSALUD (Decret 1517/81). 

La competencia de la Generalitat en materia de 
sanitat interior és compartida: alió que li correspon 
és el desplegament legislatiu i Fexecució de la legisla
do básica, la reglamentació i la gestió. En canvi, en 
materia de seguretat social, FEstatut atorga a la Gene
ralitat el desenvolupament legislatiu i Fexecució de 
la legislado básica de Festat, salvant les normes que 
en configuren el régim económic, sobre les quals gau-
deix exclusivament de la potestat de gestió. El sec
tor de productes farmacéutics és fonamentalment com
petencia de Fadministració central, tal vegada perqué 
és considerat básicament com un ámbit industrial. 

Aquesta situació impedeix el desenvolupament d'una 
política farmacéutica propia, la qual cosa influeix nota-
blement en el contingut de les prestacions sanitáries. 

Malgrat aixó, encara resten servéis per transferir 
(Institut Social de la Marina, Gerencia d'Informá-
tica, etc.) i moltes qüestions cabdals per a definir. 
El Tribunal Constitucional té pendents quatre recur
sos d'inconstitucionaliíat contra disposicions amb rang 
de llei, i mes de vint conflictes de competencia con
tra disposicions amb rang inferior al de llei. D'altra 
banda la «Ley General de Sanidad» de 1986 té pen-
dent una gran part del seu desenvolupament, i en 
especial peí que fa ais aspectes que mes poden afec
tar la distribució competencial, com Farticle 70 sobre 
coordinació sanitaria, i la disposició addicional cin-
quena que preveu la refundició i harmonització d'un 
paquet molt important de normativa. Fins a Festiu 
de 1988 no va entrar al Parlament la proposta de 
llei de creació del Servei Cátala de la Salut. 

La discussió sobre el finan^ament de la sanitat 
a Catalunya és probablement el tema que mes ressó 
ha tingut en els medis polítics (en particular en el 
context del debat parlamentan sobre política sanita
ria del mes d'octubre de 1985). Sospesar la validesa 
deis arguments de les dues parts enfrontades requeri
ría un estudi comparatiu molt laboríos. Els acords 
Almunia-Culell, que milloraven el percentatge de par
ticipado (del 15,81 % al 16,3 %) i establien el dret 
a rebre un complement proporcional a la desviado 
que eventualment registres el pressupost de FIN SA
LUD, suposaren el reconeixement deis arguments de 
Fadministració catalana en el debat sobre finan^ament, 
qüestió que per la seva naturalesa sembla destinada 
a restar permanentment oberta. Convé recordar que 
el fonament filosófic d'un Servei Nacional de Salut 
és que la població pugui accedir ais servéis sanitaris 
amb independencia de la seva capacitat adquisitva, 
la qual cosa implica que els recursos siguin distribu'its 
en fundó de la necessitat, per tal d'aconseguir Fequi-
tat social pretesa. Com diu R. Klein, si la hipocresía 
és el tribuí que paga el vici a la virtut, el Servei 
Nacional de Salut és el tribuí que una societat no 
igualiíária paga a la justicia social. 

Tot i així, la garaníia d'accés ais servéis saniíaris 
segons la necessiíat, encara que siguí importaní, no 
constitueix sino una contribució parcial a Fequitaí. Els 
mecanismes per a aconseguir-la es limiíen, a Espanya, 
a la garaníia d'uns servéis mínims, ais criíeris de coordi
nació saniíária que es deriven del desenvolupament 
de Farticle 70 de la «Ley General de Sanidad», i a una 
assignació financera, per a despesa saniíária, a les comu-



nitats autónomes en funció de la poblado protegida 
(art. 82, «Ley General de Sanidad»). La distribució de 
la despesa sanitaria segons la poblado protegida no 
fa ni efident ni equitativa Passignació, ja que Pesmen-
tada distribució requerirla ajustaments, que introduissin 
les diferencies d'acord amb les necessitats relatives. 

Podria ser que 1'aplicado de la Llei Orgánica de 
Finan9ament de les Comunitats Autónomes (LOFCA) 
i deis seus criteris de repartiment, dirigits cap a una 
despesa sanitaria pública fina^ada exclusivament per 
impostos, assolís una equitat geográfica major que 
Tactual, que tendeix simplement a ser proporcional 
a la població. Aquesta eventual aplicado de la LOFCA 
a la despesa sanitaria pública suposaria la pérdua d'un 
instrument important de coordinació de Pestat, i un 
guany en la capacitat d'autogovern a Catalunya. Pero 
el sistema de finan^ament residual per la via de les 
cotitzacions ho fa impossible. 

En relació a la política sanitaria en sentit estríete, 
caldria recordar que 1'etapa pre-estatutária va ser capa£ 
de suscitar moltes expectatives sobre les possibilitats 
d'una reforma sanitaria progressista mitjan^ant Pauto-
govern; la seva influencia va ser en realitat molt mes 
duradora del que les migrades competéncies reals 
podien fer preveure. Quant a P etapa própiament esta
tutaria, la política sanitaria ha estat for£a dominada 
peí debat ja esmentat sobre la distribució competen-
cial i el finan£ament. De tota manera, tant peí que 
fa a la Generalitat com a les corporacions locáis cata
lanes, val a dir que en molts aspectes ha estat, en 
comparado amb l'espanyola, una política capdavantera. 

Els principáis déficits globals de la política sani
taria son, en primer lloc, la relativa buidor de la dis-
cussió política, molt centrada en qüestions d'organit-
zació i finan^ament, i amb escassa referencia ais 
continguts de la política sanitaria (alió que es fa i 
per a qui es fa). En segon lloc, hi ha un grau impor
tant d' inercia, en el sentit que s' administra, pero 
encara es gestiona poc. Es igualment de doldre la 
introdúcelo tardana d'unes polítiques sanitáries que 
actuin sobre tots els determinants de l'estat de salut, 
i molt especialment sobre els estils de vida i els ris
cos deriváis de l'entorn, per tal d'eixamplar el camp 
sanitari tradicional. En quart lloc, cal esmentar la insu
ficiencia de la resposta gestora, atesa la ja esmentada 
insuficiencia de Paparell de P administrado, per la 
manca de veritables eines de gestió. També és greu 
la no integrado de l'atenció mental. I finalment cal
dria subratllar la persistencia de l'atenció primaria 
de la salut com a punt negre del sistema, la migrada 
millora en la utilització racional deis medicaments, 

i el desencís deis professionals: recentment, una sen
tencia judicial encara reconegué que les actuáis con-
dicions d'exercici de la medicina en l'atenció prima
ria son un eximent del fet de no dur una historia 
clínica i, per tant, de no prestar una atenció sanitaria 
correcta. Cal millorar for9a les condicions de la prác
tica per aconseguir que els metges se sentin metges, 
i no oficinistes com el neurocirurgiá Tomás de la 
novel-la de Kundera. La malaltia de Tomás, descrita 
per Juan Gervás, es caracteritza peí desánim i tedi 
al treball qüotidiá, la créenla que només en un altre 
lloc és possible el treball científic, la pérdua d'auto-
estima i Pabséncia d'expectatives de millora. 

Com déiem, pero, hi ha en canvi d'altres aspec
tes en els quals la política de les administracions sani
táries de Catalunya ha estat capdavantera. Així per 
exemple, hom ha sabut respondre ais canvis de la 
morbi-mortalitat i actuar sobre els factors de risc de 
les malalties cróniques i degeneratives. Hi ha hagut 
un esfor$ per tal de relacionar els servéis socials i 
sanitaris amb els problemes deriváis de Penvelliment 
(tot i que la recent creació d'una nova conselleria 
de Benestar Social ha separat ara els servéis socials 
deis sanitaris). Hom ha incorporat els professionals 
a Pelaboració de programes específics, com el de dia-
betis, goll endémic, atenció a la insuficiencia renal, 
salut dental, etc. Aquesta integrado comporta millo
rar la viabilitat de les polítiques parcials, malgrat que 
accentui els interessos corporatius. I finalment, s'ha 
millorat la informado sanitaria, i s'han introdui't sis
temes de garantía de la qualitat assistencial. 

2. ELS INDICADORS DE LA SALUT 

La manca d'un índex sintétic de salut no permet 
una comparado global de Pestat de salut d'una pobla
ció respecte de les altres, o bé en diversos moments 
del temps. 

S'han elaborat alguns índexs d'aquesta mena, la 
majoria deis quals consisteixen en Pobtenció directa 
de dades, a partir d'unes mostres de la població estu
diada, dades que després son sotmeses a una ponde
rado per tal d'obtenir-ne un resultat sintétic-Fins 
ara no s'ha fet cap investigació d'aquesta mena sobre 
una mostra representativa de la població catalana. 
D'altra banda, no es pot pas perdre de vista que el 
valor de qualsevol estudi d'aquest tipus fóra for$a 
discutible: en efecte, tot i que la utilització d'indica-
dors parcials i simples és possible, el significat de 
cadascun d'ells en relació amb la salut en general és 



discutible, i depén del valor que hom vulgui donar-li. 
Es a dir, que la importancia relativa deis diversos 
aspectes quantificats pels indicadors simples i parcials 
sobre la salut global, és fo^osament subjectiva. Ni 
que una ponderació aritmética sempre és possible, alió 
que mai no es pot objectivar és si un any de vida 
perduda, per exemple, equival a dos casos de sida 
o a cent persones amb molésties reumátiques. Final-
ment, cal teñir igualment en compte les possibles modi-
ficacions deis indicadors mateixos al llarg del temps. 
Així, els canvis en els patrons médico-sanitaris vigents, 
quant a l'interés pels problemes i quant a la capacitat 
de mesurar-los (noves malalties, noves técniques dia
gnostiques, noves possibilitats d'intervenció, etc.), i 
també la creació mateixa de nous procediments de 
recollida i elaboració de les dades, comporten inevi-
tablement una alterado que fa impossible qualsevol 
comparado global. 

taxa de 12,3 nens (mes petits d'un any) morts el 1978 
per cada mil nascuts, a 7,75 Fany 1986. La disminu-
ció mes important de la taxa cal atribuir-la a la mor-
talitat postneonatal, que correspon ais nens morts entre 

a) La mortalitat 

En analitzar sanitáriament la mortalitat interessa 
conéixer, sobretot, si la mort arriba mes tard o mes 
d'hora, i si es produeix per causes evitables d'acord 
amb els coneixements médico-sanitaris actuáis. 

Peí que fa a Pevolució de la mortalitat general, 
en comentar el període (1978) la taxa global de mor
talitat a Catalunya era de 7,33 defuncions per mil 
habitants (7,72 per ais homes i 6,96 per a les dones). 
D'aleshores en9a la mortalitat ha augmentat lleugera-
ment, fins arribar l'any 1986 a 7,79 defuncions per 
mil habitants (8,26 per ais homes i 7,79 per a les 
dones). Aquest increment és conseqüéncia de l'envel-
liment de la població, ja que en estandarditzar les 
taxes per edats es comprova que la mortalitat actual 
és menor que 1'anterior. En efecte, els índexs de mor
talitat estándard corresponents a l'any 1986, i calcu
láis en relació a Pestructura d'edats del 1981 (any 
censal), mostren una petita reducció de la mortalitat. 
Així, la taxa global del 1986 és el 96 % de la taxa 
del 1981. Per ais homes la reducció és del 0,02% 
i per a les dones del 0,06%. 

L'esperaba de vida en néixer, que era de 74,2 
anys l'any 1975, és de 77,4 l'any 1986. Per ais homes 
aquest indicador ha passat de 71,3 anys a 74,21, i 
per a les dones de 76,9 a 80,46. Aquesta situació 
mostra notables diferencies en considerar la distribu-
ció territorial de la mortalitat general. 

També la taxa de mortalitat infantil mostra un 
descens continuat. Concretament s'ha passat d'una 

els 28 dies i l'any de vida, i que ha baixat 1,62 vega-
des des del 1981. Tots els altres components de la 
mortalitat infantil també disminueixen, pero en menor 
proporció. La mortalitat neonatal es redueix 1,21 vega-
des entre 1981 i 1986, i la perinatal 1,29 vegades. 
Quant a la mortalitat neonatal preco9 (morts durant 
la primera setmana) baixa només 1,12 vegades en el 
decurs d'aquests cinc darrers anys. 

El divers comportament de les taxes de mortali
tat infantil és funció de les diferents causes que pro
voquen la mortalitat deis nens segons la seva edat. 
Les morts que es produeixen mes a prop del neixe-
ment poden ser conseqüéncia de malformacions con-
génites, o bé d'una atenció obstétrica i perinatal ina-
dequada. Amb les baixíssimes xifres de mortalitat 
infantil a Catalunya, és raonable suposar que les alte-
racions genétiques, hereditáries i congénites teñen el 
pes mes gran. Les morts mes tardanes (a partir del 
mes) sovint son causades per factors externs que 
poden, no obstant, rebre influencia sanitaria. Per 
exemple, les infeccions infantils d'origen ambiental 
responen bé a la intervenció médica. 

Encara que les xifres de mortalitat infantil son 
de les mes baixes del món, la seva distribució territo
rial a Catalunya és irregular. 

D'altra banda, cal teñir en compte que no totes 
les causes de defunció experimenten una evolució simi
lar. De tota manera, s'observa una notable regulari-
tat en les primeres causes de defunció per grups d'edat 
des del 1982 al 1986. Així, les afeccions perinatals 
i les anomalies congénites son sempre les primeres 
causes de defunció deis menors d'un any, seguides 
per les afeccions respiratóries. En els nens petits (de 
1 a 4 anys), els accidents son la causa mes freqüent, 
seguits pels tumors malignes o les anomalies congéni
tes. Els nens mes grans (de 5 a 14 anys) moren per 
accidents (7 difunts per cada 100.000 nens d'aquesta 
edat) i per tumors malignes. 

En el grup d'adults joves (15 a 34 anys) els acci
dents segueixen essent la causa mes freqüent de defun
ció, seguides pels tumors i les malalties circulatóries. 
Entre els adults, destaca el fet que en el grup de 
35 a 44 anys els tumors son mes freqüents que els 
accidents i les malalties circulatóries. Finalment, les 
persones mes grans de 65 anys moren amb mes fre-
qüéncia per causa de malalties circulatóries, per tumors 
i per problemes respiratoris. 
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El període considerat és massa curt com per detec
tar canvis importants en la tendencia de la mortalitat 
per cadascuna de les causes de defunció. En línies 
generáis, les malalties vasculars son, des de fa temps, 
les primeres causes de mort a Catalunya. L'increment 
mes notable és, sense dubte, el del cáncer, pero no 
tots els tumors malignes teñen el mateix comporta-
ment. En conjunt, el cáncer mes mortífer és el de 
pulmó, tráquea i bronquis. Encara que segueix afec-
tant mes els homes, s'observa un increment en la mor
talitat de les dones per aquesta causa. La mortalitat 
per cáncer de pulmó mostra un increment continuat 
que arriba a prop de 35 defuncions per cada 100.000 
habitants l'any 1986. Menys freqüent és el d'estó-
mac, que mostra un descens continuat en els darrers 
anys, encara que continua en segon lloc. En canvi 
el cáncer de budell gros está augmentant considera-
blement, i l'any 1986 és el tercer en ordre de fre-
qüéncia com a causa de mort, amb una taxa de prop 
de 15 defuncions per 100.000 habitants. 

El cáncer de mama es la quarta causa de mortali
tat oncológica i, de lluny, la mes freqüent entre les 
dones. L'increment de la mortalitat per aquest cán
cer és constant pero mes Ueuger. D'altres cáncers en 
qué s'ha incrementat la mortalitat en els darrenys anys 
son el de próstata, els limfomes, el de páncrees i el 
de fetge. Juntament amb el d'estómac, baixa la mor
talitat per cáncer deis ossos. 

Les malalties coronáries també mostren un ciar 
increment en aquest període: l'any 1986 van provo
car 82,21 defuncions per cada 100.000 habitants. La 
mortalitat per accidents vasculars cerebrals mostra mes 
estabilitat, al voltant de 118 morts per cada cent mil 
persones. Entre les altres causes de mort que experi
menten un ascens persistent cal destacar la bronqui
tis i la cirrosi hepática, i amb menor repercussió les 
malalties mentáis i osteomusculars. Les morts acci
dentáis son Paltre gran grup de causes en augment 
continuat, sobretot els accidents de tránsit, que pro
voquen gairebé 13 morts per cada 100.000 habitants, 
de les quals la immensa majoria son persones joves. 

També son moltes les causes de mortalitat que 
estadísticament han disminuít, i entre elles destaca 
sobretot el descens de les malalties infeccioses, si 
exceptuem el cas de la Sida. També baixa la mortali
tat per malalties respiratóries agudes i per malalties 
renals. 

L'evolució de la mortalitat pot ser conseqüéncia 
deis canvis en la freqüéncia de malalties, sobre les 
quals la intervenció sanitaria acostuma a ser molt 
reduida, pero també reflecteix la capacitat curativa 

del sector. D'aquí que consíderem algunes causes de 
mort que han merescut la qualificació de prematures 
i de sanitáriament evitables pels experts. L'evolució 
de la mortalitat per aqüestes causes és positiva durant 
el període per a tot Catalunya, de manera que els 
increments en algunes de les causes de defunció esmen-
tades abans no poden atribuir-se a un empitjorament 
de la qualitat deis servéis assistencials. La taxa cor-
responent a aquesta mena de malalties s'ha redu'ft 
del 1975 al 1985 en mes de la meitat, mentre que 
la mortalitat per la resta de causes només ha dismi
nuít un 14 %. La pneumonía, la bronquitis i la tuber
culosa per exemple, experimenten la reducció mes 
gran. D'altres, com les malalties reumátiques del cor 
i el cáncer de coll d'úter, pugen lleugerament, pero 
sense arribar a unes xifres absolutes gaire elevades. 
El limfoma de Hodgkin mostra una evolució esta
cionaria. 

Encara que l'impacte de la prevenció de les malal
ties i de promoció de la salut és mes important que 
l'atenció curativa, l'efecte d'aquesta mena d'activi-
tats triga molt a manifestar-se sobre la mortalitat. 

Finalment, cal considerar la influencia del sistema 
de vida com a generador de malalties, per exemple 
rexposició a la contaminació ambiental o els hábits 
nocius com el tabaquisme i l'alcoholisme, els quals 
podrien explicar la majoria de les defuncions per cán
cer de pulmó i per cirrosi hepática. 

b) La morbiditat 

En no haver-hi cap dispositiu que reculli sistemá-
ticament els diagnóstics de les persones ateses pels 
servéis medies, ni cap enquesta de salut a una mostra 
representativa de la població catalana, 1'aproximado 
al coneixement de la morbiditat és molt limitada. Hi 
ha, pero, moltes dades de diversos orígens, sobre grups 
molt parcials de població i amb una extraordinaria 
variabilitat quant a les dades recollides i ais procedi-
ments de mesura. En general la validesa d'aquestes 
dades és desconeguda, i tenim la impressió que, lle-
vat d'excepcions, la qualitat és insuficient. 

Les dades que es refereixen ais ámbits mes exten
sos son les que proporciona 1'enquesta de morbiditat 
hospitalaria de l'INE i les que aporta el sistema de 
vigilancia epidemiológica de les malalties de notifica
do obligatoria. 

Els resultáis d'algunes investigacions epidemioló-
giques son útils per orientar-nos quant a la freqüén
cia i a la distribució de malalties en determináis sec-
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tors de la població. Per exemple, Tenquesta de salut 



de la població de Barcelona o Penquesta de morbidi
tat assistida del Programa Altebrat. Hi ha en curs 
una rigorosa enquesta de salut a les comarques del 
Berguedá, el Bages i el Solsonés (CRONICAT). 
També es disposa de dades referides a malalties con
cretes, com ara les proporcionades peí Registre pobla-
cional de tumors de Tarragona, i els estudis epide-
miológics sobre la caries dental i el goll endémic. 

Les dades de 1'enquesta de morbiditat hospitala
ria mostren que les malalties digestives son responsa
bles de 65.000 altes el 1986, mentre que només ho 
eren de 56.000 el 1977. Crida l'atenció Pincrement 
deis tumors, que passa de 30.000 altes el 1977 a 
40.000 el 1986. Les causes externes de malaltia (acci-
dents, enverinaments, etc.) han passat de 45.500 a 
48.000. Peí que fa ais problemes mentáis, el creixe-
ment és d'un 7 0 % (2.200 i 3.600 respectivament). 
També experimenten creixements importants les malal
ties nervioses i sensorials, les circulatóries i les génito-
urinaries. Les malalties respiratóries, en canvi, mos
tren una fluctuado important, molt probablement cau
sada per la temporalitat de les infeccions respiratóries. 

Quant a les malalties de notificado obligatoria cal 
destacar la introducció d'una reforma en el procedi-
ment d'obtenció de les dades durant el 1981. Pot 
concloure's, pero, que si bé hi ha un descens de la 
tuberculosi i de la brucel-losi (febres de malta), aqüestes 
segueixen mostrant una freqüéncia excessivament alta. 

D'altres problemes residuals, com el tetan, no aca
ben de resoldre's, malgrat Pexisténcia d'una vacuna-
ció efica? (Pany 1987 se'n van declarar 13 casos). 
Les malalties de transmissió sexual i Phepatitis mos
tren una lleugera tendencia ascendent, i cal notar Papa-
rició de la Sida amb un primer cas el 1981 i 147 
durant Pany 1987. 

Els problemes de salut detectáis per Pestudi del 
Programa Altebrat poden ser il-lustratius deis proble
mes d'una població rural sense dotació hospitalaria 
fins fa un parell d'anys. Aquests problemes son els 
que s'han fet explícits ais metges mitjan^ant el reque-
riment deis usuaris. Hi trobem resultáis compatibles 
amb els d'altres investigacions, com ara la demanda 
superior entre els grups d'edat mes avanzada i les 
dones. La morbiditat assistida a Parea, expressada 
en percentatge de les visites realitzades, permet esta-
blir els principáis grups de morbiditat. Els motius 
de consulta mes freqüents son, en primer lloc, Paten-
ció médica —actes administratius, preventius i 
socials—(42,3 %), deis quals les receptes en son les 
tres quartes parts; en segon lloc hi ha els problemes 
respiratoris (18,1 %) , deis quals la meitat son les afec-

cions de les vies respiratóries superiors; en tercer lloc, 
la patologia de Paparell circulatori (6,9 %) , en la qual 
el control de Phipertensió n'és mes d'un ter$; en quart 
lloc tenim els símptomes mal definits (4,8 %); i en 
cinqué lloc les malalties del sistema osteo-muscular 
(4,8 %) , amb quasi una tercera part d'osteoartritis. 
Les malalties cróniques de base s'han registrat en un 
25 % de les visites. Si prenem les dades per un ordre 
decreixent de freqüéncia apareixen, en primer lloc, 
les malalties de Paparell circulatori (8,4 %) , de les 
quals la hipertensió és quasi la meitat de la patologia; 
tot seguit, les afeccions cróniques de Paparell circula
tori (3,3%), de les quals dues terceres parts son 
osteoartritis i estats relacionáis. A continuació, i en 
quart lloc, apareixen les malalties del sistema endocrí 
(2,4 %) , amb la diabetis com a responsable de les 
dues terceres parts i Pobesitat en una de cada deu 
afeccions endocrines cróniques. En cinqué lloc hi ha 
les malalties de Paparell digestiu (1,2%) amb quasi 
una quarta part d'ulcus duodenals o altres ulceres pép-
tiques. 

La primera enquesta de salut a la població de la 
ciutat de Barcelona es va realitzar amb una mostra 
representativa de 2.024 famílies, durant els sis pri-
mers mesos de Pany 1983. (Posteriorment se n'ha 
passat una altra, sense que encara hagin estat publi
cáis els resultáis.) A mes d'una informació exhaus
tiva sobre la situació social i cultural familiar, les dades 
de morbiditat mes important mostren 339 dies de 
llit i 1.044 dies d'activitat restringida per cada mil 
homes, i 405 dies de llit i 1.338 d'activitat restrin
gida per cada 1.000 dones. 

Mes del 17 % de les persones entrevistades decla
ren patir algún trastorn crónic limitant (21 % de les 
dones i 14 % deis homes). Els mes freqüents son les 
artrosi (88 de cada 1.000 persones) i els mals d'esquena 
crónics (41 per 1.000). Els trastorns circulatoris son 
de 28 per 1.000 i els cardíacs de 21. Crida l'atenció 
que 19 persones de cada mil teñen problemes men
táis, i 18 alteracions respiratóries cróniques com Pasma 
i la bronquitis. Problemes al-lérgics son referits per 
9 de cada 1.000 persones. El 65 % de les persones 
han pres algún medicament en les dues darreres set-
manes, percentatge que és encara mes alt per a les 
dones grans (85 %). El 9 % de la població de mes 
de 14 anys no té cap pe$a dental propia, percentatge 
que ultrapassa el 35 % en tractar-se de persones de 
mes de 64 anys. 

Així dones, sembla que els problemes de salut que 
mes freqüentment provoquen malalties en la pobla
ció son, a mes deis que causen directament les morts 



considerades en Fapartat anterior, les malalties cró-
niques i degeneratives com els problemes mentáis, els 
reumatismes i tota mena de trastorns del funcio-
nalisme. 

Convindria esmentar també Paugment (percebut 
indirectament) d'alguns problemes de salut que els 
darrers anys han esdevingut d'interés general. Es tracta 
de les conseqüéncies patológiques de determinades con-
ductes humanes com el consum de drogues legáis 
(tabac, alcohol, etc.) i il-legals que, amb independen
cia de la seva consideració intrínseca com a malaltia, 
la qual depén de criteris subjectius, comporten un 
notable augment de problemes que requereixen aten-
ció médica, com la bronquitis, la cardiopatia o el cán
cer per una banda, i la cirrosi, i les morts per sobre-
dosi per una altra. 

Problemes de salut tan importants per a una socie-
tat com les deficiéncies sensorials, i les minusválues 
físiques i psíquiques, tot just han estat ben recent-
ment quantificats i, per tant, no és possible tampoc 
conéixer-ne Pevolució. Cal dir, en aquest sentit, que 
els resultáis mes rellevants de Penquesta de PINE 
per a Catalunya assenyalen 35 deficiéncies de Papa-
rell locomotriu per cada 1.000 persones de 6 a 64 
anys, 12,8 deficiéncies auditives, 11,3 de la vista i 
14 de Paparell circulatori. Les discapacitats mes impor
tants percebudes per ais enquestats de mes de 64 
anys son: per correr, amb 52 casos de cada mil; per 
pujar escales, 29; per caminar, 12; per sentir-hi, 10; 
i per veure-hi, 9,5. 

De tota manera, la impressió general que s'obté 
del sistema assistencial, que es qui aten les demandes 
de la població, sembla prou similar a la de la majoria 
de pai'sos occidentals desenvolupats. Així, el patró 
global de la morbiditat podria resumir-se en el pre-
domini de malalties no transmissibles, i amb la per
sistencia d'alguns problemes aguts que reflecteixen 
condicions de vida péssimes en zones delimitades de 
Catalunya. 

3. ELS RECURSOS ASSISTENCIALS, 
LLUR UTILITZACIÓ, 
I LA DESPESA SANITARIA 

a) L'evo lució deis recursos assistencials 

A grans trets es pot afirmar que s'ha produi't una 
disminució important en el nombre de centres hospi-
talaris, així com del total de Hits —tot i que s'hagi 

incrementat la capacitat d'assisténcia hospitalaria— 
amb un increment progressiu en nombre i dotació 
deis centres extrahospitalaris que incorporen tímida-
ment Patenció en noves árees assistencials: salut men
tal, planificació familiar i rehabilitació. 

La disminució global, tant de centres com de Hits, 
es produeix de manera progressiva (un 20 % en els 
hospitals i un 1 1 % en els Hits entre 1978 i 1986), 
i de manera que tendeix a concentrar-se Poferta de 
Ilits en centres mes dotats. Es a dir, augmenta el 
nombre de Hits per hospital. D'altra banda, la reduc-
ció és mes gran en els Hits dedicáis exclusivament 
a psiquiatría (18 %), mentre que la disminució de 
Hits d'aguts és simÜar a la global (10%). 

Tenint en compte la propietat deis servéis, 
s'observa una característica diferencial en aquesta evo-
lució. La reducció en el nombre de centres és similar 
en el sector públic i el privat (17% en el públic i 
18% en el privat entre 1979 i 1984), mentre que 
la dotació de Hits en el sector públic disminueix una 
quarta part i en canvi en el privat augmenta Ueugera-
ment (3 % entre 1979 i 1984). Aquest fet, junta-
ment amb el precedent historie d'una major oferta 
de Hits priváis a Catalunya (benéfic-privats, Església, 
Creu Roja, i estrictament privats), determina que a 
fináis de Pany 1984 existeixin 2,5 Hits privats per 
cada Hit públic en funcionament. Aquesta circums-
táncia afavoreix la creado (Pany 1985) de la Xarxa 
Hospitalaria d'UtiHtzació PúbHca, que amplia la cober
tura pública per Passisténcia hospitalaria a 65 centres 
(13 hospitals de PI.C.S. i 52 concertáis) amb un total 
de 16.086 Hits. 

Una segona característica del decenni ha estat 
Paugment de la tecnificació i sofisticado de Poferta 
assistencial hospitalaria d'una banda, i la massifica-
ció i saturació en la utilització deis recursos conven
cional, de P altra. Així, el nombre total de transplan-
taments d'órgans des de Pinici de la implantació de 
la técnica fins a fináis de Pany 1987 ha estat de 1.701 
transplantaments de ronyó, 44 de cor, 22 de fetge 
pediátric, 34 de fetge d'adult, 24 de páncrees, i 2.566 
de córnia. Durant aquest període, a mes, s'ha pro
dui't el desenvolupament de les técniques de fecunda
do in vitrOy amb el creixement deis primers nens-
proveta a Barcelona, i s'han incorporat procediments 
diagnóstics i terapéutics innovadors, sobretot peí fet 
de ser técniques incruents i amb un baix risc de com-
pHcacions (tomografia axial computoritzada, ressonán-
cia magnética, litotrícia). 

Les xifres, pero, amaguen el fet que els Hits que 
han desaparegut son fonamentalment aquells que mes 



difícilment podien qualificar-se com a llits hospitala-
ris, bé peí seu carácter asilar o de «magatzem» de 
deficients mentáis o rebutjats socials, bé per la seva 
manca de viabilitat sanitaria i económica. En efecte, 
la normativa d'acreditació de 1981 endegá un procés 
de reconversió suau que ha permés que petites clíni-
ques sense condicions per al tractament adequat deis 
malalts aguts hagin trobat un nou espai sanitari en 
ratenció de malalts convalescents i crónics, sector molt 
mes necessitat d'expansió que el d'hospitalització 
d' aguts. 

Paral-lelament a la reconversió experimentada en 
el sector hospitalari, Fassisténcia extrahospitalária ha 
crescut de manera notable, passant entre 1979-1984 
de 379 a 1.199 centres amb dedicació diversa: con-
sultoris de medicina general i especialitats, centres 
de salut mental, de planificació familiar, de tracta
ment de drogodependéncies, etc. Tot i que en el sec
tor públic aquest creixement ha estat del 50 %, és 
Fassisténcia de titularitat privada la que ha experi-
mentat un desplegament mes important, amb un fort 
increment entre 1979 i 1984, situant-se a final 
d' aquest any peí damunt del sector públic en nombre 
de centres assistencials d'aquest tipus. 

Peí que fa ais professionals sanitaris, la caracte
rística mes destacada és el creixement desmesurat en 
el nombre de nous llicenciats en medicina, i la simul-
tánia baixada relativa (i excessiva) deis diplomáis en 
infermeria. Encara que s'han creat perfils professio
nals nous, la majoria deis llocs de treball dedicáis 
a F administració i gestió de servéis sanitaris han estat 
ocupats per professionals de formació clínica. Aquest 
fet, juntament amb una restricció forta en les vies 
d'accés a les especialitats, determina la incorporado 
d'un contingent important de metges a Fassisténcia 
primaria, així com el creixement de Fatur en aquest 
ámbit. 

b) La utilització deis recursos 

Una pressió mes forta de la demanda, derivada 
parcialment d'un millor accés ais servéis sanitaris com 
a conseqüéncia de Fextensió de la seguretat social, 
i d'una oferta sanitaria en creixement moderat, han 
originat una utilització mes intensa deis recursos sani
taris, pero sense alterar substancialment el patró d'ús 
que continua sent hospitalocéntric, amb feble aten-
ció primaria i abús de medicaments. 

En els hospitals una oferta de llits baixa, segons 
els estándards europeus, condiciona una freqüentació 
hospitalaria igualment baixa en termes relatius, cosa 

que no és forfjosament dolenta des del punt de vista 
sanitari. En canvi, la patologia mes comuna, que 
podría ser resolta en Fatenció primaria o en Fatenció 
especializada ambulatoria, ha pressionat i saturat de 
forma creixent els servéis d'urgéncies hospitaláries. 
Els centres han continuat Fevolució ja endegada, i 
encara no finalitzada, de reduir Festada mitjana per 
procés i d'augmentar els índex d'ocupació, aconse-
guint així una mes forta rotació de malalts per llit. 

Les visites mostren un augment d'un 15 % durant 
el període, amb mes de 600.000 altes Fany 1986. 
Les malalties objecte d'aquests ingressos hospitalaris 
son principalment les causes obstétriques, que arri
ben a uns 70.000 casos, deis quals 50.000 son parts. 
Aquest motiu d'atenció sanitaria mostra un retrocés 
notable, ja que Fany 1978 ocasionava mes de 90.000 
altes. La causa és sense dubte el descens de la natali-
tat. No obstant aixó, cal constatar un increment en 
Fatenció hospitalaria de malalties perinatals i congé-
nites, que prácticament es dobla (8.000 Fany 1977 
i 15.000 el 1986). 

La utilització de medicaments per persona ha aug-
mentat, com també sembla que ho ha fet el nombre 
de contactes amb els metges. Aqüestes xifres absolu-
tes no permeten jutjar sanitáriament si la utilització 
deis recursos és correcta. Les capes socioeconómiques 
mes baixes fan una mes feble utilització, ajustada per 
necessitat, deis recursos sanitaris, i subsisteixen bos-
ses de marginado social i pobresa que comporten situa-
cions sanitáries també margináis. 

c) La despesa sanitaria 

El coneixement de les xifres de despesa sanitaria 
és una informació complementaria imprescindible a 
Fhora de formar-nos un judici sobre Fevolució de la 
sanitat en un país, ja que en elles es resumeix l'esfo^ 
económic i, en última instancia, la prioritat relativa 
que la societat atorga a la sanitat. La seva importan
cia és patent si tenim en compte que les despeses publi
ques en sanitat constitueixen una de les principáis par-
tides de la funció de protecció social portada a terme 
pels governs amb la finalitat de pal-liar les injustícies 
distributives originades peí sistema económic capita
lista. Per altra banda, la contribució de les despeses 
sanitáries a la salut sembla indubtable, malgrat les argu-
mentacions —a vegades interessades— en contra. 

L'evolució internacional de les despeses sanitáries 
en els últims deu anys ha estat marcada peí creixe
ment generalitzat, normalment, amb taxes superiors 
a les del creixement del Producte Interior Brut, encara 



que no tan elevades com les experimentades en els 
anys seixanta i primera meitat deis setanta. Les cau
ses mes destacades d'aquest creixement son Fenvelli-
ment progressiu de la poblado deis paisos desenvolu-
pats, i els canvis en les pautes de morbiditat i 
mortalitat que aixó ha comportat, passant les malal-
ties cróniques i degeneratives —que requereixen un 
tractament mes perüongat i car— a ser les de major 
prevalen$a; el progrés tecnológic, que ha provocat la 
intensificació deis procesos d'atenció médica i l'aug-
ment de les expectatives deis metges i el públic; i 
el canvi en el model de fina^ament deis servéis sani-
taris, de manera que la responsabilitat financera s'ha 
traspassat de l'individu a la col-lectivitat mitjan9ant 
el mecanisme de Tassegura^a, ja sigui pública o pri
vada, incentivant així l'excés de consum. 

A Catalunya només tenim a Pabast estimacions 
de la despesa sanitaria total per ais anys 1981-84. 
Malgrat aixó, segons les xifres de despesa en assis-
téncia sanitaria de la Seguretat Social —Pequivalent 
a Tactual Instituí Cátala de la Salut (ICS)— també 
aquí la despesa sanitaria ha experimentat un incre-
ment real en el conjunt d'aquests deu anys, encara 
que d'una forma molt irregular, com pot veure's a 
la Taula 21.1. 

A partir de les dades de la Taula 21.1 es com-
prova que el creixement real acumulat durant el 

període va ser del 41,2%. Tenint en compte que 
la població protegida per la seguretat social (sense 
incloure les mútues publiques) va augmentar en 
930,000 persones aproximadament durant aquest 
mateix període, la despesa per persona protegida en 
pessetes constants va experimentar una elevació del 
23,66 96, passant de 10.644 ptes. l'any 1977 a 13.162 
ptes. el 1987. Les variacions en la despesa real 
segueixen pautes molt errátiques, encara que s'observa 
una época de ciar estancament entre 1982 i 1984, 
probablement com a conseqüéncia de la crisi de 1982 
i deis ajustaments posteriors al traspás de competén-
cies de l'INSALUD a la Generalitat el 1981. De fet, 
les despeses per persona protegida també van baixar 
a Testat espanyol entre 1982 i 1985. Per altra banda, 
es produeixen increments extraordinarís en els anys 
1981 i 1987. En el primer cas la causa n'és en gran 
part Pesfor9 de «neteja de calaixos» i de pagament 
de factures endarrerides realitzat l'any de la transfe
rencia. En canvi, Tincrement de 1987 és tot ell un 
increment «real», com a conseqüéncia de diversos fac-
tors: el canvi en el sistema retributiu deis metges que 
es va produir a meitat d'any, Taugment de les plan
tilles, la revisió deis preus deis productes farmacéu-
tics, i la important pujada en les tarifes deis con-
certs, que havien estat estancades durant els anys 
anteriors. 

Taula 21.1 
EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA EN ASSISTÉNCIA SANITARIA 

Dades relatives a la Seguretat Social, entre 1977 i 1987, en milions de pessetes 

Any 

1977a 

1978a 

1979a 

1980a 

1981b 

1982b 

1983b 

1984c 

1985c 

1986c 

1987c 

Preus corrents Variado (%) Preus constants Variado (%) 

50.401,6 50.401,6 
61.164,9 +21,35 52.846,1 + 4,85 
74.411,9 +21,66 56.101,4 + 6,16 
84.269,3 +13,25 55.007,4 — 1,95 

105.186,9 +24,82 60.739,2 +10,42 
122.376,7 +16,34 62.039,0 + 2,14 
136.132,3 +11,24 61.443,4 — 0,96 
149.910,6 +10,12 62.131,6 + 1,12 
169.798,7 +13,27 65.343,8 + 5,17 
180.818,5 + 6,49 64.167,6 — 1,81 
218.655,3 +20,92 74.626,9 +16,32 

Segons balancos de l'INP i l'INSALUD. 
Segons la comptabilitat pressupostária del departament de Sanitat i Seguretat Social, la qual difereix de les liquidacions comptables del departa
ment d'Economia i Finances, sobretot les dades referents a l'any 1983, en el qual seguint les normes de la Uei 3/83 es van liquidar les despeses 
corresponents al 1981 i 1982. 
Liquidacions pressupostáries del departament d'Economia i Finances, les quals coincideixen a partir del 1984 amb les del departament de Sanitat 
i Seguretat Social. 



De les estimacions de la despesa total disponibles 
es desprén que la seguretat social contribuía entre 
un 5 7 % i un 6 0 % al fina^ament de la despesa 
sanitaria l'any 1981. La despesa privada de les famí
lies constituía la segona gran partida, amb un percen-
tatge del 26%. La resta corresponia a Padministra-
ció central i local, i a les mutualitats publiques. 
Tanmateix, segons les dades de la «Encuesta Perma
nente de Presupuestos Familiares del I.N.E.» de 1985, 
hi ha indicis que la despesa privada de les famílies 
pot haver baixat, davallant la seva aportació a la des
pesa total fins a un 21-22 % aproximadament. Alhora, 
la contribució de la seguretat social podria haver aug-
mentat fins al 63 %. Si fem un exercici relativament 
aventurat d'extrapolació, i apliquem aquest percen-
tatge de participació a la xifra de despeses de l'ICS 
de l'any 1987, resultaría una despesa sanitaria total 
aproximada per aquest any de 350.000 milions de 
pessetes. 

Si tenim en compte que Catalunya aporta aproxi
madament un 19,3 % del P.I.B. espanyol aquesta des
pesa sanitaria equivaldría a un 5,2 % del P.I.B. cátala. 
Amb totes les precaucions que imposa el métode de 
cálcul emprat, aixó significaría un augment lleuger 
respecte de la xifra estimada per a l'any 1981. En 
definitiva, malgrat que desconeixem Pevolució pre
cisa d' aquest indicador, els indicis apunten cap a una 
certa estabilitat o un lleuger increment en els anys 
vuitanta. Per altra banda, cal esmentar que el per-
centatge de recursos absorbits per la sanitat en el 
conjunt espanyol es una mica superior al nostre. 
L'explicació radica segurament en el fet que les des-

sanitáries —sobretot les de la seguretat social— son 
mes directament proporcionáis a la població que no 
pas a la producció; vol dir que Catalunya contribueix 
relativament mes, donada la seva població, a la for
mado del P.I.B. que no pas a Pabsorció de recursos 
sanitaris, amb la qual cosa el numerador del quocient 
despesa sanitária/P.LB. és relativament menor, i el 
denominador relativament major, que al conjunt de 
Pestat. 

Com ja s'ha dit, la participació del sector privat 
en el financament de la sanitat és bastant important: 
entre una quarta i una cinquena part de la despesa 
total. Malgrat tot, encara és molt mes important la 
seva participació en la provisió deis servéis sanitaris. 
Efectivament, aproximadament el 60 % deis servéis 
son produíts o proveíts per institucions de titularitat 
privada, si bé una gran part d'elles pertanyen al sec
tor privat no lucratiu: fundacions, Església i Creu 
Roja principalment. 

Finalment, durant aquests deu anys s'ha assistit 
a un increment progressiu deis impostos generáis com 
a font de financament, acompanyat de la correspo-
nent disminució en la importancia de les cotitzacions 
d'empresaris i treballadors. Segons alguns cálculs no 
molt acurats, l'any 1987 un 37 % del financament 
de la despesa sanitaria pública provenia deis impos
tos i un 63 % de les cotitzacions a la seguretat social, 
davant un 21 % i un 79 % respectivament Pany 1981. 
En teoría, aquest fet hauria de reforjar el carácter 
redistributiu del nostre sistema sanitari. Pero a la prác
tica tot depén de qui paga els impostos, i quins son 
els coHectius en els quals es concentra el frau fiscal. 



ENSENYAMENT 

ROSA AMARGOS 

1. L'ESTRUCTURA 
DEL SISTEMA EDUCATIU 

En els períodes en qué Catalunya ha gaudit d'una 
certa capacitat d'autogovern, especialment al segle xx, 
s'han desenvolupat unes polítiques educatives própies 
que han estat capdavanteres a l'estat espanyol, i fins 
i tot a Europa. 

Aqüestes polítiques foren impulsades per les diver
ses institucions polítiques de cada moment: l'Ajunta-
ment i la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat 
durant la segona década d'aquest segle, i la Generali
tat durant la segona República. En aquests períodes, 
l'ensenyament públic es regí pels principis que també 
inspiraven la Institución Libre de Enseñanza a 
Espanya o l'Escola Nova a Europa. Especialment a 
la segona República, s'impulsá l'ensenyament públic, 
gratuit i obligatori, seguint els principis del laícisme 
i la catalanització. Pero amb la guerra civil i la ins
taurado del régim dictatorial, es talla tota aquesta 
tradició pedagógica. 

El nou régim democrátic suposá la possibilitat de 
trobar un reconeixement formal a les iniciatives que 
de forma aillada i voluntarista ja feia anys que alguns 
sectors de professionals de l'ensenyament duien a 
terme, i fins d'impulsar-les des de la mateixa admi
nistrado. 

En relació a la possibilitat de definir una política 
educativa propia, l'Estatut cátala de 1979 atorga com
petencia plena a la Generalitat en materia d'ensenya-
ment, eufemisme que emmascara la dependencia básica 
de les iniciatives nacionals a les polítiques de l'estat. 

D'aquesta manera, l'estat es reserva competén-

cies básiques en materia d'ordenament del sistema 
educatiu, l'expedició i homologació de títols, l'esta-
bliment d'ensenyaments mínims, la concessió de 
beques, la planificació económica general de les inver-
sions, els criteris de concertació amb l'ensenyament 
privat, i l'alta inspecció. Resta per a la Generalitat 
la titularitat deis centres públics i llur creado o supres-
sió, les convocatóries d'oposicions i trasllats, els pro
grames d'inversió en centres docents, l'aprovació de 
plans d'estudis (pero dins un marc definit per l'estat), 
i la normalització lingüística, entre les competéncies 
mes significatives. 

El procés de traspás de servéis educatius no 
comenta a fer-se efectiu fins al gener de 1981, i fins 
al 1985 no es completa, amb la transferencia de 
l'ensenyament universitari. 

L'estructura de Tactual sistema educatiu es vigent 
des de l'any 1970, segons el definia la Llei General 
d'Educació d'aleshores (Grafio 22.1). 

Actualment s'está debatent i experimentant un 
Pía General de Reforma del Sistema Educatiu a l'estat 
espanyol que afectaría, naturalment, el sistema cátala, 
i que proposa la següent estructura: un període d'edu-
cació pre-escolar (fins ais 6 anys); deis 6 ais 12, el 
cicle corresponent a l'ensenyament primari; i deis 12 
ais 16, l'ensenyament secundari obligatori. Finalment, 
el secundari post-obligatori arribaría, segons el pro-
jecte, ais 18 anys. 

L'activitat legislativa del Parlament de Catalunya 
en materia d'ensenyament ha estat discreta, si bé algu-
nes de les Ueis han tingut for^a transcendencia. Es 
podrien destacar la llei de normalització lingüística 
(1983) en els punts que afecten l'ensenyament esco
lar; la llei de regulado del procés d'integració a la 



xarxa de centres públics docents de diverses escoles 
privades (1983); la de coordinado universitaria i crea-
ció deis Consells Socials (1984); la Uei deis Consells 
Escolars (1985), o la d'ordenació deis ensenyaments 
no reglats, i la creació de Flnstitut Cátala de Noves 
Professions (1986). 

2. LA POLÍTICA EDUCATIVA 

a) Vaproximado ais principis de la renovació 
pedagógica 

de ser transferits a la Generalitat, estaven molt 
allunyats en la seva orientació i práctica pedagógica 
deis nous principis renovadors, de la participado i 
inserció de les escoles al medi, de la potenciado d'ini-
ciatives creadores i d'un projecte educatiu cátala en 
llengua, continguts i actituds. 

Del conjunt d'actuacions que s'han portat a terme, 
en destaca Pestabliment de noves Orientacions i Pro
grames de Llars d'Infants i Parvulari, Cicle Inicial, 
Cicle Mitja i Disseny Curricular d'Educació Espe
cial, que responen a la voluntat de marcar una línia 
educativa innovadora i en connexió amb la realitat 
propia del nen. A mes de les noves Orientacions i 

Un repás ais programes de caire pedagógic impul- Programes per a aquests nivells, s'ha impulsat la incor-
sats per 1'administrado catalana posa de manifest que poració de noves matéries i temátiques educatives al 
la renovació i ractualització del sistema educatiu, i curriculum escolar, com el consum, la salut, la música, 
molt especialment del sector públic, ha estat un deis la premsa, etc. 
principáis objectius. Aquests centres, en el moment D'altra banda, una de les accions mes ben rebu-
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des ha estat la creado de servéis de suport, animació 
i orientació psicopedagógica, que ofereixin al profes-
sorat assessorament i orientació, i la possibilitat d'un 
punt de trobada i d'intercanvi d'experiéncies, a mes 
de diversos recursos didáctics. S'han creat Equips 
d'Assessorament Psicopedagógíc, Centres de Recur
sos i Camps d'Aprenentatge. 

Per tal d'accelerar la posada al dia del sistema 
educatiu, s'ha establert un Pía de Modernització que 
consta de quatre programes, Reforma Educativa, 
Informática Educativa, Mitjans Áudiovisuals i Cen
tre de Recursos de Llengües Estrangeres. El primer 
té per finalitat experimentar la proposta de nova 
estructurado, amb els corresponents plans d'estudi 
i organització escolar, per ais ensenyaments deis 12 
ais 18 anys. Els programes d'Informática Educativa 
i de Mitjans Áudiovisuals teñen com a missió impul
sar Pus de les noves tecnologies en Pensenyament, 
com a elements clau en la modernització del sistema 
educatiu; ambdós programes contemplen, a mes de 
Pequipament deis centres, el disseny deis plans de 
formació del professorat corresponents. El Centre de 
Recursos de Llengües Estrangeres té com a objectiu 
la millora de Paprenentatge de les llengües estrange
res per mitjá de plans de formació i de reciclatge 
del professorat, Pintercanvi de metodologies i expe-
riéncies didáctiques, i la creado d'un servei de docu
mentado i recursos pedagógics específics. 

Finalment, i per la importancia que els dona el 
fet d'haver recuperat una llarga tradició en temps 
difícils, hi ha les Escoles d'Estiu, que des de Pany 
1966 havien représ la seva activitat, impulsades per 
col-lectius de mestres que es van crear arreu i que 
van identificar-se com a Moviments de Renovació 
Pedagógica, i que des de Pany 1981 han estat coor-
dinades i subvencionades peí departament d'Ense-
nyament. 

b) Els programes de construccions escolan 

La situado del pare escolar públie, en el moment 
de rebre les transferéncies de servéis, no era satisfac
toria. Hi havia molts centres escolars antiquats, incom-
plets o provisionals. Durant els anys setanta havia 
calgut afrontar una gran demanda d'escolarització, pro-
duida peí boom demografía La urgencia per atendré 
el gran nombre de nois i noies que necessitaven una 
plaga escolar, juntament amb la manca de recursos, 
van provocar que els centres que entraven en funcio-
nament no ho fessin sempre en les millors condicions. 

L'acció de la Generalitat es va haver d'encaminar, 
dones, a endegar un pía d'obres de reforma, amplia
do i millora deis centres existents, que en el període 
1981-84 va suposar una inversió de 4.727 milions 
de pessetes i Pexecució de 840 obres, alhora que es 
duia a terme una Pía de Seguretat a les escoles, amb 
una inversió de gairebé cinc-cents milions de pessetes. 

Juntament amb el redregament del sector i la cons-
trucció de noves escoles allá on les necessitats eren 
mes urgents, es va emprendre una acció de planifica
do que es va traduir en Pestabliment d'un Pía Qua-
driennal de Construccions Escolars a realitzar en el 
període compres entre els anys 1985 i 1988. 

Les necessitats que calia atendré eren de diversos 
tipus: d'una banda, era necessari procedir a la substi-
tució de centres existents, i, de Paltra, calia atendré 
noves necessitats i preveure noves contingéncies en 
algunes localitats, les condicions sócio-demográfiques 
concretes de les quals encara feien que creixés la 
demanda d'escolarització. Peí que fa al nivell 
d' ensenyaments secundarís, calia atendré la demanda 
creixent al sector públie. 

•'. En la construcció deis edificis s'ha tingut molt 
en compte que es projectessin amb criteris d'adapta-
bilitat. Els canvis que s'estan produint en Pestruc-
tura del sistema educatiu, i els que sens dubte es 
produiran, exigeixen una adequació deis espais que 
les escoles que s'estan construint actualment ja han 
de preveure. 

c) Uescola rural 

Una tercera part deis centres públics de Catalunya 
es troben en zones rurals. Aquesta distribució, pero, 
no es pas harmónica. Així, a Lleida corresponen a 
zones rurals el 60 % deis centres, a Tarragona el 50 %, 
a Girona el 45 % i a Barcelona (exclosa Barcelona-
ciutat) el 15 % del total. 

La política de concentració comarcal duta a terme 
peí mínisteri espanyol durant la década deis setanta 
va suposar el tancament de molts centres, la majoria 
escoles unitáries o graduades. En assumir les compe-
téncies, la Generalitat va creure necessari invertir 
aquesta tendencia, i va dur a terme una política de 
potenciació de Pescóla rural al voltant de dos eixos 
principáis: la reobertura d'escoles unitáries allí on es 
detectaven les mínimes necessitats d'escolarització que 
la feien convenient, i la configuració d'una tipología 
específica d'escola que pogués donar resposta educa
tiva adequada al medí rural. 



Els objectius d* aquesta política es proposaven eli
minar temps de despla^ament ais alumnes, evitar el 
desarrelament de l'alumne del seu poblé, i afavorir 
la relació veinat-escola. 

Les actuacions dutes a terme durant aquest període 
han consistit a reobrir 29 unitáries, que havien estat 
suprimides en favor de les concentracions escolars, 
54 construccions de nous centres, i 88 obres de 
reforma, ampliació i millora. 

A mes a mes, es potencia la utilització integrada 
de P equipament escolar com a equipament social, 
donat que en alguns d'aquests casos Pescóla consti-
tueix Púnic equipament cultural existent al municipi. 

La darrera iniciativa a d i a d a a la potenciado de 
Pescóla rural ha estat la creació de zones escolars 
rurals, que es constitueixen per agrupado de centres 
docents geográficament propers, amb Pobjectiu de faci
litar la col-laboració entre les escoles, de millorar la 
qualitat de Pensenyament, i de superar Paillament de 
les escoles petites. Aqüestes «zones» es creen a pro
posta deis órgans de govern deis centres, o deis con-
sells escolars municipals. 

d) La democratització del sistema educatiu 

Un aspecte important en la política educativa 
d'aquest període és la democratització de la gestió 
del sistema educatiu. La Llei Orgánica del Dret a 
PEducado (LODE, 1985), que revoca la Llei Orgá
nica d'Estatut deis Centres Escolars (1980), es pre
senta com el desenvolupament deis principis consti-
tucionals (CE, art. 27). En aquesta Llei queden 
definits els aspectes fonamentals que regulen el fun-
cionament de Pensenyament no universitari: la tipo-
logia de centres; els órgans de govern deis centres 
escolars; el régim de concerts educatius, mitjan^ant 
el qual es fa efectiva la gratu'ítat de Pensenyament; 
la participado de tota la comunitat educativa, orga-
nitzacions sindicáis, administracions, etc., en els dife-
rents ámbits de gestió del sistema educatiu. 

La LODE estableix les característiques, composi-
ció i funcions deis órgans de govern —unipersonals 
i col-legiats— deis centres públics i deis centres pri
váis sostinguts amb fons públics (centres concertats). 
Els órgans unipersonals (director, secretan i cap d'estu-
dis, en els centres públics, i director en els centres 
privats) s'integren en el máxim órgan de govern, el 
Consell Escolar del centre, en el qual hi participen 
també una representació deis membres de la comuni
tat educativa, pares d'alumnes, professors, alumnes 
i personal d'administrado i servéis en els centres 

públics, i en els concertats, a mes deis anteriors, una 
representació del titular del centre. Un altre órgan 
col-legiat és el Claustre de Professors. 

En aquesta Llei també es regula la participado 
en la programació general de Pensenyament deis sec-
tors afectáis i s'estableix la creació d'órgans de con
sulta i participació, els Consells Escolars. Es preveu 
Pexisténcia d'un Consell Escolar de PEstat, máxim 
órgan a nivell estatal. El Consell Escolar de Cata
lunya (Llei deis Consells Escolars 25/1985) és el máxim 
órgan de consulta i participació en Pámbit cátala, en 
el qual hi ha representáis el professorat, els pares 
d'alumnes, els alumnes, els titulars de centres, les orga-
nitzacions patronals, sindicáis, Padministrado- local, 
presidents deis consells escolars territorials, les uni-
versitats, etc. Aquest órgan ha de ser consultat en 
tot alió que faci referencia a avantprojectes de llei 
i projectes de disposicions generáis, la programació 
general respecte a la creació i distribució territorial 
deis centres docents, plans de renovació educativa, 
actuacions encaminades a millorar la qualitat de 
Pensenyament i la seva adequació a la realitat social 
catalana, etc. També es regulen a la Llei de Consells 
Escolars les característiques, composició i funcions deis 
Consells Escolars municipals i territorials. 

El fet que aquest nou régim de gestió deis centres 
s'estigui aplicant des de Pany 1986, data en qué es 
van celebrar les primeres eleccions, no permet fer-ne 
una valorado gaire definitiva. La inexperiencia per part 
de tots els sectors, la manca de tradició participativa, 
juntament amb altres factors, com poden ser una certa 
crisi del sector educatiu, especialment del professorat, 
i la passivitat de les associacions de pares i d'alumnes, 
no han contribuí t favorablement a P aplicado del nou 
régim. Si es compara la proposta que fa la LODE amb 
les diferents situacions que ha viscut el sector educa
tiu els darrers deu anys, s'intueix un desfasament entre 
el període en qué la societat s'hauria mostrat mes recep
tiva a aquesta nova orientació, 1978-84, que corres-
pon a Petapa immediatament posterior a la promulga
do de la Constitució, i el moment d'aplicació, en el 
qual la tendencia generalitzada en tots els ámbits socials 
és una actitud de major passivitat i indiferencia res
pecte ais temes d'interés social i una distanciado res
pecte de les actuacions del poder polític. 

e) La incorporado de centres privats a la xarxa 
de centres públics 

La Llei de regulació del procés d'integració a la 
xarxa de centres públics docents de diverses escoles 



3. LA TRANSFORMACIO 
DEL SISTEMA ESCOLAR 

a) L'evo lució de V escolartizactó 

Durant els darrers 10 anys, Pevolució de Pescola-
rització s'ha caracteritzat per un creixement impor-
tant i generalitzat en tots els nivells educatius, per 
dues raons fonamentals: el creixement de la població 
en edat escolat i Pincrement de les taxes d'escolarit-
zació. Actualment tota la població entre 6 i 14 anys 
está escolaritzada, i per ais propers anys s'ha fixat 
l'objectiu d'escolaritzar totalment fins ais 16 anys, 
i d* augmentar-la en les edats entre 3 i 5 anys (Taula 
22.1). 

Les característiques de Pevolució demográfica han 
tingut una forta influencia en el sistema educatiu. 
A Catalunya, a partir deis anys cinquanta es va pro-
duir un fort creixement demográfic, conseqüéncia de 
la immigració, que anys mes tard havia d'incidir en 
Pelevado de les taxes de natalitat, les quals provoca
ren uns increments importants en les necessitats 
escolar s. 

Taula 22.1 
EVOLUCIO DE L'ESCOLARITZACIO PER NIVELLS EDUCATIUS 
Comparació deis alumnes del curs 1979-80 amb els 

Nivells 

Parvulari 
EGB 1 
EGB 2 
EGB 3 
EGB 4 
EGB 5 
EGB 6 
EGB 7 
EGB 8 
BUP 1 
BUP 2 
BUP 3 
FP1 1 
FP1 2 
FP2 1 
FP2 2 
FP2 3 
cou 
Escoles Uiiívess. 
Facuhats i ETS 

1979-1980 
Public Privat 

89.846 94.841 
57.194 55.262 
54.181 53.387 
52.221 52.913 
50.483 52.223 
50.605 51.377 
54.420 53.639 
51.009 53.235 
41.765 51.247 
25.449 23.069 
23.251 21.688 
20.312 18.373 
18.806 27.030 
9.276 18.096 
5.640 4.934 
3.231 3.609 
2.521 2.977 

16.200 10.523 
18.503 5.947 
75.191 1.678 

del curs 1986-87 

1986-1987 
Public 

86.099 
50.551 
52.910 
56.425 
57.671 
59.947 
60.769 
57.911 
52.002 
37.054 
31.215 
26.354 
27.324 
17.712 
11.130 
9.326 
7.822 

26.093 
24.498 
97.527 

Privat 

63.395 
40.019 
42.215 
45.140 
46.832 
49.253 
51.580 
51.388 
50.418 
21.352 
19.534 
17.300 
22.780 
19.700 
9.584 

10.006 
8.671 
14.446 
11.579 
3.436 

Fornt: Departanraent d'EnsaaymBBfílL Gabínet Técnic. 

privades (1983) marca una fita en Pactuació del movi-
ment reivindicatiu, Col-lectiu d'Escoles per a PEscola 
Pública Catalana (CEPEC). Aquest moviment, sorgit 
Pany 1978, va dur a terme successives campanyes 
i mobilitzacions a favor de Pescóla pública i de la 
integració de les escoles del col-lectiu a la xarxa pública 
de la Generalitat. 

La major part d' aqüestes escoles havien estat crea-
des per cooperatives de pares i mestres perqué el model 
d'escola pública existent (estatal) no responia ais prin-
cipis de democratització, catalanització i renovado 
pedagógica. Amb el restabliment de la democracia i 
Pautonomia de Catalunya, aqüestes escoles creades 
per dur a terme una tasca sustitutoria deis poders 
públics va plantejar la reivindicació que aquests cen
tres passessin a dependre de la Generalitat. Final-
ment, Paprovació al Parlament de la llei esmentada 
estableix el procediment per a la integrado a la xarxa 
pública de tots aquells centres privats que, havent 
manifestat la seva voluntat d'integrar-se, reunissin els 
requisits fixats. Com a conseqüéncia de Paplicació 
de la llei s'han integrat 80 centres, 1.260 professors 
i 25.000 alumnes. 



Taula 22.2 
4 

CREIXEMENT DEL NOMBRE DE CENTRES DOCENTS I PROFESSORS 
Comparado entre els cursos 1979-80 i 1986-87 

Nivells 

Primari 
Pre-escolar i EGB 
Educació Especial 

Secundari 
BUP 
FP 
ÍES 

Universitari 
Escoles Universitáries 
Facultats i ETS 

Centres docents 
Public Privat 

79-80 86-87 79-80 86-87 

1.542 1.705 1.710 1.328 
12 35 109 99 

115 181 324 278 
88 158 318 274 

15 

14 18 16 28 
36 39 2 4 

per nivells i titularitat 

Professors 
Public Privat 

79-80 86-87 79-80 

15.367 22.928 17.905 
360 844 175 

4.794 7.464 5.281 
2.217 6.012 4.133 

1.081 1.108 257 
4.694 5.122 123 

86-87 

18.777 
118 

4.966 
3.953 

s.d. 
s.d. 

Font: Departament d'Ensenyament. Gabinet Tecnic. 

Gráfic 22.2 
EVOLUCIO DE L'ESCOLARITZACIO, 1976-1986 
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Durant la década deis setanta les taxes de natali-
tat comentaren a experimentar una caiguda, i aquest 
fenomen continua persistint. A Pestat espanyol es 
comenta a observar l'any 1975 pero a Catalunya és 
on s'ha produ'it una davallada mes sobtada, de tal 
manera que s'ha situat entre els paísos europeus amb 
una taxa de natalitat mes baixa. 

Aquest canvi d'orientació en el creixement de la 
població ha comensat a repercutir, d'una manera gra
dual, a tots els nivells educatius. En aquest moment, 
pero, encara s'ha de produir un increment a Pensenya-
ment secundan, d'una banda per l'augment de con-
tingent de persones compreses entre els 14 i 17 anys, 
i de l'altra peí previsible augment de les taxes d'esco
larització en aqüestes edats (Taula 22.2, i Grafic 22.2). 

b) El creixement del sector públic 

En els últims deu anys se succeeixen dues ten-
déncies diferents. Durant el primer quinqueni, 
1977-82, la tendencia a Pensenyament primari és de 
creixement de Palumnat, mentre que en el segon s'ini-
cia una disminució progressiva. L'augment d'oferta 
d'escolarització pública, com a resultat de Pentrada 
en funcionament de molts centres que estaven en cons-
trucció, fa que entre 1982 i 1986 els efectes de la 
davallada de la natalitat hagin afectat principalemnt 
el sector privat, mentre que fins al curs 1986-87 no 
s'ha manifestat la tendencia regressiva al sector públic. 

En el cas deis ensenyaments secundaris el canvi 
de tendencia es produirá a principis de la propera 
década. El creixement a partir del curs 1982-83 ha 
estat molt intens. La nova demanda, conseqüéncia 
de les cohorts de població mes grans, i també de Pele-
vacíó de les taxes d'escolarització en el grup d'edat 
de 14 a 17 anys, s'ha adregat principalment al sector 
públic, el qual ha experimentat un creixement d'un 
25 %. Aquest és un exemple ciar de Paven9 que s'ha 
experimentat en relació amb la igualtat d'oportuni-
tats; tant per ais col-lectius mes desfavorits económi-
cament que no teñen altra opció que Pescolarització 
al sector públic, com per ais joves residents en árees 
semi-urbanes o rurals, allunyades de les grans ciutats 
on es concentra la major oferta educativa, Paccés a 
Pescolarització secundaria ha millorat considerable-
ment. La importancia d'aquest fet és cabdal, en 
tractar-se d'un període en qué Pescolarització no és 
obligatoria i, per tant, no és gratuita, i que s'havia 
caracteritzat históricament peí predomini de Poferta 
privada. L'augment de Poferta pública a Pensenya-
ment secundan contribueix de manera especial a la 

igualtat d'oportunitats en el si del sistema educatiu, 
i permet Pescolarització d'aquells que per manca de 
recursos económics haurien d'abandonar els estudis. 

c) La millora de la qualitat del sector públic 

L'increment de Toferta pública a Pensenyament 
primari ha estat acompanyat d'una millora de la qua
litat. Des de les noves construccions escolars que s'han 
dissenyat amb criteris de qualitat técnica i estética, 
fins ais servéis de suport ais professors, per incorpo
rar efica^ment les noves tecnologies a la docencia, 
es comprova que un deis elements constants de les 
actuacions de Padministrado autonómica i local, i deis 
propis ensenyants, és la millora de la qualitat de 
Pensenyament. 

Tot i les mancances económiques, que han impe-
dit impulsar accions mes amplíes i que assolissin una 
major cobertura deis objectius —escassa presencia de 
la informática ais centres públics d'EGB, baix nivell 
de Pensenyament de les llengües estrangeres en aquests 
centres, manca d'ínstal-lacions de laboratoris, biblio-
teques i altres servéis a molts centres públics 
d'ensenyament primari, inexistencia de professors espe-
cialistes que puguín impartir ensenyaments musicals, 
artístics i d'educació física, etc.— s'ha vist una gran 
dedicació per part de les administracions i deis docents 
per tal de dignificar Pensenyament públic. 

L'ensenyament ha estat un sector infradotat eco-
nómicament d'una forma endémica al nostre país. Es 
per aixó que es pot comprendre fácilment que un 
pressupost d'inversió de mes de 40.000 milions en 
vuit anys no hagi permés eliminar els déficits d'infras-
tructura acumuláis históricament. Catalunya ha hagut 
de fer front a necessitats urgents d'escolarització, espe-
cialment al llarg deis anys setanta i inicis deis vui-
tanta, alhora que anava eliminant les aules provisio
nal , que el curs 1979-80 eren un 10,5% del total. 
La insuficiencia i mal estat del pare escolar transferit 
l'any 1981 va obligar a impulsar programes d'inver-
sions en construccions escolars. El canvi de tenden
cia demográfica, pero, i la manca de planificació res
pecte de la vigencia de les necessitats, fan que avui 
es qüestioni si algunes de les construccions fetes ser-
viran per ais objectius que van ser programáis —i 
si ho fan, per quants anys—, i quin cost hauran repre-
sentat per al país. Es cert que el fort procés d'immi-
gració deis anys seixanta va donar lloc a grans assen-
taments de població, homogenis quant a les edats, 
amb una demanda de servéis socials marcada en cada 
moment per Pedat de la població. Els anys setanta 



Gtáfíc 22.3 
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la demanda mes intensa era Pensenyament, per deixar 
pas, ais anys vuitanta, a la demanda de treball. Mal-
grat tots els esfor^os possibles de planificado, el dese-
quilibri que suposá el fort creixement de la natalitat, 
de manera sobtada, i la seva concentració en deter-
minades árees, feia molt difícil assolir el nivell de 
cobertura óptim, especialment pels costos que repre
senta una expansió de qualsevol equipament social 
(Grdfic 22.3). 

d) Uensenyament universitari 

El primer traspás de competéncies en materia edu
cativa a la Generalitat, el desembre de 1980, no inclo-
gué l'ensenyament universitari. El moment en qué 
es va produir aquesta transferencia —mar? de 1985— 
coincidí amb un procés, arreu de Pestat, de revisió 
deis continguts i de P estructura de les universitats 
espanyoles. Aquest procés va teñir com a punt de 
partida la Llei de Reforma Universitaria, aprovada 

a les Corts el 1983. Dues innovacions fonamentals 
es preveien com a instrument del procés de reforma: 
la creació de consells socials —órgans de participado 
de diverses forces i sectors socials formats per perso
nes de reconegut prestigi personal i professional, nome-
nades per Padministració, i on hi son representades 
les organitzacions empresarials, sindicáis i profes-
sionals—, i Pestabliment d'un nou sistema de distri-
bució de competéncies entre Pestat, les comunitats 
autónomes i les mateixes universitats. 

Les competéncies en materia universitaria de la 
Generalitat de Catalunya venen limitades per les que 
es reserva el govern central, mitjan9ant la Constitu-
ció i la Llei de Reforma Universitaria, i per les cor-
responents a les universitats en virtut de la seva pro
pia autonomia. Les competéncies de la Generalitat 
son, fonamentalment, aprovar els estatuís de les uni
versitats catalanes, la coordinado de les seves uni
versitats, fixar les subvencions globals anuals corres-
ponents a cada universitat, decidir la creació de noves 



universitats o centres i instituís universitaris, i deter
minar la composició deis Consells Socials i nomenar-
ne els membres i el president. 

El departament d'Ensenyament de la Generali-
tat, malgrat no teñir transferits els servéis, va inten
tar mantenir una certa presencia, com a órgan de 
govern cátala, en la vida de les universitats. El 1984 
es formalitzá la creació del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, que ja funcionava des del 1979, com 
a órgan de consulta i assessorament del departament, 
i s'aprovaren els Estatuís de les tres universitats cata
lanes, elaboráis pels respectius claustres universita-
ris. Aquell mateix any es produí un altre canvi fona-
mental de Testructura de les universitats, que a partir 
de llavors s'organitzen en grans departaments, amb 
un funcionament que pretén ser mes adient per a 
la recerca i que hauria de permetre la creació de nous 
estudis, remodelats d'acord amb la demanda social. 

Amb tot, la submissió de tota Torganització docent 
ais cossos de funcionaris de l'estat, i les pretensions 
de control centralitzat de les reformes deis plans 
d'estudis, mostren fins a quin punt, en Tessencial, 
el model universitari segueix esclerotitzat, així com 
les dificultáis per a assolir la renovado i plena auto
nomía de la institució universitaria. 

Una de les qüestions mes complexes és, probable-
ment, el problema de la demanda d'educació supe
rior, a Tentorn del qual s'articulen totes les actua-
cions del procés de reforma. Les tres universitats 
teñen, segons dades del 1987, un total de 43 facul-
tats i escoles técniques superiors, i 46 escoles univer-
sitáries (de cicle curt, tres cursos académics). Durant 
els anys setanta, sobretot durant el primer quinquenni, 
la matrícula gairebé es va duplicar. En aquests 
moments, hi ha mes de cent trenta mil alumnes, amb 
una proporció de 21 estudiants universitaris per cada 
mil habitants, similar a la deis paísos europeus que 
la teñen mes alta. Tanmateix, aquesta dada amaga 
al darrera una altra serie de realitats. Hi ha una ten
dencia a la desproporció entre els alumnes que cur
sen carreres de tres anys (aquests son únicament el 
21 % del total), exactament la tendencia contraria 
a la deis altres pa'fsos europeus, on el percentatge de 
matriculáis en estudis de cicle curt —malgrat que 
aquest concepte no és unívoc a tots els estats— és 
for9a superior. D'altra banda, la demanda encara 
resulta excessivament condicionada per la proximi-
tat, Testructura i les característiques de l'oferta (es 
produeix, per exemple, una tria deis estudis en fun
dó de les especialitats que s'imparteixen en els cen
tres universitaris mes propers). I, finalment, hi ha 

d'altres trets significatius que algún estudi recent ha 
assenyalat, com el descens de la demanda en Tarea 
médica (explicable per les dificultáis d'accés), o el 
fet que la matrícula no creixi tant com convindria 
en les árees técniques, en concret Tenginyeria. 

En general, s' afirma que la solució d'aquesta situa
do es troba en una diversificació de Toferta, és a 
dir, en la capacitat de la universitat per donar res-
posta a les noves exigéncies del mercat de treball. 
Tanmateix, no sempre hi ha la flexibilitat suficient 
de les estructures universitáries per a respondre ade-
quadament a aquesta exigencia. 

Finalment, s'ha fet públic el propósit de la Gene-
ralitat d'elaborar un projecte per crear una quarta 
universitat a Catalunya, projecte que ha esdevingut 
polémic des d'un bon principi, i que assenyalará deci-
didament quin és el model d'universitat que el govern 
desitja impulsar. Alhora, caldrá estar atents a la pos-
sible aparició d'universitats privades, i al paper que 
aqüestes vulguin jugar dins el mercat universitari. 

4. ELS TEMES PENDENTS 

Son encara molts els déficits del nostre sistema 
educatiu, especialment si el comparem amb el deis 
altres pa'fsos de la CEE. Prácticament a tots ells 
Tensenyament és obligatori i comú fins ais 16 o 18 
anys, mentre que aquí finalitza ais 14, i només és 
obligatori cursar ensenyaments de Formado Profes-
sional en el cas que no se segueixin estudis de Batxil-
lerat. L/ actual projecte de reforma, orientada al perl-
longament de Tescolarització obligatoria, no podrá, 
per si sola, eliminar determinades deficiéncies, les 
quals, tot i estar condicionades per Testructura del 
sistema educatiu, son fruit d'altres aspectes com el 
nivell de formado i motivació deis mestres, la manca 
de suports específics en el cas deis grups de poblado 
que viuen en condicions de marginalitat social i eco
nómica, etc. (Jaula 22.3). 

De totes les limitacions i insuficiéncies que es 
donen avui ais centres d'ensenyament, n'assenyala-
rem tres per la seva extensió i abast: la manca d'ins-
tal-lacions i material didáctic, T obsolescencia i desfa-
sament deis ensenyaments professionals, i el fracás 
escolar. 

L'assignació de recursos que avui reben les esco
les publiques d'ensenyament primari, per destinar a 
material didáctic necessari per acomplir la seva acti-
vitat docent, no arriba a les 1.500 pessetes/alumne-
any. Una dotació económica tan escassa no va acom-
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Nivell 

Parvulari 
EGB 
BUP 
FP 

i i 

(14-17 anys) 
Universitat 

Taula 22.3 
EVOLUCIÓ DE LES TAXES D'ESCOLARITZACIÓ 

Comparado de les taxes del curs 1979-80 amb les del curs 1986-87 

Matrícula Taxa (%) 
1979-80 1986-87 1979-80 

184.687 149.494 88,0 
835.161 825.031 103,9* 
158.865 193.348 41,0 
96.120 144.125 24,8 

254.985 337.473 65,9 
99.720 137.040 167,0' 

1986-87 

102,8* 
104,3* 
49,3 
36,7 
86,0 

229,0* 

* Algunes taxes superen el 100 % de la poblado escolaritzada. Aquesta inexactitud es deu al fet que el grup del nivell académic considerat 
té un nombre difícil de determinar d'individus que no pertanyen al grup d'edat sobre el qual es calcula la taxa. 

1. Les taxes universitáries indiquen els matriculats per cada 10.000 habitants. Per tant, no es calcula sobre el grup d'edat corresponent, com 
en els altres casos, sino sobre el total de la població. 

Font; Departament d'Ensenyament. Gabinet Técnic. 

Costos de 1 

Despeses 

Personal 
— Docent 
— No docent 
Funcionament 
Equipament 

Total 

ELS 
,'any 1987 de 

Taula 22.4 
COSTOS DE L'ENSENYAMENT PUBLIC 
personal, funcionament i equipament deis centres d'ensenyament, 

per nivell académic 

Pre-escolar i EGB BUP 
Per alumne 

78.914 

1.458 
1.375 

81.747 

Per unitat Per alumne Per unitat 

2.125.012 124.761 4.602.399 
— 715 26.373 

39.246 8.780 323.904 
37.033 2.483 91.589 

2.201.292 136.739 5.044.265 

FP 
Per alumne Per unitat 

169.132 4.481.154 
985 26.103 

19.825 525.252 
4.650 123.210 

194.592 5.155.719 

Font: Departament d'ensenyament. Gabinet Técnic. 

panyada de lliuraments periódics de material (llibres, 
aparells de laboratori, etc.) perqué les necessitats deis 
centres que entren en funcionament absorbeixen la 
totalitat del pressupost disponible per a aquesta fina-
litat. Es impensable que les escoles puguin desenvo-
lupar el nivell de qualitat que se'ls demana des de 
la societat, pero també des de T administrado, amb 
una dotació económica insignificant (Taula 22.4). 

La prova que aquest és un aspecte important de 
la situació escolar actual, la tenim en el conflicte del 
professorat de Pensenyament públic no universitari 
del 1988 (marc-juny), que va enfrontar durament els 
ensenyants de tot l'estat amb 1'administrado educa
tiva estatal i amb les respectives administracions auto-
nómiques. Un deis punts de la plataforma reivindica-

tiva del professorat, juntament amb els de Thomolo-
gació salarial amb els funcionaris no docents, la res-
ponsabilitat civil del professorat i la planificació del 
sector (mapa escolar), era l'exigéncia d'una major dota
ció económica per a despeses corrents per ais cen
tres. Darrerament, el departament d'Ensenyament ha 
declarat com a prioritat política de la tercera legisla
tura un Pía d'Equipament de tots els centres públics 
que elimini els déficits actuáis. 

Una altra deficiencia apuntada és el necessari 
replante] ament deis ensenyaments professionals. La 
Formació Professional sofreix una situació de margi-
nalitat respecte deis altres nivells, malgrat les decla-
racions que sovint es fan a favor d'aquest nivell. Cal 
distingir, pero, entre la FP de primer grau i la FP 



de segon grau. Els problemes mes greus de la FPl 
son els següents: una majoria d'alumnat hi accedeix 
sense haver superat l'ensenyament primari i, per tant, 
no pot assolir el nivell de coneixements exigit ais 
ensenyaments de FPl; aixó fa que s'assisteixi al cen
tre fins a complir l'edat mínima per treballar, que 
sol ser al llarg del primer curs o principis del segon. 
La taxa d'abandonament d'aquests estudis és molt 
elevada: només el 5 0 % finalitza els estudis de FPl. 
Aquesta situació influeix negativament en el procés 
d'aprenentatge del conjunt de Palumnat, i constitueix 
un obstacle permanent per a Pactivitat docent del 
professor. Altres deficiéncies d'aquest nivell son la 
manca d'instal-lacions i mitjans técnics, especialment 
en alguns centres priváis, per impartir aquests ensenya
ments, i que la majoria de vegades es produeix un 
gran desfasament entre el nivell tecnológic mínim de 
la formació professional i la tecnologia que utilitzen 
les empreses. Es pot afirmar que en aquest moment 
el nivell educatiu amb majors déficits és la Formació 
Professional de primer grau. 

La precaria situació deis ensenyaments professio-
nals fa que entre els que inicien els estudis de FP2 
només un 12 % hagi cursat el Batxillerat. En el cas 
que els ensenyaments professionals presentessin una 
oferta educativa d'interés i útil per a la futura prác
tica professional, i mes especialitats actualitzades que 
seguissin les innovacions que es produeixen en el món 
del treball, constituirien una opció clara per a aquells 
alumnes que no segueixen estudis universitaris o que, 
havent-los iniciat, els abandonen. 

La necessitat d'impulsar l'ensenyament deis nous 
perfils professionals sorgits de la incorporació de les 
noves tecnologies productives ha comportat la crea-
ció de Plnstitut Cátala de Noves Professions (1986). 
Aquest organisme té com a missió la prospectiva de 
les noves demandes professionals que es produiran 
en els diferents sectors económics, la difusió de la 
informació relacionada amb la innovació professional 
i Pimpuls deis nous ensenyaments. El disseny i la 

fabricació assistits per ordinador, la investigació de 
Taita tecnología, Paqüicultura marina i el vídeo son 
alguns deis camps que 1'Instituí Cátala de Noves Pro
fessions potencia i divulga. 

Cal assenyalar el perill que s'impulsin alguns 
ensenyaments molt innovadors i tecnológicament avan-
9ats, mentre la resta d'ensenyaments oficiáis conti
núen desfasats, obsolets i no son competitius en el 
mercat de treball. L'elevació del nivell professional 
deis joves de Catalunya només es podrá assolir si es 
renoven profundament els ensenyaments professionals. 
Aquest objectiu, necessari i urgentíssim des de Tóptica 
de la millora i desenvolupament del sistema educa
tiu, encara és mes prioritari si es contempla a la llum 
del mercat de treball integrat europeu. La competiti-
vitat deis joves catalans podrá equiparar-se a la deis 
joves d'altres paisos si el nivell de qualitat de l'ensenya
ment professional s'homologa a Pexistent a Europa. 
Es improbable que a curt termini aquest objectiu pugui 
acomplir-se, per Pendarreriment generalitzat que es 
pateix. 

El darrer aspecte assenyalat és el del fracás esco
lar. Aquest és un fenomen terriblement complex que 
preocupa tots els integrants de la comunitat educa
tiva: mestres, alumnes, pares, i administrado. Es molt 
difícil avaluar amb rigor 1' existencia o no del fracás 
escolar, i esbrinar-ne les causes (origen sociocultural 
deis alumnes, formació i dedicado del professorat, 
etc.). 

En qualsevol cas, Pexisténcia d'un percentatge del 
30 % d'alumnes que no aconsegueixen els objectius 
mínims fixats per a la fi de l'ensenyament primari 
—tot i que no poden ser consideráis analfabets— 
significa que Pescóla no assoleix el seu objectiu des 
del punt del vista deis requeriments de formació que 
el món del treball i de la cultura demana. Per aixó, 
és prioritari endegar actuacions i programes especí-
fics que contribueixin a un millorament deis resultáis 
escolars, i a la disminució del percentatge d' alumnes 
que no assoleix el nivell de l'ensenyament primari. 





1. LES LINIES BÁSIQUES 
DE LA POLÍTICA DE TERRITORI 

La política de territori de la Generalitat que s'havia 
dut a terme des de les primeres assumpcions de com-
peténcies de manera indirecta a través de diverses 
actuacions sectorials, va trobar la seva definició glo
bal, Pany 1983, amb la promulgació de la Llei de 
Política Territorial. Els objectius de la llei precisen 
les grans línies d'actuació, que son: fomentar una dis-
tribució equilibrada del creixement, per tal d'assolir 
nivells de renda adequats a tot el territori; promoure 
un creixement ordenat de les implantacions sobre el 
territori, per tal d'afavorir una eficacia mes gran de 
les activitats económiques i una millor qualitat de 
vida; vetllar per la utilització racional de tots els recur
sos naturals, amb Tobjectiu de protegir i millorar la 
qualitat de vida i de defensar i restablir el medi; i 
afavorir el creixement económic i Uuitar contra l'atur. 

Els eixos principáis sobre els quals el departament 
de Política Territorial i Obres Publiques ha articulat 
la seva política per tal d'assolir aquests objectius han 
estat, en Pámbit de P ordenado territorial, Pestructura-
ció i funcionament de les árees metropolitanes, enteses 
en un sentit ampli de radi d* influencia deis grans nuclis 
urbans, í no exclusivament de les capitals. En Pámbit 
de les infrastructures, s'ha procurat la constitució o 
refor9ament de les grans xarxes: hidrológica, de car-
reteres i de comunicacions. I en Pámbit del sol, s'ha 
actuat en la preparado i posada a disposició de la pobla
do del sol necessari per cobrir les necessitats mes 
urgents i prioritáries d'habitatge i d'industrialització. 

El denominador comú d'aquest conjunt d'orien-

tacions és la idea, fonamental avui en les formula-
cions deis pai'sos occidentals, de la necessitat d'homo-
gei'tzar el territori, és a dir d'aconseguir que el sis
tema urbá existent disposi deis Iligams i camins de 
connexió necessaris perqué funcioni P economía 
moderna i que tota la població tingui les mateixes 
oportunitats i no es vegi condicionada per la distancia. 

Aixó ha suposat reforjar Paccessibilitat de totes 
les comarques de Catalunya, i solucionar problemes 
tan importants com el de Paigua i la dotado de sol 
per a usos industriáis i residenciáis. Tant en l'aspecte 
de les infrastructures com en el de la preparació de 
sol la voluntat última ha estat la de preveure les neces
sitats futures, intentant reduir al máxim les possibili-
tats d'aparició d'estrangulaments. 

No sempre, pero, la idea d'homogeneitzar el ter
ritori constitueix un objectiu prioritari deis governs 
i, en d'altres casos, la voluntat hi és pero no es dis
posa deis mitjans. En el cas de Catalunya Pobjectiu 
és refo^ar una área al voltant de Barcelona, molt 
mes ampia del que havia estat la Corporació Metro
politana de Barcelona, de fins a 60 Km. de radi, i 
oferir mes accessibilitat a Girona i Lleida per mitjá 
de Peix transversal. 

Probablement els punts mes febles de la política 
territorial de la Generalitat durant aquests anys hau-
ran estat: primer, una excessiva prudencia en les pre-
visíons i, en segon Uoc —pero molt en relació al 
primer—, una insuficiencia en la disposició de recur
sos. En efecte, les previsions de necessitats de tot 
ordre de la població i les previsions de creixement 
s'han vist desbordades, molt especialment peí que fa 
a carreteres i a habitatges. En conseqüéncia, per molt 
que Tesfor9 financer d'un departament eminentment 
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inversor ha estat notable —cal teñir en compte que 
bona part de les inversions han estat financades amb 
deute públic per problemes del sistema de financa-
ment de les comunitats autónomes— s'ha anat que-
dant coix davant les necessitats plantejades. Amb tot, 
vegi's que el departament ha passat d'un pressupost 
de 4.500 milions el 1980 ais 40.000 milions de 1987, 
sense comptar-hi els organismes autónoms ni les 
empreses publiques. 

Peí que fa a les competéncies, l'Estatut d'Auto
nomía atorgá a la Generalitat competéncies en mate
ria de política territorial, que ja eren distribu'fdes en 
diverses direccions generáis i que així es van veure 
ratificades i refor^ades: el patrimoni arquitectónic, 
1'ordenado del territori i del litoral, l'urbanisme, 
l'habitatge, les zones de muntanya, obres publiques, 
carreteres i camins, els transports, els aprofitaments 
hidráulics, etc. Van rebre el qualificatiu de «compe
téncies exclusives», només amb les limitacions que 
en alguns casos podia suposar l'abast territorial propi, 
o les específicament assenyalades en la Constitució. 
Els articles 10 i 11 permetien el fu tur desenvolupa-
ment legislatiu en qüestions com la protecció del medi 
ambient. Altres competéncies, pero, quedaven circums-
crites d'entrada a la simple execució de la legislado 
de l'estat. 

A la práctica, pero, Fámbit competencial de la 
Generalitat es troba delimitat per la interrelació d'un 
quadruple nivell de factors. 

En primer lloc, per les competéncies reconegudes 
a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomía, 
les quals podríem qualificar de definicions-marc. En 
segon lloc, les estipulacions contingudes en els diver
sos decrets de traspassos de competéncies, fruit de 
negociacions mes o menys dificultoses, que responen 
a un esquema gairebé d'inventari de funcions i ser-
veis. També hi ha el sistema de finangament de les 
comunitats autónomes, basat en una negociació anual 
fins al 1986, i en un sistema definitiu a partir de 
1987, amb la determinado del marge absolut de recur
sos anual i, per tant, amb incidencia en el grau d'ajust 
entre les despeses possibles i les necessitats a les quals 
caldria fer front. Finalment, el comportament deis 
diferents nivells de govern. Molt sovint ha estat pos-
sible constatar les dificultáis reals d'aplicació d'una 
organització estatal nova, basada en la distribució de 
competéncies entre les diferents autonomies. 

Els dos primers nivells esmentats dibuixen Fano-
menat «sostre competencial» de la Generalitat, des d'un 
punt de vista teóric, mentre que el tercer en deter
mina les possibilitats económico-financeres i, per tant, 

la seva viabilitat práctica. El quart és, pero, el que 
dona la mesura de les limitacions, entorpiments, colls 
d'ampolla i disfuncions de les competéncies autonómi-
ques, la consideració deis quals és fonamental per a po
der mesurar l'abast real de Facció del govern autónom. 

Les competéncies establertes en l'Estatut, si be 
en alguns casos van significar una ratificació de les 
que ja s'exercien, en molts d'altres només eren una 
declaració d'intencions, que després calgué omplir de 
contingut mitjansant les negociacions de traspassos. 

2. LA POLÍTICA D'ORDENACIÓ 
TERRITORIAL I DE MEDÍ 
AMBIENT 

El primer bloc de competéncies exclusives sobre 
ordenació del territori presenta una clara contradic-
ció entre la seva formulació i la seva realitat práctica. 
El fet que Fordenació del territori es consideri, a nivell 
teóric, com una competencia exclusiva autonómica 
topa immediatament amb una limitació com és la 
d'haver de ser desenvolupada mitja^ant ordenacions 
sectorials, la majoria de les quals son de competencia 
estatal. 

Per exemple, no es pot actuar autónomament en 
la modificació de Festructura del territori quan una 
bona part de les possibles actuacions en infrastructu-
res es troben a mans de Festat: en Fámbit de la xarxa 
viária, hi ha carreteres pertanyents a la Red de Interés 
General del Estado; en el de les infrastructures por-
tuáries, l'estat té competencia sobre el port de Bar
celona i el de Tarragona i també, peí que fa a les 
comunicacions, sobre el segon aeroport de Barcelona. 
Una altra gran línia d'actuació, la d'incentivació per 
a una localització industrial estratégica, es veu igual-
ment retallada peí fet que els avantatges que es poden 
oferir s'han de supeditar a la normativa financera i 
fiscal estatal. 

En definitiva, dones, si bé indirectament s'está 
duent a terme una política d'ordenació del territori 
a través de la previsió de necessitats, de la detecció 
de déficits i de la definició de Fentramat infrastruc-
tural allá on la normativa ho permet, s'está lluny de 
poder exercitar aquesta competencia d'una manera 
exclusiva. 

Peí que f a a les competéncies en materia de medi 
ambient, tota Factivitat que es duu a terme a Cata
lunya deriva o bé de normatives estatals, que cal apli
car al nostre territori, o bé s'acull a normatives esta
tals que permeten desenvolupar iniciatives a nivell 



autonómic. Les coMisions de competéncies en aquest 
terreny no apareixen, per tant, entre P administrado 
autonómica i la central, sino, ben sovint, entre esta-
ments diversos de la propia Generalitat, peí fet que 
les qüestions medioambiental difícilment poden cir-
cumscriure's a una activitat concreta i acaben sempre 
amb una resolució interdepartamental. 

Peí que fa a realitzacions concretes en relació a 
Pordenació territorial, aqüestes s'estructuren entorn 
de dues grans línies d'actuació: la planificació terri
torial i els plans comarcáis. 

Al marge de les actuacions sectorials que han anat 
conformant una estrategia de territori (planejaments 
urbanístics, pía de carreteres, transvasaments hidráu-
lics, xarxes de transports, política de sol, etc.), la 
direcció general de Política Territorial ha concentrat 
la seva activitat en P elaborado del Pía Territorial de 
Catalunya —seguint Pencárrec del Parlament de Cata
lunya fet Pany 1980— i de la Llei de Política Terri
torial de 1983. El Pía, un cop informat favorable-
ment per tots els departaments implicáis, haurá de 
ser aprovat peí Parlament de Catalunya. 

El procés d'elaborado del Pía es va iniciar amb 
un estudi metodológic previ, basat en l'análisi de la 
realitat d'altres pa'isos, i amb Pobjectiu d' arribar a 
definir la xarxa básica de ciutats i de detectar les 
zones homogénies del territori. En la seva redacció 
final, el Pía ha revestit una forma mes cenyida a la 
realitat, subdividint-se en nou blocs, corresponents 
a nou árees administratives o «vegueries». El contin-
gut del Pía es extraordináriament detallat. Peí que 
fa a les propostes de reequilibrament del territori, 
tant els mitjans com les infras truc tures assenyalades 
responen a plantejaments maximalistes que, si be resul
ten interessants en llur formulació, poden correr el 
risc de ser difícilment realitzables. 

Per tal d'evitar que el Pía Territorial fos un docu-
ment purament normatiu i que resultes excessivament 
allunyat de la realitat, la Llei Territorial de 1983 pre-
veia que la direcció general de Política Territorial 
col-labores en la formulació i redacció de plans secto
rials que tinguessin incidencia en el territori. En 
aquesta línia de coHaboració amb d'altres departa
ments cal assenyalar P elaborado del pía de carreteres 
de Catalunya, el pía de ports esportius, el mapa sani-
tari, la delimitado d'espais naturals, la política de 
residus industriáis, el pía inicial d'equipaments peni-
tenciaris (no dut a la práctica), el pía d'aigües o el 
pía d'equipaments esportius, tot just comenc^t. 

Lamentablement, P aplicado que hauria pogut teñir 
el Pía Territorial a Catalunya com a eos teóric de 

suport en la definició de Porganització político-
administrativa del territori, no ha estat aprofitada i 
aquesta s'ha establert amb una desconnexió total de 
les pautes establertes en Pordenació territorial. 

L'estudi sobre la realitat socio-económica de Cata
lunya, previ a la redacció del Pía Territorial, posa 
de manifest deficiéncies en el coneixement detallat 
de la nostra geografía, palesades igualment a d'altres 
estudis. Amb la finalitat de dur a terme les tasques 
técniques de desenvolupament de la informació car
tográfica de Catalunya es va crear, Pany 1982, l'Ins-
titut Cartográfic de Catalunya. 

La segona línia d'actuació en el territori han estat 
el Plans Comarcáis de Muntanya. Aquests plans teñen 
com a objectius fonamentals el de canalitzar recursos 
cap a les árees desvalgudes de muntanya i el de coor
dinar les diverses inversions previstes en el si de cada 
ámbit comarcal. Si bé el grau de coerció deis plans 
es limitat i, per tant, tot el que aconsegueixen és 
el resultat d'una conjunció de voluntats i no d'una 
imposició, es pot dir que han estat i son instruments 
importants de cara a fer prendre consciéncia de la 
problemática de les zones de muntanya i, conseqüent-
ment, han reforcat les inversions que els diversos 
departaments hi tenien previstes. Els plans existents 
son els de PAlt Urgell, l'Alta Ribagorc^, el Berguedá, 
la Cerdanya, la Garrotxa, el Paüars Jussá, el Pallars 
Sobírá, el Ripollés, el Solsonés i la Valí d'Aran. 

Probablement, la insuficiencia básica de la polí
tica comarcal assenyalada prové de la definició mateixa 
de «comarques desvalgudes», en el sentit que no totes 
les que s'hi poden incloure son de muntanya ni, en 
canvi, totes les de muntanya presenten els índexs mes 
greus de desatenció. 

La política de medí ambient s'estructura en tres 
eixos: els espais naturals, les activitats extractives i 
la contaminado atmosférica. 

La determinació d'espais naturals com a paratges 
dignes de meréixer una atenció especial peí seu inte
rés geológic, de fauna o de vegetació, com son la 
Zona Volcánica de la Garrotxa, el Massís del Pedrafor-
ca, els Aiguamolls de PEmpordá, la Valí del Monestir 
de Poblet, el Massís de PAlbera o el Delta de PEbre, 
requereix una estreta coHaboració amb el departa-
ment d'Agricultura. La planificació deis espais és com
petencia de la direcció general de Política Territorial, 
mentre que de la gestió posterior sol fer-se'n carree 
ICONA, dependent del departament d'Agricultura. 

La regulado de les activitats extractives és una 
tasca de desplegament de la normativa de Pestat. 
S'aplica en primer lloc a les árees naturals i, poste-



riorment, s'amplia a tot el territori. En aquest cas 
la relació de la direcció general de Política Territorial 
s'estableix amb el departament dTndústria, ja que 
es aquest el que atorga Uicéncia d'actuació, normal-
ment amb criteris mes permissius que els de Política 
Territorial. Per tal de resoldre el problema greu de 
la situació de deterioració del territori arran d'un son-
deig o d'una obra per a fer una activitat extractiva, 
s'ha implantat el sistema de fiances per reparació, 
que resol bona part deis problemes que es plantejaven. 

El control de la contaminado atmosférica resulta 
ser el de major dificultat d'aplicació, per la complexi-
tat que suposa la necessitat de concurrencia de cinc 
departaments de la Generalitat i vuit organismes autó-
noms. Un cop elaboráis els «mapes de vulnerabilitat 
i capacitat», en funció de les emissions contaminants, 
la tasca que avui es realitza es limita prácticament 
a la redacció d'informes, la majoria deis quals no arriba 
a executar-se per la complexa trama d'instáncies que 
han de travessar fins a la seva aprovació executiva. 
La direcció general de Política Territorial actúa en 
aquest terreny en col-laboració amb la Junta de Resi-
dus, creada Fany 1983, com a organisme indepen-
dent i continuador de les tasques normatives i de 
control que portaven a terme anteriorment els depar
taments técnics de la direcció general. 

3. L'URBANISME 

El traspás de competéncies a la Generalitat en 
materia d'urbanisme es va produir el mes de juny 
de 1978, és a dir un any després del restabliment 
provisional de la Generalitat, i un any i mig abans 
de F aprovació de FEstatut d'Autonomia de Catalunya. 
Els trets básics d'aquest traspás van ser la seva gran 
amplitud i la poca dificultat en la seva negociació. 

El carácter pre-estatutari de les competéncies signi-
ficava que se n'assumien l'execució i Padministrado, 
pero no la capacitat legislativa. Amb F aprovació de 
l'Estatut es va completar el disseny en aquest ter
reny, en incloure F urbanisme com a competencia 
exclusiva de la Generalitat. 

El traspás suposava la cessió de la práctica totali-
tat de les competéncies del ministeri espanyol d'Obres 
Publiques i Urbanisme (MOPU) en l'ámbit del pla-
nejament, la gestió i la disciplina urbanístiques. L'estat 
es reservava la redacció i aprovació del Pía Nacional 
d'Ordenació (que encara no ha estat redactat); Fapro
vació de plans directors territorials de coordinado, 
que tampoc s'ha exercit respecte de Catalunya per

qué la Llei Territorial de 1983 preveu que a Cata
lunya sigui aprovat peí Parlament cátala; la possibili-
tat de suspendre plans per raons d'interés 
suprarregional o, al contrari, la possibilitat, per raons 
d'interés suprarregional o estratégico-militar, de for
mular i autoritzar programes d'actuació urbanística; 
Facord de fer obres de competencia estatal en contra 
del parer municipal (supósit del que només se n'ha 
fet ús en relació a les primeres negociacions per la 
instal-lació de la presó de La Roca); i la preceptivitat 
d'informe del Consell d'Estat per a modificar zones 
verdes mitjan^ant plans d'urbanisme. Aquesta dar-
rera facultat, si bé ha estat utilitzada, diverses sen
tencies del Tribunal Suprem la desaconsellen peí fet 
d'entendre que un dictamen del Consell Consultiu 
de la Generalitat pot substituir el del Consell d'Estat. 

En conjunt, dones, les competéncies no traspas-
sades han tingut escassa utilitat práctica i el propi 
procés d'arrelament legislatiu autonómic les ha anat 
buidant de sentit. 

Durant aquests anys, no hi ha hagut les habituáis 
limitacions o les típiques friccions de la Generalitat 
amb el govern central a Fhora de fer ús de les com
peténcies exclusives en materia d'urbanisme. En 
efecte, els grans plans estatals, sectorials, mai no han 
tingut relació directa amb cap aspecte de Furbanisme. 
Tan sois tangencialment algún pía o llei sectorial — 
per exemple, la Llei de Costes, algún tra$at de carre-
teres o de línies de ferrocarril, etc.— ha entrat en 
contradicció amb algún pía urbanístic municipal, pero 
en aquests casos es tracta mes de conflictes de priori-
tats que no de limitacions de competéncies. 

Les actuacions en urbanisme s'estructuren, fona-
mentalment, al voltant de tres grans eixos: el plane-
jament urbanístic, la disciplina urbanística i la gestió. 

Si atenem al planejament, la fita mes important 
assolida a Catalunya durant aquests deu anys d'exer-
cici de competéncies ha estat el capgirament en la 
situació urbanística deis municipis. L'any 1978, tan 
sois un 35 % deis 935 municipis catalans comptava 
amb alguna figura de planejament general, és a dir 
que un 65 % deis municipis no disposava de cap ins-
trument de planejament. Segons la darrera explota
do estadística, realitzada a fináis de 1987, la situació 
avui és radicalment diferent i un 67,8 % deis muni
cipis, que apleguen el 97,3 % de la poblado, comp-
ten amb alguna figura de planejament general. Aqües
tes figures s'adapten a la Llei estatal de Reforma de 
la Llei del Sol (1980) i han estat possibles grades 
a la promulgació, l'any 1984, de la Llei catalana de 
Mesures d'Adequació de FOrdenament Urbanístic. 



Aquesta política de millora del nivell de planeja-
ment deis municipis catalans ha permés trencar amb 
la dinámica pendular que tradicionalment caracterit-
zava l'urbanisme. En époques de crisi es sent la neces-
sitat d'aplicació de mesures estrictes, i en els moments 
d'expansió els comportaments es relaxen, permetent 
greus actuacions especulatives i de degradació del ter-
ritori. Actualment, amb l'elevat nivell d'implantació 
del planejament, els municipis compten amb plans 
generáis que, sigui quina siguí la conjuntura econó
mica, i atenent sempre a un comportament democrá-
tic de la societat, asseguren el respecte a la legalitat 
i Pequilibri urbanístic. 

La disciplina urbanística s'aplica tant en els supó-
sits d'urbanitzacions fora d'ordenació com en els casos 
d'actuacions no conformes amb el planejament urba
nístic. A Catalunya, pero, ha estat particularment greu 
el problema de les urbanitzacions il-legals, que arrenca 
deis anys 60-70, degut al fort desenvolupament eco-
nómic. L'any 1975 n'hi havia censades 2.000 
(CIDOC), 982 de les quals es trobaven situades a 
les comarques del Valles Occidental, el Baix Llobre-
gat i el Maresme. 

Les possibilitats de fer front a aquesta situació 
eren redu'ides, vist que es comptava l'any 1978 amb 
uns consistoris de transició, sobrecarregats peí pes 
de les reivindicacions deis véfns acumulades durant 
anys. Les mesures que es van adoptar van anar des 
de Fassessorament diari ais ajuntaments per orientar 
llur tasca de gestió urbanística fins a la promulgado, 
l'any 1981, de la Llei de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i, l'any 1982, del Reglament de Protec
ció de la Legalitat, passant per la signatura, fona-
mental, del Protocol amb Notaris i Registradors de 
la Propietat, l'any 1980. 

Les normes legáis van tipificar responsables, van 
conferir autoritat ais alcaldes i van arbitrar mesures 
concretes a adoptar (incautació de materials, suspen-
sió d'obres, multes, e t c . ) , i han suposat un fre gai-
rebé radical al fenomen distorsionador del territori 
que significaven les urbanitzacions fora d'ordenació. 

La gestió urbanística es el corolari de les dues 
activitats anteriors: el planejament no tindria cap via-
bilitat si no comptés amb uns órgans gestors ágils 
i adequats a nivell municipal, i la disciplina no es 
podría implantar si no fos mitjan9ant uns agents qua-
lificats per a fer-ho. 

En parlar deis traspassos de competéncies es deia 
que han estat escasses les friccions entre P estat i la 
Generalitat en materia d'urbanisme, arran justament 
de l'abast molt local que Purbanisme té. Contrária-

ment, i ultra la política de sol que la Generalitat duu 
a terme per ella mateixa a través de l'Institut Cátala 
del Sol, tota l'activitat d'urbanisme suposa una estreta 
interacció entre el govern autónom i els governs locáis 
i per tant porta implícita una cárrega important de 
conflictivitat. Durant aquests anys que estem analit-
zant els punts álgids de confrontació s'han presentat 
arran de la promulgació de la Llei de Mesures d'Ade-
quació de TOrdenament Urbanístic, de 1984, segons 
la qual, en teoria, els municipis de Catalunya perdien 
autonomía municipal respecte de la resta de munici
pis de Testat, en favor d'una tutela important de la 
Generalitat sobre l'aprovació deis plans urbanístics. 
De fet, pero, la práctica ha demostrat que el planeja
ment urbanístic s'ha anat consensuant, i aixó ha aju-
dat a la coordinado i a la corresponsabilització de 
les dues administracions —Generalitat i ajuntaments— 
en l'ordenament urbá. 

Peí qué fa a la disciplina urbanística hi ha opi-
nions divergents en la valoració deis resultáis asso-
lits. Aixó resulta particularment preocupant si tenim 
en compte que Catalunya va ser pionera en Tadopció 
de mesures i en la promulgació de normativa. Proba-
blement la causa d'una certa inoperáncia estigui en els 
pocs recursos humans i económics assignats a aquest fi. 

Un altre punt important de confrontament entre 
els dos nivells d'administració, local i autonómica, 
ha estat el de la política de sol. No sempre les neces-
sitats de sol, des de l'óptica del govern autonómic, 
han estat sentides amb la mateixa intensitat pels muni
cipis afectáis. Val a dir que a Catalunya segueixen 
existint important déficits de reserva de sol, d'acord 
amb una visió de territori a mig i Uarg termini. La 
Generalitat ha tingut una intervenció directa per a 
intentar pal-liar aquests déficits en aquells llocs on 
les forces del mercat o les inércies d'altres temps impe-
dien l'alliberament deis terrenys que volien destinar
se a equipaments o industries. L'Institut Cátala del 
Sol ha estat l'organisme autónom que ha actuat en 
aquest camp amb adquisició de sol per valor de 7.658 
milions de pessetes de 1981 a 1987, en un total de 
119 actuacions. 

4. L'HABITATGE 

L'ámbit competencial autonómic en materia 
d'habitatge és de definició ben senzilla si atenem a 
una lectura parcial de la Constitució i de l'Estatut. 
De fet, la Constitució en cap deis seus punts no parla 
de Thabitatge com a materia exclusiva de l'estat i, 
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contráriament, P Estatuí assenyala que la Generalitat 
té competencia exclusiva en materia d'habitatge. Ara 
bé, dos importants preceptes de la Constitució posen 
uns límits importants a les competéncies autonómi-
ques: Pestat es reserva, de manera exclusiva, Pesta-
bliment de les bases i la coordinació de la planifica
do económica, i difícilment Catalunya podrá dissenyar 
una estrategia económica sectorial com la de Phabi-
tatge sense soímetre's a aquest principi. I Pestat també 
s'atribueix, de manera exclusiva, la regulació de les 
condicions básiques que «garanteixen la igualtat de 
tots els espanyols» en Pexercici deis drets constitu-
cionals, un deis quals es el de poder disposar d'un 
habitatge digne. 

En definitiva, dones, es pot afirmar que la Gene
ralitat de Catalunya té competencia exclusiva en mate
ria d'habiíatge i que no está directament circums-
criía a cap titularitat estatal idéntica. Aixó no obstant, 
les seves accions, tal com assenyalen experts consti-
tucionalistes i sentencies del Tribunal Constitucional, 
es troben fortament condicionades per un conjunt de 
competéncies estatals que, de manera indirecta o sec
torial, incideixen en aquest camp, com a conseqüén-
cia de la significado económica de la política d'habi-
tatge i de la relleváncia deis aspectes fiscals que 
P afecten, i sobre els quals és prevalent la decisió 
estatal. 

El procés de transferencia de competéncies de 
Padministrado central a la Generalitat de Catalunya 
en materia d'habitatge es va iniciar Pany 1981, amb 
el traspás de servéis en materia de patrimoni arqui-
tectónic, edificado i habitatge, exclosa la promoció 
pública. Posteriorment, amb els traspassos de compe
téncies sobre Phabitatge rural (any 1983), sobre el 
control de la qualitat de Pedificació (any 1985) i sobre 
la promoció pública d'habitatges (iniciat Pany 1982 
i completat el 1985) van quedar totalment transferits 
els servéis que en aquesta materia tenia P administra
do central. 

No és un fet fortuit que els traspassos relacionáis 
amb Padministració del patrimoni d'habitatge públie 
s'hagin produ'ft amb tant de retard. La negociado 
es va iniciar Pany 1981, pero va ser molt llarg el 
procés de valoració del patrimoni. La postura de la 
Generalitat era ferma en no voler acceptar un patri
moni seriosament degradat si no anava acompanyat 
d'unes provisions de fons suficients per fer front a 
les obres de reparado i manteniment que es preveien 
imprescindibles. No cal dir que els traspassos tampoc 
incloíen recursos per a la construcció d'habitatge 
públie. En la práctica els fons que s'han rebut de 

Pestat han estat inclosos en el Fons de Compensado 
Interterritorial, i han estat absolutament insuficients 
per fer front a les necessitats d'inversió previstes. 
Concretament, per assolir els objectius marcats peí 
Pía Quadriennal d'Habitatge peí que fa a la promo
ció pública, hauria calgut que s'hagués destinat a 
aquesta finalitat entre un 50 i un 75 % del F.C.I. 
total, abandonant d'altres servéis. 

En resum, podem afirmar que el fet que les actua-
cions en materia d'habitatge s'hagin de subjectar a 
un pía d'ámbit estatal, rígid i no consensuat, que els 
fons transferits amb els traspassos de competéncies 
hagin estat molt inferiors a les necessitats i, final-
ment, que la part mes important de recursos finan-
cers per executar la política d'inversió i per concedir 
subvencions provingui encara de negociacions amb 
Pestat, determina d'una manera directa el marge de 
maniobrabilitat de qué disposa Padministració auto
nómica, no tan sois per al disseny de la seva política 
d'habitatge sino, fins i tot, per al control de Pexecu-
ció de les polítiques imposades. 

Una mostra evident d' aquesta situació de feblesa 
autonómica és la que es produeix des de mitjans de 
1987. D'una banda el nou pía d'habitatge estatal 
obliga a la concessió de subvencions quan els recur
sos per a aqüestes no han estat mai transferits, i amb 
aixó produeix una retallada drástica de la política 
d'ajuts directes. El projecte de Llei de les Hisendes 
Locáis, per la seva banda, suprimeix tots els supósits 
de reducció deis tribuís locáis per a habitatge social 
i elimina, així, una part fonamental deis inceníius 
per construir-los. I, finalment, les previsions de reduc
ció o eliminació, a través de la Llei de Pressupostos 
de PEstat, de la desgravado fiscal en l'Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques en el cas d'adquisi-
ció d'un habitatge, introdueix incertesa o elimina Pestí-
mul indirecíe a la inversió en habitatge. 

La política d'habitatge a Catalunya ha tingut diver
sos fronts d'actuado, sempre dins els marges que aca-
bem de descriure. D'una banda, hi ha hagut una polí
tica d'estímul i suport al sector de la construcció 
privada d'habitatges. Aixó ha suposaí Paplicació a 
Caíalunya de les mesures incloses en el Pía Triennal 
1981-83 estatal i en el Quadriennal 1984-87, refor-
^ats amb Pestabliment d'ajuts per a compradors d'habi-
íaíges del pare sobraní deis anys setanta. La cons
trucció d'habitatges de protecció oficial en aquest 
període ha estat de 92.601, cosa que ha suposat gai-
rebé un 44 % de la construcció total i ha permés 
de superar els anys mes baixos del cicle sense una 
caiguda total del sector. 



En segon lloc, s'ha afavorit la rehabilitado pri
vada d'habitatges. L'any 1982 es va promulgar el pri
mer decret autonómic establint ajuts per a la rehabi
litado privada d'habitatges, que va suposar la primera 
presa de consciéncia, encara tímida, per part de 1*admi
nistrado, d'una activitat que calia fomentar perqué 
havia d'arribar a ser fonamental en els anys veni-
dors, ateses les dades estadístiques d'altres paisos 
europeus. 

Els estudis estadístics publicats sobre aquest tema 
indiquen que l'any 1987 es van iniciar actuacions de 
rehabilitado en mes de 7.500 habitatges a Catalunya, 
mentre que Pany 1984 no s'arribava encara ais 1.800; 
les subvencions concedides directament per la Gene-
ralitat en aquest període han cobert un total de 5.354 
habitatges, amb prop de 1.000 milions de pessetes. 
Amb tot, el camí que queda per recorrer es llarg fins 
a arribar a aconseguir que la rehabilitació tingui el 
pes dins el sector de la construcció que té a d'altres 
pai'sos com Franca, on oscil-la entre el 40 i el 50 % 
del total de producció del sector. 

També s'ha actuat en la recuperado de nuclis 
antics i rehabilitado del patrimoni arquitectónic. Les 
inversions realitzades en infraestructura, en espais 
públics i en promocions publiques d'habitatges en els 
nuclis antics de pobles i ciutats, han permés la recu
perado de bona part d'aquests barris que es troba-
ven en condicions ínfimes d'habitabilitat. El total de 
projectes iniciáis en el període 81-87 és de prop de 
200, amb un volum de 8.000 milions de pessetes. 

Les experiéncies mes destacades en aquest camp 
han estat les de Girona, Barcelona, Montblanc o 
Lleida, interessants no només per la importancia de 
la ciutat en la qual incideixen, sino peí qué suposen 
de tractament innovador d'una situado urbana degra
dada, i per la recuperació del patrimoni d'habitatge 
antic. En aquesta tasca de govern cal destacar la 
coUaboració entre la Generalitat i "els poders locáis, 
i només es pot parlar d'experiéncies reeixides en els 
casos en qué aquesta col-laboració s'ha produit. 

En quart lloc s'ha fet una política de creado de 
sol urbanitzable i de promoció pública d'habitatges. 
L'instrument que s'ha utilitzat >durant aquests anys 
per actuar tant en política de sol com en la de pro
moció directa d'habitatge ha estat l'Institut Cátala 
del Sol, que va ser constituit l'any 1980.amb la idea 
central de crear sol urbanitzable, tant per a usos resi
denciáis com industriáis. 

L'activitat de LICS en aquests anys s'ha concen-
trat en primer lloc en la construcció d'habitatges de 
promoció pública, actuant ell mateix com a promo

tor, i en segon lloc, en l'oferta de sol ais promotors 
privats en árees on, altrament, no s'hauria construi't. 

En el període 1983-1987 la inversió directa de 
l'Institut Cátala del Sol en promoció de sol s'ha tra-
du'ft en la urbanització de 2.500 Ha. (800 de sol resi
dencial i 1.700 de sol industrial). En la construcció 
d'habitatges la inversió ha estat de 3.000 milions de 
pessetes (sense incloure el valor del sol), i ha permés 
la promoció de 9.000 unitats. Es clara, dones, la mis-
sió de l'ICS en el sentit de racionalitzar l'oferta d'habi
tatges entre municipis, bo i posant a disposició deis 
interessats, compradors o promotors, sol urbanitzat, 
fet que no es produiria peí lliure joc del mercat. 

La discussió sobre la necessitat que el sector públie 
construeixi mes o menys habitatges entronca amb la 
de quin ha de ser el grau d'intervenció de P adminis
trado en aquest terreny. La xifra d'entre 1.500 a 
2.000 habitatges de promoció pública constru'íts a l'any 
—d'un 5 % a un 7 % de la producció total— pot 
ser considerada excessivament baixa si tenim en 
compte les dificultáis que bona part de la poblado 
té per accedir a un habitatge, ni que sigui de lloguer. 
Cal teñir present, pero, que mai no parlem d'una 
política autóctona, dissenyada i planejada com un tot 
i que, concretament en el cas de 1*habitatge públie, 
ha estat molt costosa la negociació anual per a l'obten-
ció del finángaiiíent, fins i tot per a aquests nivells 
mínims. 

Finalment, cal fer esment de la gestió del patri
moni de promoció pública. L'última de les competén-
cies traspassades es va produir l'any 1985, en assu-
mir la Generalitat la gestió del patrimoni d'habitatges 
de promoció pública existent. 

L'any 1985 va ser creada la societat ADIGSA, 
amb la missió, justament, de gestionar tant els habi
tatges de nova planta promoguts per l'ICS com els 
transferit-s.de 1'antic IPPV. 

Ha estat important per arribar a aquest punt 
l'esfor^ realitzat pels ciutadans, en associacions de 
veíns, coordinadores, etc., que amb la seva voluntat 
de negociació i el seu realisme han pressionat 1'ad
ministrado per tal que afrontes els aspectes proble-
mátics, i han contribu'it a la realització deis acords 
presos. 

Encara resta plantejat, pero, el greu problema, 
especialment en els grans polígons, de la concen
trado de poblado amb menys capacitat económica 
i amb menor nivell de formado, cosa que es tra-
dueix en un nivell molt alt d'atur deis joves residents 
i, per tant, en una polarització de la conflictivitat 
social. 
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5. LES CARRETERES 

Segons PEstatut, Catalunya té competencia exclu
siva en materia de carreteres i camins, Pitinerari deis 
quals passi, íntegrament, peí seu territori. Aquesta 
delimitació de competéncies exigia un definició clara 
deis límits del territori per tal de poder decidir si 
una carretera era o no competencia de la Generali-
tat. D'altra banda, exigia moka precisió en Pabast 
de les atribucions de Pestat en les obres publiques 
d'interés general. 

El decret de traspás va determinar que es trans-
ferissin a la Generalitat totes les carreteres compre
ses dins el territori cátala, sobre les quals el govern 
autónom podia actuar regulant-ne el régim jurídic i, 
fins i tot, modificant-ne els traíais. La manca d'una 
definició clara deis límits territorials a Phora deis tras-
passos va comportar que fossin transferides algunes 
carreteres malgrat la seva continui'tat fora de Cata
lunya, amb la qual cosa la Generalitat es va trobar 
amb un balang molt alt de competéncies en materia 
de carreteres: el 80 % de la xarxa del territori, que 
suposa el 55 % del tránsit total. 

L'activitat de la Generalitat en carreteres s'ha vist 
fortament condicionada peí volum, insuficient, de 
recursos financers. Malgrat aixó, i forgant uns pres-
supostos d'inversió creixents (2.900 milions Pany 
1981; 5.800 milions Pany 1982; 7.800 milions l'any 
1984; 12.200 milions, Pany 1985), s'ha dut a terme 
un pía de reforgament de ferms que estaven en estat 
d'abandonament, s'han iniciat obres de creació de 
nous trams i d'acondicionament de carreteres exis-
tents, sempre al marge de les carreteres radiáis que 
son competencia del MOPU. Totes les actuacions res-
ponen a una voluntat de facilitar la penetració cap 
a la Catalunya interior i les valls pirenenques, no 
només des de Barcelona sino des de diversos punts 
de la franja costanera (delta de PEbre, Tarragona, 
Blanes, Palamós, etc.). 

Al marge de les actuacions concretes, una de les 
tasques básiques de la direcció general de Carreteres 
ha estat Pelaboració del Pía de Carreteres de Cata
lunya, aprovat el mes d'octubre de 1985, que defi-
neix, en base a un estudi de mobilitats i accesibili-
tats, la xarxa básica de carreteres, amb un horitzó 
de Pany 2000. La xarxa queda classificada en catego-
ries en funció de la velocitat de tragat i d'intensitat 
d'ús prevista. 

El Pía compren totes les carreteres i camins de 
Catalunya, independentment que la titularitat sigui 
autonómica o estatal, entenent que des d'un punt 

de vista planificador cal prendre en consideració totes 
les variables existents. La xarxa básica primaria pro
posada peí Pía aplega les carreteres que hom preveu 
que Pany 2001 superin els 3.000 vehicles d'intensi
tat mitjana diaria (IMD). La longitud total propo
sada és de 4.185 Km., 932 deis quals son d'auto
pista. El pressupost global de la xarxa básica proposada 
és de 323.000 milions de pessetes constants de 1982. 
El Pía només desenvolupa la xarxa básica (primaria 
i secundaria), pero marca les característiques exigi-
bles per a les xarxes comarcal (de 4.000 kms.) i local 
(6.000 kms.). Peí que fa al Pía de Camins de Cata
lunya, la seva configuració es va fent gradualment 
per comarques o conjunts de comarques, com per 
exemple les del Pirineu o del Prepirineu. 

La xarxa de necessitats obtinguda per mitjá deis 
treballs d'elaboració del Pía és, com es veu, exhaus
tiva i fa pensar que el probable punt feble del Pía 
sigui la manca de programació de les actuacions, sobre-
tot quan aqüestes son tan nombroses i tan diverses. 
L'establiment d'un ordre de prioritats i d'uns pro
grames de treball haurá de ser, sens dubte, la conti
nuado lógica de Paprovació del Pía. 

La direcció general de Carreteres és, de lluny, la 
que canalitza el volum mes elevat d'inversions de tot 
el departament, oscil-lant, segons els anys, entre el 
50 % i el 60 % deis pressupostos d'inversions totals. 
Naturalment, el tipus d'obra que aquesta direcció 
general duu a terme és molt costos i, a mes, sovint 
s'ha vist incrementat per Pirrupció de fenómens 
extraordinaris, com les inundacions, que exigeixen 
aportacions addicionals importantíssimes. Aqüestes ele-
vades exigéncies de finangament fan que, constant-
ment, els recursos siguin insuficients, i mes quan es 
comparen amb els que Pestat canalitza cap a les car
reteres que son de la seva competencia, tant en inver-
sió directa com en efectius personáis: el 25 % de les 
carreteres —les de titularitat estatal— reben mes del 
75 % de les inversions. 

6. AIGUES, PORTS I COSTES, 
I TRANSPORTS 

a) Les obres hidráuliques 

Totes les análisis fetes de les competéncies tras-
passades en materia d'aigües coincideixen a conside
rar Papartat 16 de Particle 9 de PEstatut com abso-
lutament reduccionista, en no prendre en consideració 



la terminología utilitzada per Pestat sobre «recursos», 
i fer referencia només ais «aprofitaments hidráulics». 
Tot aixó ha suposat que en materia d'aigües la legis
lado reguladora i la planificació deis recursos siguin 
materia reservada a Pestat, deixant només com a com
petencia exclusiva de la Generalitat la deis aprofita
ments hidráulics, cañáis i regadius, sempre que dis-
corrin per dins de Catalunya. Aquest factor geográfic 
ha vingut a reduir encara mes les competéncies, ates 
que, en general, les conques hidrográfiques depassen 
els límits del territori cátala. 

La direcció general d'Obres Hidráuliques ha estat 
treballant fins Pany 1986 sense comptar amb tras-
passos específics, ni de funcions ni de recursos. La 
dificultat mateixa d'aclarir els límits geográfics de les 
competéncies ha estat un entrebanc per a la negocia
do deis traspassos. El decret de traspassos de gener 
de 1986, a mes de ratificar principis d'actuació ja 
establerts per PEstatut, traspassava a la Generalitat 
la totalitat de les funcions i servéis de Pestat dins 
el territori de la Confederació Hidrográfica del Piri-
neu Oriental, així com la part de les que correspo-
nien a la Confederació Hidrográfica de PEbre, situa-
des en el territori de Catalunya. 

Els tres grans fronts d'actuació de la Generalitat 
en materia d'abastament d'aigües s'entenia que havien 
de ser: la cessió d'aigües del canal esquerre de PEbre 
per donar solució al problema de Paigua en el camp 
i molts nuclis urbans de Tarragona, la regulació del 
Segre, i el proveiment d'aigua a Barcelona i el seu 
entorn. 

En aquest sentit, es va elaborar el «Marc per al 
Pía d'Aigües», aprovat peí Parlament de Catalunya 
Pany 1981. La fita mes important d'aquesta política 
ha estat la constitució, el juliol de 1985, del «Con-
sorci Concessionari per a PAbastament deis Munici-
pis i Industries de Tarragona». Amb tot, no és fins 
a Pany 1982 que es pot parlar d'una articulació ade-
quada per fer front ais problemes hidráulics de Cata
lunya, que és quan es crea la direcció general d'Obres 
Hidráuliques i la Junta de Sanejament (organisme autó-
nom administratiu). 

Peí que fa ais regadius, Pactuació de la direcció 
general d'Obres Hidráuliques és complementaria de 
la que realitzen el departament d'Agricultura, les con-
federacions hidrográfiques i les comunitats de regants. 
Els ajuts básics han estat els concedits a les obres 
de les Comunitats de Regants del Canal de Les Gar-
rigues o del Canal de PUrgell. 

b) Els ports i les costes 

L'Estatut d'Autonomia atribueix a la Generalitat 
la competencia exclusiva en materia de ports, amb 
Pexcepció d'aquells d'interés general que resten sota 
Pexclusivitat de Pestat (Barcelona i Tarragona), i sobre 
els quals la Generalitat adquireix la competencia d'exe-
cució de la legislado de Pestat. D'altra banda, atri
bueix també competencia exclusiva a la Generalitat 
en materia dor de nació del litoral, amb la limitació 
que suposa considerar l'activitat de control deis abo-
caments industriáis i contaminants a les aigües terri-
torials de Pestat corresponents al litoral cátala, com 
a competencia només d'execució de la legislado de 
Pestat. 

Per tal d'aclarir Pabast d'aquest panorama de com
peténcies tan barrejat, ha calgut que els decrets de 
traspassos concretessin bé les funcions, els recursos 
i els límits d'actuació de la Generalitat, i, tot i amb 
aixó, es fa difícil dissenyar plans o programes per 
a una realitat tan complexa. 

Particularment greu resulta, a nivell competencial, 
Paprovació de la Llei de Costes estatal, que no només 
vulnera les competéncies exclusives de la Generalitat 
apuntades ara peí que fa a Pordenació del litoral, sino 
que incideix sobre molts aspectes sectorials que teñen 
relació amb el límit costaner (plans municipals d'urba-
nisme, abocaments residuals, xarxa hidrográfica, etc.), 
que están en funcionament i sobre els quals la com
petencia de la Generalitat és exclusiva. 

Les línies básiques d'actuació de la Generalitat 
en el sector portuari son els ports comerciáis i pes-
quers, llevat deis de Barcelona i Tarragona, i els ports 
esportius. La direcció general corresponent actúa coor-
dinadament amb la Comissió de Ports de Catalunya, 
creada Pany 1981, amb la finalitat de gestionar els 
servéis i funcions deis ports transferits a la Generali
tat i no subjectes a concessió. 

El principal objectiu d'actuació és la planificació 
del Front Portuari Cátala, amb la potenciado deis 
quatre ports comercialment mes importants (Palamós, 
Sant Feliu de Guíxols, Vilanova i la Geltrú i els 
Alfacs), sense oblidar els interessos pesquers i náutics. 

La potenciació deis ports comerciáis, en la mesura 
en qué competeixen amb els dos grans —que es tro-
ben en el vuité i desé llocs europeus peí volum de 
tonatge— ha de fer-se amb molta prudencia, sense 
pretensions irreals, i combinant Pus comercial de les 
infrastructures existents o de les que es cre'in amb 
altres finalitats com son les pesqueres i d'esbarjo. 

Peí que fa al sector pesquer, les actuacions s'adre-



cen a aconseguir que se superi el sostre actual de 
captures, de 3.000 Tn/any, per acostar-se al nivell 
deis estándards europeus. 

Dins el sector d'esbarjo el pare d'embarcacions 
era, Pany 1981, de 23.000, i la previsió per a Fany 
1992 és d'arribar a les 50.000. Ates que els ports 
de la Generalitat concentren el 96,7 % de P oferta 
d'amarradors, és important mantenir el control sobre 
Paugment de P oferta. 

La promoció de ports esportius és una activitat 
en la qual la iniciativa privada hi té un paper impor
tant (2.200 milions de pessetes d'inversió entre 1982 
i 1986). La Generalitat ha elaborat el Pía de Ports 
Esportius amb la idea d'introducir elements de racio-
nalitat i control en aquesta activitat, que té repercus-
sions greus en Pentorn. El Pía assenyala quatre nivells 
de protecció, en funció del grau de permissivitat que 
es pot teñir en una área determinada. Segons el Pía, 
en el 38 % del litoral no és permesa cap obra marí
tima, en el 14 % s'exigeix un estudi previ de reper-
cussions, en el 19 % s' intenta preservar al máxim les 
platges, condicionant Pubicació del port, i en el 29 % 
del litoral no es considera problemática la instal-lació 
d'un port. 

Des del punt de vista de l'ordenació del litoral, 
la missió básica de les autoritats autonómiques i locáis 
és la de defensa i regeneració de la costa. L'instru-
ment utilitzat son els Plans d'Ordenació corresponents 
a trams de costa homogenis. A fináis de Pany 1982, 
deis 66 municipis amb front marítim només 9 tenien 
Pía d'Ordenació, i a fináis de 1986, ja s'havia arribat 
a cobrir 48 municipis. 

Naturalment, en aquest ámbit resulta imprescin
dible la col-laboració estreta amb els ajuntaments, ja 
que son ells els qui gestionen el domini públie de 
les platges i en defineixen els diversos usos. 

c) Els transports 

Aquesta és una de les árées que, en virtut de les 
diverses inclusions que té en PEstatut, s'ha configu-
rat com un entreteixit de competéncies estatals i auto
nómiques difícil de coordinar i planificar. En efecte, 
PEstatut confirma com a competéncies exclusives de 
la Generalitat els ferrocarrils, els transports terres
tres, marítims, fluvials o per cable, els aeroports i 
heliports, pero, en canvi, la Constitució reserva, com 
a competencia exclusiva de Pestat, el control de Pespai 
aeri i el tránsit i transport aeri, i també parla deis 
transports que circulin en els territoris de mes d'una 
comunitat. 

D'altra banda PEstatut s'autolimita quan assenyala 
com a competencia d'execució de la legislado de Pestat 

i, per tant, no exclusiva—Pordenado del transport 
de viatgers i mercaderies que tinguin origen i desti
nado dins el territori de Catalunya, encara que cir
culin sobre estructures de titularitat estatal. Aquesta 
diversa conceptuació de les competéncies, i el fet que 
els traspassos en materia de transports van ser signats 
el 1978 (és a dir que van ser pre-estatutaris), no ajuda 
a la tasca de la delimitado competencial. 

La direcció general de Transports, dones, va ini
ciar les seves activitats arran deis primers traspassos 
de competéncies, Pany 1978. A mes de la propia direc
ció general, el mateix any 1978, va ser creada la 
Comissió de Transports de Catalunya, com a órgan 
consultiu de la Generalitat en materia de transports, 
i en el qual troben representado totes les institu-
cions i associacions connexes amb el tema. 

Les línies d'actuació, en aquest cas, han estat el 
programa de millora de les estacions de mercaderies, 
aprovat Pany 1982; Pacord Renfe-Generalitat, signat 
Pany 1979 com una via per contrarestar les escasses 
competéncies autonómiques, ja que tota la xarxa de 
RENFE, que és la mes important de Catalunya, és 
de responsabilitat estatal; i les activitats de manteni-
ment i millora de les línies deis Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, segons un Pía decennal apro
vat Pany 1980. A mes, des de Pany 1979, la Genera
litat té cura de les inversions d'infrastructura i de 
superestructura del metro de Barcelona, mentre que 
Pempresa privada municipal «Ferrocarril Metropolita 
de Barcelona, S.A.», s'encarrega de Pexplotació del 
servei i de Padquisició de material. El Pía 1985-1992 
está valorat en 36.000 milions de pessetes, 15.000 
deis quals es preveuen per a les obres d'ampliado 
de xarxa, i la resta per a la millora de les estacions, 
la informatització de la gestió i la implantado de sis
temes automátics. 

Peí que fa al transport de viatgers per carretera, 
P actuado en aquest camp es basa en la construcció 
de noves estacions d'autobusos, realitzada a carree 
de la Generalitat sobre sol municipal i amb una ges
tió, després de la construcció, a carree deis ajun
taments. 

Finalment, i en una faceta relativament nova de 
la política de transport, s'ha actuat en la infraestruc
tura d'heliports, que ve a omplir un deis aspectes 
que per motiu de prioritats no han estat encara abor-
dats per la Generalitat, com son la política de trans
port aeri o la de transport marítim. 
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1. SITUACIO I PERSPECTIVES 
DEL CÁTALA L'ANY 1978 

La recuperació lingüística i cultural que suposá 
la Renaixen9a, moviment romántic Finid del qual és 
simbolitzat amb la publicado (1833) de Y Oda a la 
Patria de Bonaventura C. Aribau, tingué la seva fita 
mes important en Fassoliment de Foficialitat del cátala, 
al Principat, entre 1931 i 1939. 

Posteriorment, i durant els anys de la dictadura 
de Franco, la llengua catalana visque en una situació 
d'anormalitat tant peí que fa a Tus escrit, absent deis 
mitjans de comunicació, a 1'administrado, al món 
comercial o a Fensenyament, com també en relació 
a la parla, a causa de les grans arribades de població 
immigrada, la llengua deis quals tenia el suport deis 
usos oficiáis i formáis. 

Així dones, a la fi del franquisme, la població 
catalana es trobava immersa en una situació de diglós-
sia: Fidioma «foraster» s'usava en els ámbits formáis, 
mentre que el cátala es limitava a usos no formáis 
com els ámbits familiar, d'amics i col-loquials, i encara 
no per a tot el conjunt de la població. 

Cal definir la situació a Finid del període que 
considerem (1978) com de conflicte lingüístic, en el 
qual les dues llengües pugnen per mantenir-se o 
imposar-se definitivament. 

D'altra banda, el grau de consciéncia sobre la uni-
tat de la llengua ais diferents territoris era 
diversa, fet que encara afebleix mes la situació del 
cátala. 

Com que la inexistencia d'un centre de poder pró-
piament cátala feia impossible una política lingüística 

i es 

que planifiques la recuperació de la llengua, al llarg 
deis anys de la dictadura només foren possibles els 
camins de la reivindicado popular, canalitzada a tra
vés d'institucions com l'Omnium Cultural (1961), 
FObra Cultural Balear (1962), l'Acdó Cultural al País 
Valendá (1978), el Grup Rosselonés d'Estudis Cata-
lans a la Catalunya del nord (1960), i, en el món 
de Fensenyament, a través de les escoles d'estiu Rosa 
Sensat (1966). 

D'acord amb les conclusions de Fámbit del Con-
grés de Cultura Catalana (1977) dedicat a la llengua, 
a Finid de Fany 1978 la situació es caracteritzava 
pels trets següents: 

a) La persistencia de la diglóssia, la impor
tancia de la qual era relativament difícil de deter
minar, tant per manca d'estudis científics sufi-
cients com d'una política lingüística qu^ pogués 
fer aparéixer actituds de resistencia a un procés 
de normalització del cátala. I aixó sense parlar 
de les diverses realitats lingüístiques ais altres 
territoris de parla catalana, on el problema era 
encara molt mes greu que no pas al Principat. 

b) La manca d'institucions polítiques pro-
pies que fessin possible cap mena de planifica
do lingüística. 

c) Les dificultats en els usos públics de la 
llengua, especialment absent de F administrado 
pública (cal recordar que la possibilitat d'ins-
criure en cátala els noms propis de persona al 
Registre Civil és una petita victoria no aconse-
guida fins Fany 1977). 

A Fensenyament, tot just s'introduia la pos
sibilitat de les classes de cátala (només al Prin-
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cipat, i grácies a Facció decidida d'un equip de 
mes de 400 professors de cátala que Omnium 
cultural s'havia ocupat de formar); pero restava 
per fer la renovació pedagógica deis continguts 
i de la metodologia, la preparació de llibres de 
text i d'altres materials didáctics, pensats en 
cátala i per a una escola catalana, procés que 
només havien encetat, discretament i per ini
ciativa propia, algunes escoles privades, les asso-
ciacions de mestres i les escoles d'estiu. 

Peí que fa ais mitjans de comunicado, i a 
excepció de Fedició de llibres i de la premsa 
comarcal, el cátala es gairebé absent en els mit
jans de masses. Les emissions en cátala a TVE 
s'havien iniciat amb un programa mensual de 
teatre en cátala, en hores de mínima audiencia, 
Fany 1964. El 1967 comenta Fespai informatiu-
literari Mare Nostrum, i els anys 1973 i 1974 
s'incorporen nous espais. Amb tot, el 1977 el 
total de producció en cátala era de dotze hores 
i mitja setmanals i el total de programació, inclo-
ses les repeticions, de vint hores, sempre a la 
franja horaria de menor audiencia. Quant a la 
radio, només existia una emissora, en FM, que 
emetia divuit hores en cátala des del 13 de 
desembre de 1976: Radio 4. Fora d'aixó, tan 
sois algunes emissores comarcáis o locáis eme-
tien alguns programes en cátala, i d'altres de 
mes difusió eren bilingües. 

d) La immigració, realitat que afectava molt 
directament tot el procés de normalització, tant 
per la magnitud de la població de parla es-
panyola, com per la seva concentració en zo-
nes on el contacte amb la cultura i la llengua 
catalanes era del tot inexistent. I encara cal te
ñir present la instrumentalització política d'a-
quest fet, que afavoria que paradoxalment la 
llengua d'origen de Fimmigrat fos Foficial i de 
prestigi al territori de destinació, convertint en 
innecessari i gairebé absurd Faprenentatge del 
cátala. 

é) La inexistencia d'un cátala estándard, 
peí fet de les condicions históriques i sociopolí-
tiques esmentades. Hi havia una llengua nor-
mativitzada, que en permetia un cultiu sobretot 
literari, pero la manca d'ús públic, especialment 
ais mitjans de comunicació de masses, feia que 
el camp de Festándard fos ocupat per Fespanyol 
(o el francés a la Catalunya del nord). 

2. EL DEBAT POLÍTIC SOBRE 
LA LLENGUA 

La reflexió feta a Fentorn de la problemática de 
la llengua al llarg d'aquests darrers anys ha revestit 
básicament el carácter d'un debat polític. 

La dimensió política d'aquesta discussió li és con
substancial, tant si es fa F avaluado de la situado actual 
de la llengua, com si es discuteixen les estratégies 
que cal seguir en la política de normalització, i sobre
tot a Fhora de pensar el projecte de futur que en 
relació a la llengua es vulgui definir. 

Es per aixó que la polémica que el 1977 s'encetá 
entre l'oficialitat o la cooficialitat del cátala era ja 
tot un símptoma de Fabséncia, de bon principi, d'una 
posició política prou definida, que hauria estalviat 
moltes discussions posteriors 

Després del Congrés de Cultura Catalana (1977), 
el primer document que traspassá els medis especia-
litzats i que adquirí una clara dimensió política fou 
Fanomenat «Manifest del Marges», un article publi-
cat en el número 15, de 1979, de la revista Els Mar
ges, titulat Una nació sense estat, un poblé sense 
llengua, i signat per Joan A. Argenté, Jordi Castella
nos, Manuel Jorba, Joaquim Molas, Josep Murgades, 
Josep M. Nadal i Enric Sulla. 

Fonamentalment, el Manifest d'Els Marges cons
tituía una avaluado summament pessimista de la situa
do de la llengua catalana al Principat. L'article afir-
mava que era «justament després deis primers assaigs 
liberalitzadors empresos per tal de superar la dictadura» 
quan hom constatava «alarmat que la llengua i la cul
tura catalanes es troben mes que mai amenaqades de mort 
(...)». El franquisme que havia liquidat les institucions 
própies de Catalunya, la modificado de Festructura 
demográfica a causa de la immigració, i la uniformi
zado del sistema de vida i de la cultura en general 
en el món capitalista, haurien fet —segons els seus 
autors— que a Catalunya es passés en poc mes de vint 
anys d'una situació de «monolingüisme diglóssic» a una 
altra de «bilingüisme diglóssic», que tendiria a convertir
se progressivament en un «bilingüisme substitutiu». Per 
primera vegada Fespanyol era la llengua de comunica
ció verbal mes estesa a Catalunya. 

L'article era una análisi de la llengua, pero també 
una crítica a les posicions polítiques tant del govern 
central espanyol com de les forces polítiques del Prin
cipat, acusades de negligir i entrebancar amb conces-
sions absurdes la inqüestionable i urgent necessitat 



de normalitzar Tus de la llengua catalana per tal de 
restituir-li, defacto, la seva condició de llengua nacio
nal de Catalunya. 

El document denunciava alhora el procés creixent 
de «tabuització» del terme cátala, revelador d'una pro
funda crisi d'identitat: de Texpressió «ingenua i volen-
terosa» —segons els autors— de «els altres catalans», 
passant per l'eslógan «és cátala qui viu i treballa a 
Catalunya», s'havia arribat al «ciutadans de Catalunya», 
de tal manera que progressivament el cátala deixava 
d'existir com a terme identificador de la comunitat. 

Així dones, una avaluació crítica de la situació 
de la llengua implicava alhora la crítica envers els 
primers passos fets amb tanta prudencia pels polítics; 
una prudencia que hom justificava peí temor a Papa-
rició d'una conflictivitat lingüística explícita al carrer. 

Aquesta conflictivitat aparegué, efectivament, en 
un camp concret: el del món de Tensenyament i del 
funcionariat, que era precisament on s'havien fet els 
primers passos. Amb l'anomenat «Decret del cátala», 
de comen^ament d'estiu de 1978, que incorporava 
amb carácter obligatori tres hores d'ensenyament de 
la llengua catalana a Pre-escolar, EGB, BUP i FP 
de primer grau, i probablement per una certa suscep-
tibilitat deis funcionaris quant a les condicions que 
es demanaven per ais traspassos en les ultimes nor-
matives, es produí el primer i gairebé únic conflicte 
important que en aquests deu anys hi ha hagut. 

Un grup de professors de diversos nivells de 
l'ensenyament i de funcionaris, que s'autodenominá 
com deis «2.300 intel-lectuals», signava un «Manifiesto» 
titulat Por la igualdad de derechos lingüísticos en 
España. Aquest «Manifiesto» es publica al suplement 
literari del Diario 16 de Madrid, el 12 de mar9 de 
1981, malgrat que portava data del 25 de gener. Entre 
les dues dates, s'havia produi't l'intent de cop d'estat 
del 23 de febrer. 

En el «Manifiesto» s'acusava el govern de la Gene-
ralitat de voler fer del cátala Túnica llengua oficial 
de Catalunya, de manera que el cátala s'hauria con-
vertit que en una «arma discriminatoria». El «Mani
fiesto» pretenia defensar i «restaurar un ambient de 
llibertat, tolerancia i respecte», contrarestant —deia— 
«1'actual tendencia a la intransigencia i Tenfrontament 
entre comunitats». L'émfasi es posava, sobretot, en 
la qüestió de la llengua a les escoles (al-legant discri-
minacions ais filis d'immigrants) i en els decrets de 
traspas de funcionaris. 

La resposta al «Manifiesto» fou immediata, amb 
la celebrado al Paranimf de la Universitat de Barce
lona d'un acte multitudinari presidit peí rector, Antoni 

M. Badia i Margarit, al qual assistiren molts repre-
sentants de les arts i la cultura. L'acte es va celebrar 
el 18 de mar£ de 1981, i s'hi aprová una Declarado 
en defensa de la llengua, la cultura i la nació cata
lana. Fou també a partir d'aquest acte que es consti
tuí la Crida a la Solidaritat. El mateix any 1981 es 
crearen els Grups de Defensa de la Llengua, d'inci-
déncia a tots els Paisos Catalans. El moviment cívic 
i popular que origina el «Manifiesto» va culminar la 
nit de Sant Joan de 1981 amb l'acte celebrat al Camp 
Nou, que aplegá 80.000 persones sota el lema unitari 
de «som una nació». 

Fora d'alguns petits incidents, sovint lligats a perío-
des electorals, i per tant magnificáis amb interessos 
partidistes, no es pot dir que s'hagin repetit episodis 
d'aquest abast. Amb tot, La Crida ha mantingut el 
seu vigor reivindicatiu, amb accions directes com la 
de la catalanització deis rétols de Testado de la Renfe 
a Sants, el 20 d'abril de 1985, amb el resultat de 
14 detinguts. Els recursos interposats per individus 
aíllats, en defensa deis drets lingüístics deis castella-
noparlants, han estat de poca importancia, i lligats 
a la «combativitat» particular de sectors ultradretans. 

Alió que no ha desaparegut, pero, és el debat poli-
tic a l'entorn del procés de normalització lingüística, 
que segueix els camins prudents, pero clars, marcats 
per la Llei de Normalització Lingüística a Cata
lunya, i per la seva responsable máxima durant els 
darrers vuit anys, Aina Molí. 

3. LA POLÍTICA 
DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

La necessitat d'un procés de normalització lingüís
tica era acceptada per la gran majoria de forces polí-
tiques. Així dones, de bon comem;ament el primer 
govern de la Generalitat de Catalunya va crear, dins 
el Departament de Cultura, una direcció general de 
Política Lingüística. L'acció que emprengué el govern 
de la Generalitat presenta dos eixos básics: iniciar 
amb urgencia una acció de sensibilització col-lectiva 
sobre la propia problemática de la llengua, i aconse-
guir el consens de totes les forces polítiques a l'hora 
de definir les estratégies a seguir, i per tant, trobar 
un acord en els objectius. 

El primer eix d'actuado es concreta en una Cam-
panya per la normalització lingüística de Catalunya, 
que intentava preparar la comunitat catalana per ais 
canvis legáis que s'havien d'anar produint posterior-



ment. D'altra banda, calía aconseguir «una documen
tado que expressés formalment Vadbesió deis catalans 
a la tasca de recobrament de la llengua nacional de 
Catalunya», tal com afirmava la mateixa directora gene
ral a la justificació de la campanya. Es a dir, calía 
un procés previ de legitimació, amb el suport explícit 
de les altres administracions (especialment de la muni
cipal) i de totes les forces polítiques i socials, per 
fer front a la possible conflictivitat social que podía 
generar el procés de normalització, sobretot en el 
moment de promulgar-se la llei corresponent del Par-
lament de Catalunya. 

La campanya s*orienta a demanar el bandejament 
de les pautes de conducta lingüística diglóssica. Calia 
establir una nova norma de comportament on no es 
consideres descortesía respondre en cátala a qui parla 
espanyol, i es consideres millor parlar malament el 
cátala, que no pas no parlar-lo de cap manera. Així 
dones, es recomanava la conversa bilingüe com a pri
mer pas cap a la normalització, amb el consegüent 
augment de la presencia del cátala en la relació social 
pública i "privada. 

L'adhesió institucional, especialment deis ajunta-
ments, fou un gran éxit, amb la representació de fins 
el 98 % de la població. En canvi, la pauta diglóssica, 
malgrat els avéneos, majoritáriament es continuava 
mantenint. 

La campanya, iniciada ben entrat el 1981, s'orga-
nitzá sota el lema «el cátala, cosa de tots»; com a suport 
s'escollí una figura infantil —la «Norma»— i la pri
mera fase culmina amb la declaració del 23 d'abril 
de 1982 com a Dia de la Llengua. 

En aquests primers anys no va deixar d'haver-hi 
algún entrebanc, com per exemple el que aparegué 
amb motiu del Decret 1111/1979, sobre ús de les 
«llengües regionals» a radministració, que en alguns 
ajuntaments fou interpretada en un sentit restrictiu 
per al cátala, de tal manera que hom obligava a redac
tar les actes deis plens municipals en espanyol. 

Finalment, en la sessió plenária del Parlament de 
Catalunya del dia 6 d'abril de 1983 era aprovada la 
Llei de Normalització Lingüística a Catalunya, des-
prés d'haver arribat a un consens absolut, i amb un 
resultat de 105 vots a favor, cap vot en contra i una 
abstenció. 

La Llei parteix del reconeixement que fa T Esta
tuí del cátala com a llengua propia de Catalunya, cons
tata la seva situado de precarietat actual, n'analitza 
les causes, precisa el marc legal vigent en el qual haurá 
de definir-se, i estableix la normalització alhora com 
un dret i com un deure. Els objectius de la Llei son 

emparar i fomentar l'ús del cátala, donar efectivitat 
al seu ús oficial, normalitzar-ne Tus a tots els mitjans 
de comunicació social, i assegurar l'extensió del 
coneixement del cátala. N'estableix l'ús oficial a 
radministració i a Tensenyament, i precisa les for
mes d'actuado en relació ais mitjans de comunicació. 
A mes, dedica el Títol IV a Pimpuls institucional que 
cal donar-li dins la propia administrado; i en el Títol 
V es refereix a la normalització de Taranés. 

Posteriorment, la direcció general de Normalitza
ció Lingüística ha assumit la tasca de desplegar la 
Llei de Normalització. En aquest sentit, ha organit-
zat noves campanyes com la mateixa de divulgació 
de la Llei (1983-1984), i la de sensibilització lingüís
tica «Depén de vosté» (1985-1986); ha establert con
venís amb els Centres de Normalització del Cátala 
i els Servéis Municipals del Cátala; ha fomentat la 
promoció del cátala a Pexterior; i ha emprés d'altres 
iniciatives, com el curs multimedia de cátala per a 
adults «Digui, digui» (declarat projecte pilot del Con-
sell d* Europa per a Pensenyament de llengües), o la 
creació el 1985 del Termcat, Centre de Terminolo
gía, en col-laboració amb Tlnstitut d'Estudis Catalans. 

A la resta de territoris catalans a Testat espanyol, 
també s'han anat aprovant sengles liéis de normalit
zació lingüística. 

A les liles s'aprová una Llei de Normalització 
Lingüística, amb data de 29 d'abril de 1986, d'estruc-
tura semblant a la del Principat, i basada en el prin-
cipi estatutari de la definició del cátala com a llengua 
propia de les liles B alears. 

Al País Valencia s'aprová el mateix 1983, amb 
data del 23 de novembre, la Llei dyús i ensenyament 
del valencia, que si bé es refereix ais mateixos punts 
que les liéis del Principat i les Ules, de fet els desen-
volupa amb molta mes prudencia. Aquesta «pruden
cia» es concreta, d'una banda, en el fet de parlar 
del valencia sense fer cap referencia a la unitat de 
la llengua; i d'altra banda, en les precisions que 
s'inclouen ja en els principis generáis de la Llei, en 
el sentit de delimitar els territoris en els quals hi pre
domina Tus del valencia, tot diferenciant-los d'aquells 
on hi predomina l'espanyol, i d'insistir en la gradua-
litat i voluntarietat del coneixement i ús del valencia. 

Una análisi de la política de normalització lingüís
tica a Catalunya ha de contemplar també el desenvo-
lupament legal posterior, relatiu a Tus de llengua; i 
cal que consideri tant la legislado autonómica, com 
la que ha desenvolupat igualment Pestat. 

Només amb la intenció d'enumerar les mes relie-



vants, citarem la Llei Orgánica del Poder Judicial, 
de Pú de juliol de 1985, en la qual es reconeix el 
dret de les parts, deis representants, deis testimonis, 
etc., a utilitzar la Uengua propia de la comunitat autó
noma, i també la validesa oficial, sense necessitat de 
traducció, deis documents presentats en aquesta Uen
gua. En segon lloc, la Llei de la Fundó Pública de 
rAdministrado de la Generalitat, Particle 34 de la 
qual fou impugnat davant el Tribunal Constitucio
nal; aquest article 34 és el que precisava que en el 
procés de selecció del personal de la Generalitat 
«s'havia d}acreditar el coneixement de la Uengua cata
lana, tant en Vexpressió oral com en Vescrita», i actual-
ment está en suspens. Finalment caldria recordar, per 
la seva significacíó, VOrdre del 17 de juny de 1987 
que regula Pus de les llengües oficiáis de les comuni-
tats autónomes a Padministració militar. 

A mes, podríem mencionar diversos decrets de 
menor importancia, pero interessants des del punt 
de vista de la llengua, com el del 5 de setembre de 
1983 sobre Petiquetatge de productes comercialitzats 
a Catalunya, o el del 17 d'abril de 1984 sobre Pus 
del cátala a les escriptures publiques, o be el Decret 
del 13 de marg de 1987 que regula definitivament 
Pus de les llengües oficiáis per part de Padministra
ció de la Generalitat de Catalunya. 

4 

4. LA LLENGUA 
A L'ENSENYAMENT 

Els esfor^os d'Omnium Cultural per aconseguir 
la implantació del cátala a les escoles culminaren en 
la creació, Pany 1969, d'una Delegado d'Ensenya-
ment del Cátala (DEC), Pactivítat de la qual queda 
ben reflectida amb els mes de 65.000 alumnes a qui 
ja proporcionava classes de cátala el curs 1974-1975. 

Amb aquesta base s'arriba, encara amb la Genera
litat restablerta provisionalment, a la creació del Ser-
vei d'Ensenyament del Cátala (SEDEC) el maig de 
1978, i a Pimportant Decret del 23 de juny de 1978 
sobre «la incorporado de la llengua catalana al sistema 
educaüu», del Ministeri d'Educació, negociat per la ma-
teixa Generalitat provisional amb encert i oportunitat. 

La creació d'una Comissíó Mixta Estat-Generalitat 
permeté desplegar el decret abans esmentat, sobre la 
base deis esfor^os fets per la DEC i d'altres institu-
cions com PAssociació de Mestres Rosa Sensat (creada 
com a tal, pero, el 1980), elaborant orientacions peda-
gógiques, programes i nivells básics de coneixement 
oral i escrit del cátala. Alhora, es creaven els títols 

de professor de cátala amb reconeixement universi-
tari, i també les cátedres i agregacions de cátala (46 
en total) per al mateix curs 1978-1979. 

Amb Passumpció de competéncies plenes en mate
ria d'ensenyament, el Consell Executiu del primer 
govern de la Generalitat estatutaria elabora el Decret 
del 8 d'agost de 1980, que confirmava i ampliava 
el decret de 1978. 

La pe?a clau de tot el procés d'incorporació del 
cátala a Pescóla ha estat, certament, el SEDEC. El 
SEDEC fou el primer servei de la Generalitat recu
perada, i ha tingut des de llavors funcions de planifi-
cació, coordinació i assessorament. Així, ha actuat 
com a dinamitzador d'un procés llarg i complex. 

El model língüístic escolar a Catalunya és definit 
per Joaquim ARENAS, que ha estat el responsable del 
servei els darrers anys, en aquests termes: «Vescola 
sera catalana en Uengua, continguts i actituds favorables 
al fet cátala, amb aprenentatge profund de Valtra llen
gua oficial, el castelld, i d'altres realitats idiomátiques». 

Com ja hem dit abans, el decret de 1978 establia 
amb carácter obligatori Pensenyament de la llengua 
catalana al pía d'estudis, amb tres hores lectives per 
a tots els nivells des de Pre-escolar fins a BUP i FP 
de primer grau. Posteriorment, les disposicions legáis 
estengueren Pensenyament de la llengua al Batxille-
rat nocturn, la FP de segon grau i el COU, amb una 
nova regulació horaria. Alhora, s'establiren les pro-
gramacions per ais diversos nivells educatius, i es regula 
Pus de la llengua catalana com a llengua vehicular 
en diverses matéries i nivells. 

Si bé en un principi aquesta incorporació només 
tenia carácter voluntan, el curs 1982-1983 ja s'esta-
blia el mínim d'emprar el cátala en una materia a 
la primera etapa d'EGB, i així s'ha anat incremen-
tant progressivament fins a Pactualitat, en qué la legis
lado preveu el grau d'implantació que queda reflectit 
a la Taula 24.1. 

A mes, s'han incorporat proves especifiques de 
cátala a les convocatóries d'oposicions a places de pro-
fessors d'EGB, BUP i FP, s'han regulat els concur
sos de trasllats tenint present la qüestió del cátala, 
s'han efectuat els cursos de reciclatge de cátala per 
a mestres, i s'ha introduit la llengua catalana a les 
proves d'accés a les universitats catalanes. 

A les mateixes universitats, la qüestió de la pre
sencia del cátala queda regulada pels respectius esta-
tuts, tots ells aprovats al llarg de Pany 1985, en com-
pliment de la Llei de Reforma Universitaria. Així, 
la Universitat Autónoma de Barcelona, en el seu arti
cle 4, defineix el cátala com a llengua oficial i pro-
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Taula 24.1 
PRESENCIA DEL CÁTALA A L'ENSENYAMENT 

Horaris de Llengua Catalana, i ús mínim del cátala per nivells escolars 

Horari de llengua catalana El cátala com a llengua d'ensenyatnent 

EGB 

Pre-escolar 
Cicle inicial 
Cicle Mitjá 

2a. etapa 
Batxillerat 

COU 

4 hores setmanals 
4 hores setmanals 
3 setmanals (+ 2 hores d'estructu-

res lingüístiques comunes, cata
lanes i castellanes) 
hores setmanals 3 

4 

FP Ir. grau 2 

FP 2n. grau 2 

3 

hores setmanals de Llengua i 
Literatura (3r. nocturn - 3 hores 
setmanals) 
hores setmanals de Llengua i 
Literatura 
hores setmanals de Llengua i 
Literatura (Ir. branca Adminis
trativa - 3 hores setmanals) 
hores setmanals de Llengua (4 
hores de Literatura —optativa—) 

Pre-escolar 
Cicle inicial 

EGB { Cicle Mitjá 

2a. etapa 

FP 

Batxillerat 
COU 

ensenyament en cátala per a tots els 
alumnes, respectant el dret a ser 
ensenyat en la llengua habitual 
área de Ciéncies Socials o de Cién-
cies Naturals 
área de Ciéncies Socials i de Cién
cies Naturals 
dues assignatures, una de Tarea de 
Ciéncies Aplicades o de l'área For-
mativa Comuna i una altra de Tarea 
Tecnológico-Práctica, que sumin 
cinc hores o mes a la setmana 
dues assignatures de les que teñen 
assignades tres o mes hores a la 
setmana 

Font: Departament d'Ensenyament, Situado i perspectives de VEnsenyament a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1986 

pia, i la castellana, com a «també llengua oficial»; la 
Universitat de Barcelona, en el seu article 5, consi
dera el cátala com a llengua oficial, i son d'ús tant 
el cátala com el castellá; i la Universitat Politécnica 
de Catalunya, en el seu article vuité, declara el cátala 
com a llengua propia i vehicle d'expressió normal, 
«acollint la llengua castellana (...) en igualtat de drets». 
A mes, totes les universitats es comprometen a 
potenciar-ne Tus tant en Támbit docent com en Tadmi-
nistratiu i Tinvestigador, alhora que en fomentaran 
Testudi i el coneixement. 

Tanmateix, si les declaracions formáis son clares 
i decidides, la situació real de Tus del cátala a les 
universitats encara és prou precaria. Ni que tan sois 
sigui a tall d'exemple, es podría adduir com a signifi-
catiu el fet que, d'acord amb les dades del curs 
1985-1986, les facultats de Filología i Filosofía i Lie-
tres de la UB només donaven en cátala aproximada-
ment el 25 % de les classes, tot i que, a Taltre extrem, 
a la facultat de Geología de la mateixa Universitat 
les classes en cátala arribaven al 87 % del total. 

A part d'aquesta qüestió de Tus del cátala en la 
docencia, caldria fer notar també que en els concur
sos de professorat, com que els tribunals es consti-
tueixen a partir d'un sistema de sorteig entre profes-
sors de qualsevol universitat espanyola, els exercicis 
acaben realitzant-se generalment en espanyol. Final-

ment, hi ha encara la qüestió de la llengua en qué 
son presentades les tesines i tesis: tot i que les pro-
porcions han millorat peí que fa al cátala, durant el 
període 1980-1986 només arribaven al 31 % del total 
(Taula 24.2). 

Peí fet de ser un sector «funcionaritzat», i de teñir 
en Tus de la llengua la seva eina básica, el sector 
de Tensenyament podia haver estat el lloc privilegiat 
per a Taparició de conflictes. Aixó no obstant, el cert 
és que la conflictivitat ha estat mínima, ja que prácti-
cament s'ha reduít a les accions de Tadvocat Esteban 
Gómez Rovira, que recorregué el Decret de 1983 que 
desplegava la Llei de Normalització a VEnsenyament, 
i que posteriorment ha representat un col-lectiu de 
no mes de trenta mestres en un recurs contra els con
cursos de trasllats: val a dir que, fins ara, cap d'aquests 
dos recursos no ha prosperat. 

Cal assenyalar finalment, en relació a Tensenya
ment en cátala, els anomenats «programes d'immer-
sió». Des de fa alguns cursos s'han anat implantant 
amb decisió aquests «programes d'imtnersió» a diver
ses escoles, especialment en nuclis urbans on molt 
sovint els nens no teñen cap mes contacte amb la 
llengua catalana que el de Tescola. El curs 1987-1988, 
afectaven uns 50.000 nens. Son programes opcionals, 
en el sentit que hi ha d'haver el consentiment deis 
pares, i s'hi empra la llengua catalana, tot i que els 



Taula 24.2 
L'ÚS DEL CÁTALA ALS TREBALLS DE POST-GRADUACIÓ UNIVERSITARIA 

Evolució percentual per cursos i universitats (1979-80 a 1985-86) 

CURS 

1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 

TOTAL 

17. Barcelona U. Autónoma B. 
cátala espanyol % cátala espanyol % 

21 178 10% 66 146 3 1 % 
36 133 21 % 86 149 37 % 
33 194 15 % 104 137 43 % 
44 170 2 1 % 113 149 4 3 % 
54 135 29 % 87 108 45 % 
69 117 39% 70 111 39% 

73 222 25% 112 134 46% 

330 1.149 22 % 638 934 41 % 

U. 
cátala 

3 
3 

11 
7 

11 
5 

16 

56 

Politécnica 
espanyol % 

19 
23 
40 
35 
25 
21 

26 

189 

14 % 
12 % 
2 2 % 
17% 
30% 
19 % 
3 8 % 

23 % 

1. A la UB només son comptabilitzades les tesis doctoráis. A mes, hi manquen les dades anteriors a 1982 de Medicina. 
2. Només hi ha tesines de Llicenciatura a la F. d* Informática. 
3. El total de treballs a les tres universitats és de 3.296, deis quals 1.024, un 31 %, son en cátala. 

Font: Departament d'Ensenyament (dades no publicades). 

alumnes del curs son majoritáriament castellanopar-
lants. 

Així, entre aquests programes i les escoles que ja 
fan Tensenyament en cátala, el curs 1986-1987 —se-
gons el Departament d'Ensenyament— a Catalunya 
hi havia prop de 300.000 nens de pre-escolar i EGB 
que rebien tot l'ensenyament en cátala (un 27 % de 
l'ensenyament públic i un 31 % del privat). En ter
mes relatius, es pot observar el creixement de l'en
senyament en cátala a la Taula 24.3, encara que cal 
teñir present que peí que fa a les dades relatives a 
les escoles, en alguns casos no totes les línies es fan 
necessáriament en cátala, o que la introducció del 
cátala hi té a vegades un carácter progressiu i, per 
tant, encara no afecta tots els alumnes. Aixó explica 
la diferencia que hom observa entre els percentatges 
referits a escoles i els d'alumnes (Grafio 24.1). 

5. ESTAT ACTUAL DEL CÁTALA 

A part de les voluntáis polítiques que s'expressen 
en les liéis i reglamentacions, i que ordenen formal-
ment la presencia del cátala en les diverses esferes 
de la vida social, hi ha la situado de fet de la Uen-
gua. Aquesta situado «real» podría ser observada des 
d'una doble perspectiva. 

D'una banda, hi ha alió que en podríem dir 

l'extensió social, que avaluaría el grau d'ús —públic 
i privat— del cátala, així com els progressos i les 
dificultáis que troba el procés de normalització. D'altra 
banda, hi ha el problema de la normativització, és 
a dir, de la redefinició del cátala estándard i de la 
configuració deis models de llengua per a diversos 
usos. Es, en definitiva, el problema de la relació entre 
el cátala normatiu i el cátala que s'usa realment en 
diferents situacions, i la seva evolució. 

No cal dir que ambdues perspectives s'interrela-
cionen, pero a efectes analítics les tractarem separa-
dament. Ara bé, tant en un cas com en l'altre, el 
problema rau en la impossibilitat de fer unes análisis 
objectives al marge de les opcions de futur respecte 
de la llengua. Aixó fa que la valoració de les situa
cions «reals», o que els elements que hom destaca 
d'aquesta «realitat», donin lloc a panorames for$a 
diversos. (I sense que es pugui oblidar, d'altra banda, 
que en qüestió de debats sobre la llengua els catalans 
hi tenim la má trencada, i les eines molt esmolades.) 

Peí que fa al primer punt, sobre l'extensió social 
del cátala, sembla que hauria de ser mes fácilment 
objectivable peí fet que la descripció pot recolzar en 
dades estadístiques. Així i tot, cal recordar que segons 
els especialistes les dades lingüístiques, recollides bási-
cament pels padrons, presenten importants biaixos 
diglóssics difícils de mesurar, a part d'altres deficién-
cies que els resten objectivitat. 

Fonamentalment, les dades actuáis ens permetrien 



Taula 24.3 
ENSENYAMENT EN CÁTALA A L'EGB 

Evolució per alumnes i escoles, publiques o privades (1978-1987) 

1978-79 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88l 

% d'escoles 
Pública Privada Total 

3 
59 31 45 
61 34 49 
67 56 62 

sd 

% d'alumnes 
Pública Privada Total 

sd 
20 27 23 
24 29 26 
27 31 29 
37 42 39 

1. Dades provisionals; sd: sense dades. 

Font: Departament d'Ensenyament, Les llengües en el sistema educatiu de Catalunya. Generalitat 
de Catalunya, Barcelona, 1988. 

Gráfic24.1 
L'ENSENYAMENT EN CÁTALA 

Evolució 1984-88 a l'EGB (% d'alumnes) 
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arribar a les consideracions que ara detallaren^ segons 
les análisis recents d'autors com Miquel STRUBELL 

i Joan M. ROMANÍ. 

a) Peí que fa al coneixement del cátala, les 
dades del cens de 1986 ens diuen que el total 
de la població de mes de 2 anys, ais territoris 
catalans, presenta el grau de «competencia lin
güística» que reflecteixen la Taula 24.4 i el Grafio 
24.2, 

b) Peí que fa a la competencia lingüística 
entre la població nascuda fora deis Pai'sos Cata
lans, les dades serien les que figuren a la Taula 
24.5. 

A partir de les dades anteriors hauríem de poder 
fer algunes consideracions sobre 1'evolució del coneixe
ment de la Uengua catalana ais Pai'sos Catalans. La 
manca de dades comparables, pero, fa que només ens 
siguí possible d'establir relacions entre les de 1986 
i 1981 a Catalunya (i encara únicament en algunes 
preguntes), i entre 1975 i 1986 per a la provincia 
de Barcelona. Els resultáis mes interessants son els 
següents: 

1) El coneixement passiu del cátala («l'ente-
nen») a Catalunya ha passat del 79,8 % el 1981 
al 90,3 % el 1986. 

tatges de coneixement actiu for^a incrementáis, 
amb resultats espectaculars en el cas del Baix 
Llobregat, com indica la Taula 24.7. 

Vet aquí, dones, unes dades que presenten bási-
cament uns aspectes positius, com ara l'augment notori 
del coneixement passiu del cátala a Catalunya, i Taug-
ment, també important, del coneixement actiu entre 
la població mes jo ve. Pero també hi ha aspectes preo-
cupants, com el de Pestancament del coneixement 
actiu per al conjunt de la població a Catalunya; i 
la preocupació es tornaría pessimisme si considerés-
sim la situació per a la totalitat del territori cátala, 
especialment al País Valencia, amb uns clars retro-
cessos a les fronteres lingüístiques del país i amb pér-
dua, en termes absoluts, de població catalanoparlant 
any a any. 

A mes, d'altres fonts, diverses deis padrons, ens 
donarien dades menys optimistes. Així, segons algu
nes enquestes, a l'antiga Área Metropolitana de Bar
celona, el 61 % deis individus emprarien habitual-
ment l'espanyol, i només el 34 % el cátala. D'altra 
banda, en el 40 % de les llars tots els membres parla-
rien castellá i el 26 % parlarien tots cátala. 
(En no haver pogut consultar el treball sencer, pero, 
no coneixem el rigor d'aquest estudi.) 

Amb tot, ja hem dit que aqüestes dades generáis 
encara diuen poc sobre el panorama sociolingüístic, 

2) Les dades sobre coneixement actiu («el i hom considera que fins que no es disposi de les 
sap parlar»), ens indiquen, per a la provincia 
de Barcelona, un lleuger augment el 1986 res
pecte del 1975, en passar d'un 53 ,1% a un 
59,8% (Taula 24.6). 

dades del padró de 1991 no será possible fer una 
bona avaluació del procés de normalització. A mes, 
la realitat lingüística és summament heterogénia, i 
ens obligaría a observacions mes detallades que tin-

3) Tanmateix, els avenas son molt, mes guessin present els diferents espais comunicacionals 
notoris entre el grup que el 1975 tenia menys 
de 20 anys, i que el 1986 presenta uns percen-

que consideren variables de tipus simbólic, geofísic, 
demográfic, cultural, informatiu i polític. 

Taula 24.4 
CONEIXEMENT DEL CÁTALA ALS PAISOS CATALANS 

Coneixement actiu i passiu del cátala segons el cens de 1986, en % 

Ules 
País Valencia 
Principat 

1 2 3 4 5 
r 

9,9 15,6 3,1 27,9 26,4 
15,9 25,1 3,8 31,9 15,5 
9,4 20,2 6,1 9,6 22,9 

6 

16,6 
7,8 

31,5 

1. No l'entenen. 
3. L'entenen i llegeixen, 
5. El parlen i llegeixen. 

2. L'entenen. 
4. El parlen. 
6. El parlen, llegeixen i escriuen. 

Les dades de les liles exiouen la població de menys de 5 anys i les del país Valencia les comarques castellano-parlants. 

Font: Censos de 1986. Informado elaborada per Miquel Strubell, Evolució de la cotnunitat lingüística, Girona, 1988. 
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Gráfic 24.2 
EL CÁTALA ALS PP.CC. 

Dades corresponents a 1986, en % 

o 

L'ENTENEN 

EL PARLEN 

Ules 
Font: M. Strubell (1988). 

País Valencia Principat 

Taula 24.5 
CONEIXEMENT DEL CÁTALA ENTRE LA POBLACIÓ NO NASCUDA ALS PP.CC. 

Distribució provincial, en %, al Principat i el País Valencia (1986) 

Catalunya 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

País Valencia 
Alacant 
C as t ello 
Valencia 

No hi ha dades per a les Ules. 

Nascuts fora 
deis PP.CC. % 

31,4 
34,2 
21,5 
17,8 
24,2 

21,9 
23,2 
18,3 
21,9 

L 'entenen 

79,9 
78,7 
86,6 
88,5 
83,1 

64,2 
49,8 
78,8 
70,6 

El parlen 

28,2 
26,1 
40,7 
44,3 
35,1 

14,9 
10,4 
22,6 
16,3 

Font: Miquel Strubell, Evolució de la comunitat lingüística, Girona, 1988 
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Taula 24.6 . 

EVOLUCIÓ DEL CONEIXEMENT DEL CÁTALA A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
Dades comparatives per comarques, per ais 

Alt Penedés 
Anoia 
Bages 
Baix Llobregat 
Barcelonés 
Bergadá 
Garraf 
Maresme 
Osona 
Valles Occidental 
Valles Oriental 

TOTAL 

L 'entenen 
1975 1981 1986 

87,6 91,1 95,7 
83,5 84,9 92,8 
89,7 90,5 94,5 
58,0 63,7 82,9 
75,2 78,5 89,3 
93,8 94,6 97,3 
77,0 82,0 90,1 
80,8 84,3 91,9 
94,0 93,3 97,2 
69,2 69,3 87,2 
75,8 76,8 88,7 

74,3 77,1 89,0 

anys 1975, 1981 i 

El parlen 
1975 1986 

76,1 81,1 
67,4 70,9 
72,3 78,4 
36,3 45,7 
52,4 59,2 
81,5 87,3 
57,1 64,2 
63,7 69,0 
83,1 87,4 
47,6 54,0 
55,9 61,4 

53,1 59,8 

i 1986, en % 

L 'escriuen 
1975 1986 

21,7 43,8 
14,9 37,0 
22,1 40,4 

7,4 22,2 
15,6 28,8 
12,1 45,3 
15,2 33,5 
13,8 37,1 
18,9 53,4 
13,1 27,6 
14,0 32,3 

14,5 30,1 

1. Les dades de 1981 i 1986 exclouen els menors de 2 anys. 

Font: Modest Reixach, Coneixement i ús de la llengua catalana a la provincia de Barcelona. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985, 
i CIDC, Coneixement del cátala. Padrons municipals d'habitants de Catalunya. CIDC, Barcelona, 1987. 

Taula 24.7 
CONEIXEMENT ACTIU DEL CÁTALA AL BAIX LLOBREGAT 

Dades comparatives 1975-1986, per grups d'edat, en % 

Edat 1975 

5-9 
10-14 
15-19 

El parlen 

28,3 
36,5 
41,1 

Edat 1986 

15-19 
20-24 
25-29 

El parlen 

63,13 
54,49 
47,96 

Variado 

+ 35 
+ 18 
+ 7 

Font: Cens de 1975 i 1986. Elaborado de Miquel Strubell, Evolució de la comunitat lingüistica, Girona, 1988. 

L'altra perspectiva d'análisi planteja un tema de 
debat de renovada actualitat aquests darrers deu anys, 
a causa especialment de l'aparició del mitjans de comu-
nicació de masses en cátala, es a dir, de la premsa, 
la radio i la televisió. El problema de la definició 
d'un cátala estándard es revela efectivament com un 
gran debat, no només técnic, sino sobretot polític. 

La discussió es desenvolupa, dones, enmig de posi-
cionaments previs que fan difícil de fer-ne una pre
sentado breu i clara. Esquemáticament, diríem que 
hi ha, d'una banda, la posició deis qui consideren 
que la situació sociopolítica no es encara «normal», 
i que cal veure en la llengua «encara» una arma de 
combat en la reconstrucció del país, alhora que se 

l'ha de preservar de les influencies constants i defor
madores d'aquesta situació precaria. Aquesta 
visió pressuposa la necessitat del manteniment d'acti-
tuds resistencials. 

A l'altra banda, hi hauria posicions que essent 
igualment combatives peí que fa a la definició d'un 
estándard lingüístic, sostindrien que aquest no es pot 
establir al marge —i encara menys en contra— de 
la situació real i objectiva de l'ús de la llengua. Des 
d'aquest punt de vista, res no fóra tan perillos per 
a la llengua com el mateix trencament entre el cátala 
real i la seva versió formalitzada, trencament que es 
deuria no tan sois a la interferencia de l'espanyol, 
sino sobretot a la visió essencialista i poc práctica 



de la llengua que mostren determinats sectors de la 
cultura catalana. Per ais defensors d'aquesta perspec
tiva, caldria esborrar els «tics» resistencials que ja hau-
rien perdut el seu sentit davant les noves condicions 
polítiques. 

El debat en aquest punt ha estat sempre ben viu, 
i es recull ais recents llibres de Xavier PERICAY i Fer-
ran TOUTAIN, Verinosa llengua, de 1986 (que en tres 

1. El Diccionari etimológic i complementan de 
la Llengua Catalana és Fobra cabdal de Joan CORO-

MINES, realitzat amb la col-laboració de Joseph Gul-
soy i Max Cahner. 

El primer volum aparegué el febrer de 1980, i 
és previst que s'editi el nové i darrer volum Fany 
1989. L'edició ha anat a carree de Curial, Edicions 
catalanes. Del primer volum ja se n'han exhaurit qua-
tre edicions, que totalitzen mes de vuit mil exemplars. 

El diccionari és considerat una obra fonamental 
per a la llengua catalana. 

També caldria destacar la conclusió, el 1980, de 
la primera edició completa de la Gran Enciclopedia 
Catalana, iniciada el 1970, l'edició d'un volum Apén-
dix, i Finid de la publicado d'una segona edició revi
sada i actualitzada. Només de la primera se n'impri-
miren cent mil exemplars. A mes, el 1982 es publicava 
el Diccionari de la llengua catalana de la mateixa Fun
dado Enciclopedia Catalana. 

2. El «Manifiesto deis 2.300» és el nom peí qual 
és conegut un document publicat peí Diario 16 el 
dia 12 de mar^ de 1981, poques setmanes després 
del fallit cop d'estat del 23 de febrer. Titulat Por 
la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, 
el firmaven uns 2.300 professionals, intel-lectuals i 
funcionaris residents a Catalunya. A mes d'assegurar 
que Fidioma espanyol estava en perill, afegia que el 
procés de normalització de la llengua catalana era una 
amena?a per a la democracia. 

De les respostes que rebé, cal destacar un acte 
multitudinari d'afirmació nacional al Paranimf de la 
Universitat de Barcelona, en el qual s'aprová la Decla
rado en defensa de la llengua, la cultura i la nació 
catalana. Es d'aquest fet que neix la Crida a la soli-
daritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació 
catalana. Aquesta institució rebé el suport de cente-

mesos exhauriren la primera edició), o al de J. TUSÓN, 

Mal de llengües, de 1987; i sobretot, sense que 
puguem citar-los aquí, en una Uarga llista d'articles 
a la premsa i a les revistes especialitzades que fan 
referencia directa a la polémica que iniciava, per al 
període que estudiem, el ja comentat Manifest d'Els 
Marges. 

nars d'entitats de tots els ámbits de la vida catalana, 
i convoca actes multitudinaris tais com el del Camp 
Nou del dia de Sant Joan del 1981, on s'aplegaren 
prop de 80.000 persones sota el lema unitari «Som 
una nació». 

3. La Llei de Normalització Lingüística, de 1983, 
és el resultat de tot un procés legislador iniciat ja 
el 1978, que tindrá continuítat en el desenvolupa-
ment de la mateixa llei. 

El 1978, un «Real Decreto» incorporava Fensenya-
ment de la llengua catalana com a materia obligatoria 
ais estudis de pre-escolar, EGB, BUP, i Formado Pro-
fessional de primer grau. El Decret 90/1980 establia 
Fus del cátala ais órgans de Fadministrado de la Gene-
ralitat de Catalunya. VOrdre de 23 de juliol de 1980 
regulava Fus de la llengua catalana a les escriptures 
publiques. I el 1982, un nou Decret regulava Fensenya-
ment en cátala. 

Pero és el 6 d'abril de 1983 que s'aprová al Par-
lament de Catalunya, prácticament per unanimitat, 
la Llei de Normalització Lingüística. Els seus objec-
tius son: a) emparar i fomentar Fus del cátala per 
tots els ciutadans; b) donar efectivitat a Fus oficial 
del cátala; c) normalitzar Fus del cátala en tots els 
mitjans de comunicado social; i d) assegurar Fexten-
sió del coneixement del cátala. 

L'estiu del mateix any 1983, el govern central 
presentava un recurs d'inconstitucionalitat a la Llei. 
El juny de 1986, el Tribunal Constitucional en rebut-
java dos apartats, pero n'acceptava tota la resta. 

4. El Segon Congrés de la Llengua Catalana es 
celebra el 1986 i fou presidit per Antoni M. Badia 
i Margarit. 

Tenia per objecte tractar el tema de la normalit
zació lingüística, a diferencia del Primer Congrés, cele-

FETS CLAU 



brat el 1906, que fou dedicat a la normativització. 
Les sessions es dividiren en set seccions d'estudi, 

desenvolupades arreu deis Pai'sos Catalans: Planteja-
ments i processos de normalització lingüística fou la 
secció coordinada per Aina Molí a Lleida; Mitjans 
de comunicado i noves tecnologies, per Francesc Valí-

ARRIBAR A LA NORMALITAT LINGÜÍSTICA 

Isidor Mari 

I qué entenem per normalitat lingüística? El retorn a Tabsolut unilingüisme cátala, 
amb contingents importants de població que no sápiguen altra llengua, es probablement 
impossible (com ho era arribar al cel amb la torre de Babel). El coneixement i Tus 
de diverses llengües internacionals (no una sola) en la nostra societat, a mes de necessari, 
pot ser positiu si no afecta la condició essencial: que el cátala sigui la llengua comuna, 
generalment coneguda i usada per tothom, en totes les funcions i tots els ámbits de 
la vida pública interna, de forma clarament predominant, encara que no exclusiva. 

Lógicament, aixó requerirá algún canvi en el marc de Toficialitat de les llengües —i 
potser en la forma de l'estat, fins i tot. Si la interpretació del marc actual de doble 
oficialitat no garanteix la primada territorial del cátala en el seu espai historie —que 
no té per qué conculcar els drets personáis deis castellanoparlants—, caldrá lluitar per 
un status jurídic mes satisfactori: de tipus federal, a la manera de Quebec, o de plena 
sobirania, com a Finlandia. En tot cas, una situació que permeti articular culturalment 
la comunitat lingüística catalana per damunt de fronteres administratives, comptar amb 
un suport estatal inequívoc i projectar-nos sense barreres arreu del món. 

El ventall de situacions lingüístiques etiquetables de «normáis» és, dones, raonable-
ment ampie i variat. Sigui com sigui, pero, no s'hi arribará purament peí fet d'imaginar-
les. Cal que el procés col-lectiu que anomenem normalització lingüística (1) avanci en 
tots els sectors de la societat (alguns están fo^a endarrerits) (2), comptant amb l'adhesió 
participativa de la gent i (3) amb un impuls sistemátic i suficient de part deis poders 
públics. Mirem-ho amb un poc mes de detall. 

a) Sectors endarrerits en la normalització 

Des del punt de vista de la dinámica demográfica, cal accentuar Tatenció que es 
presta ais «nous» catalans, tant ais nascuts fa poc com ais arribáis fa poc: cal que els 
homes i dones de demá comencin a viure avui la normalitat lingüística; altrament, tendi-
ran a prescindir d'una llengua insuficient. La normalit2ació lingüística del jovent cátala 
s'ha deixat massa exclusivament a mans del sistema educatiu (i encara amb una manca 
considerable de mitjans i d'acció sistemática). El padró de 1986 ens ha hagut de recordar 
que bona part deis nois i noies que han estudiat cátala no acaben de parlar-lo, üegir-lo 
ni escriure'l. 

Sens dubte aixó exigeix una resposta pedagógica, i mes amb la reforma que s'anuncia: 
nous sistemes d'ordenació educativa (atenció a Teducació infantil!), programado, forma-
ció del professorat, métodes, materials... Pero ens equivocaríem si deixéssim a Tensenya-
ment en exclusiva la responsabilitat de la normalització lingüística deis infants i els joves. 

^ ^ _ 343 

verdú a Perpinyá; Sociología de la llengua, per Modest 
Reixach a Girona; Llengua i dret, per Josep M. Puig 
Salellas a Andorra; Lingüística social, per Isidor Mari 
a Ciutat de Mallorca; Ensenyament, per Joan Martí 
Castell a Tarragona; i Historia de la llengua, per 
Antoni Ferrando a Valencia. 



Cal oferir-los una cultura de masses normal, aconseguir que tant la seva educació com 
el seu lleure puguin ser normalment en cátala. No n'hi ha prou que puguin fer normal-
ment els seus estudis en cátala. Si a Fhora de distreure's i a Thora de buscar feina 
el cátala és absent (o gairebé), l'adhesió deis nous catalans a la llengua será ben frágil. 

Aixó ens porta a parlar deis dos sectors mes crítics de la normalització lingüística: 
el lleure i la feina. 

Fortament condicionada per factors de mercat, la nostra cultura de masses —i l'oferta 
d'activitats de lleure en general— presenta mancances molt importants (cinema, vídeo, 
aparells electrónics o, fins i tot, la can9<5), al costat d'altres febleses parcials pero notables 
(premsa, radio, esports —i ve el 92!) i d'escassos punts relativament resolts (teatre, tele-
visió, concerts, Uibres). 

Igual o pitjor es troba el món del treball: si exceptuem alguns professionals liberáis, 
petites empreses o comeaos i algunes empreses de servéis (transports, subministraments, 
entitats financeres), i si deixem de banda les comunicacions publicitáries, Tus normal 
del cátala a la feina, com a llengua formal de Pexercici de la professíó, és mes Texcepció 
que la tónica general. 

b) La participado col-lectiva, essencial 

Una part d'aquest doble endarreriment de la normalització lingüística en les activitats 
de lleure i de treball és imputable segurament a la indeterminació i la inconseqüéncia 
deis mateixos catalanoparlants (inclosos alguns «catalanistes»), que per inconsciencia, como-
ditat o deixadesa no impulsen l'extensió gradual del cátala en les empreses o organitza-
cions amb les quals treballen o es relacionen. 

Sense la participació activa de la societat, qualsevol procés de normalització lingüís
tica está, efectivament, abocat al fracás. Des d'aquest punt de vista, la intervenció de 
persones, grups o associacions conscients a favor de l'extensió i la qualitat de la llengua 
és imprescindible. Ara bé: cal que aquesta intervenció consisteixi mes aviat a facilitar 
que no a exigir o forjar l'ús del cátala (la confrontació de postures irreductibles és la 
solució mes immobilista); i cal també que aquests «agents espontanis» de normalització 
es trobin degudament recolzats i emmarcats per una acció de govern. 

c) Un impuls sistemátic i suficient 

Correspon, efectivament, ais grups polítics que governen (i ais que exerceixen Poposi-
ció i aspiren a governar) de mantenir present i obert el debat sobre la millor forma 
d'arribar a la normalitat lingüística. Els programes electorals i els programes de govern 
haurien de ser molt mes explícits que no son sobre aquest punt, que tots considerem, 
d'altra banda, transcendental per a la nostra supervivencia col-lectiva. 

Contrasta, lamentablement, la importancia simbólica atribuida a la llengua catalana 
amb l'escassa concreció deis programes de política lingüística deis partits (sense excep-
cions significatives) i deis governs autonómics o locáis (i Pestatal, és ciar!), amb la insigni
ficancia i la desconnexió de les estructures organitzatives destinades a aqüestes funcions 
i, evidentment, amb les dotacions pressupostáries que s'hi assignen. 

Que les competéncies o els mitjans no siguin suficients no és cap excusa que pugui 
justificar la inoperáncia. Al contrari, hauria de ser Testímul d'un esfor^ encara mes gran 
d'aprofitar de manera sistemática i exhaustiva les possibilitats existents i el fonament 
d'una enérgica denuncia pública de l'ofegament; hauria de significar un rellan9ament 
(i no una frustració) de les aspiracions col-lectives. 

Al capdavall, aquesta deu ser la diferencia entre voler arribar a la normalitat o resignar-se 
a la anormalitat. I no convé confondre una cosa amb Taltra. 



ELS MITJANS 
COMUNICACIÓ 

SALVADOR CARDÚS 

1. EL MARC COMUNICATIU 

Si en algún terreny s'han produ'ít canvis que hagin 
modificat profundament el paisatge cultural del país, 
aquest és el deis mitjans de comunicació. 

Amb tot, el desert de mitjans en cátala, que pro
voca el franquisme (i que a partir deis anys setanta 
comenta a modificar-se), encara marca d'una forma 
determinant la situació actual. El setembre de 1963, 
la difusió del «Festival de la Canción Mediterránea» 
a la televisió espanyola va permetre escoltar per pri
mer cop d'una manera massiva una can9Ó en cátala, 
interpretada per Raimon i Salomé. El seu triomf havia 
de teñir importants repercussions d'ordre socio-polític. 
Eren aquella mena de fets aÜlats que «donaven moral», 
enmig d'un panorama francament desesperanzados 

Tímidament, i a hores intempestives, comenza
ren algunes emissions televisives en cátala: 1'octubre 
de 1964 fou presentada Laferída lluminosa, de Josep 
María de Sagarra; i progressivament s'arribá a una 
programació continuada a principis deis setanta, amb 
el célebre i excepcional programa Giravolt (des de 
Fabril de 1973, encara que no va teñir carácter set-
manal fins al 1977) i les cent primeres emissions de 
Teatre Cátala el mateix any 1973. 

Peí que fa a la radio, fins a Paparició el desembre 
de 1976 de Radio 4, el cátala —de llengua i de 
continguts— era un fet aillat i excepcional, encara 
que prou meritori com perqué siguin recordades i reco-
negudes iniciatives de tanta repercussió, dins els límits 
obvis, com el programa Radio Scope de Salvador 
Escamilla a Radio Barcelona. 

Tot i el seu pes relatiu i limitat —com en tota 
empresa resistencial—, no es pot oblidar Pespai que 

ha ocupat la premsa comarcal i local, que durant molts 
anys significa un deis pocs camins alternatius a la 
informació oficial, malgrat les moltes través adminis-
tratives i de censura, i que encara avui dibuixa un 
model cátala original de premsa descentralizada. 

L'abril de Pany 1976 apareixia el Uargament espe-
rat primer diari en catata després de la dictadura, 
Y Avui. 

Tanmateix, la situació és encara tan desigual en 
qualsevol deis tres mitjans esmentats, que els textos 
de denuncia i manifestos habituáis deis primers anys 
del post-franquisme encara mantenen la seva actualitat. 

A mes, i recordant alió que afirmava el «Mani-
fest» de Pámbit de Mitjans de Comunicació del Con-
grés de Cultura Catalana (1977), en el sentit que la 
repressió soferta era doble, idiomática i de contin
guts, hauríem de dir que aquests mitjans, fins i tot 
quan ja s'expressen en cátala, no adopten pas sempre 
una perspectiva catalana en els continguts. 

Tanmateix, la reflexió sobre el paper deis mitjans 
de comunicació ha avan$at prou en el pía de Panálisi 
teórica, com per transcendir la simple reivindicació 
idiomática i de continguts deis anys setanta. 

Actualment, el problema ha quedat plantejat en 
els termes de la necessitat de disposar d'un espai comu-
nicacional propi, que faci front a les noves formes 
de dependencia cultural que traspassen les fronteres 
polítiques tradícionals. Es imprescindible, en aquest 
punt, referir-se ais treballs de Josep Gifreu, i en espe
cial a la seva contribució a les Segones reflexions 
critiques sobre la cultura catalana, celebrades la tar-
dor de 1986. Segons GIFREU, les «noves tecnologies 
de la informació i la comunicació», i les «societats trans-
nacionals» que les controlen, qüestionen la mateixa 
sobirania deis estats, i la seva influencia i control son 



decisius sobre una cultura en crisi, fins al punt 
que son elles les qui remodelen o mantenen, avui, 
el nou ordre mundial. 

El diagnóstic de la situació catalana s'inscriu dones 
en el marc d'una doble dependencia, que afegeix a 
la colonització permanent deis models culturáis nord-
americans els propis de la colonització espanyola i 
de la francesa al nord. I el cas és que el pacte demo-
crátic, que recolza en la Constitució espanyola del 
1978 i FEstatut del 1979, no afegeix cap element 
de ruptura en aquesta situació de dependencia res
pecte de Fespai comunicatiu «nacional» espanyol. 

L'acceptació d'aquest plantejament de la qüestió 
porta a formular una obvietat: per al manteniment 
d'una cultura nacional, cal el reconeixement d'uns 
nivells mínims de sobirania, que li atorguin, entre 
d'altres, el control d'un espai de comunicació propi. 
En el cas cátala, és evident que la definició d'aquest 
espai adquirirla una for£a superior si integres la tota-
litat deis territoris de parla catalana, d'una manera 
clara i explícita, tot i que la dinámica deis fets i la 
voluntat explícita deis ciutadans sembla que ja hi 
porta, malgrat les indecisions polítiques en aquest sen-
tit. Cal recordar, per exemple, el procés popular que 
es va desencadenar a tots els territoris catalans, melo
sos els de dependencia francesa, per aconseguir la cap
tado de les emissions de TV3, amb aportacions eco-
nómiques realment importants tant d'origen privat 
com municipal. 

2. LA PREMSA DIARIA 

Anant a les análisis concretes, ja havíem dit que 
fins Fany 1976 no torna a aparéixer un diari en cátala. 
L'experiéncia va néixer envoltada de dificultats polí
tiques, no ven^udes fins Uavors, malgrat un notable 
suport popular tant económic a base d'unes «partici-
pacions», com amb subscripcions, i amb un fons d'art 
considerable que servia de patrimoni de garantía. Josep 
Faulí, el seu primer director, definía Y Avui uns mesos 
abans de sortir com a diari «cátala, en cátala, de molts, 
d* informado i opinió, de diáleg, i diari-test» que avalua
ría la capacitat de professionals i lectors que hi parti-
cipessin. El naixement del diari era qualificat de «gran 
acte de fe collectiva» (Serra d'Or, febrer de 1976). 

De llavors en<já, la premsa diaria a Catalunya s'ha 
caracteritzat sobretot per la inestabilitat de Foferta. 
Des de 1978 han aparegut o reaparegut al mercat 
14 diaris, i 17 han deixat de sortir (Taula 25.1). 

El cas és que només La Vanguardia i El Mundo 

Deportivo son diaris que han resistit, sense interrup-
cions, des d'abans del 1939. 

D'altra banda, deis diaris nascuts sota el fran-
quisme —Fanomenada «prensa del Movimiento»— 
només n'han sobreviscut de fora de Barcelona, des-
prés de ser privatitzats a conseqüéncia de la desapa-
rició del «Movimiento» Fany 1977. 

La permanent reconversió que ha caracteritzat el 
panorama cátala ha suposat una adaptació a models 
mes competitius, en una situació de lliure mercat. 
Aquesta readaptado, a mes, s'ha hagut de fer en unes 
circumstáncies de mercat desfavorables peí que fa a 
la difusió. Entre 1978 i 1985, la venda de diaris recula 
aproximadament un 5 % (Taula 25.2), xifra que es 
transforma en un 13,5 % si es té en compte, a mes, 
la penetració important al mercat cátala de premsa 
editada fonamentalment a Madrid (Taula 25.3), 

Aqüestes dades fan avinent el baix índex de lec
tura de premsa diaria a Catalunya en relació amb 
d'altres paísos europeus: 225 exemplars per mil habi-
tants a Bélgica, 200 a Franca, 350 a FAlemanya fede
ral, 400 al Regne Unit i Suissa, i mes de 500 a Sué-
cia, mentre a Catalunya ens acostem ais 100. A la 
resta de Festat espanyol, la taxa no arriba a 75 (Gra
fio 25.1: dades relatives, no a Fíndex de lectura, sino 
al tiratge). 

Amb tot, és convenient no precipitar-se a fer massa 
comparacions entre unes taxes que simplifiquen abu-
sivament Fespecificitat de cada situació, i que trac-
ten els diversos models de premsa com un de sol. 

3. LA PREMSA COMARCAL 

El model cátala de premsa ha destacat de fa anys 
peí pes importantíssim de la premsa comarcal. 

Sota Faixopluc de Fesglésia primer, i amb el rela-
tiu optimisme que crea la «Llei Fraga» de 1966, la 
situació de la premsa comarcal a fináis deis setanta 
era prou reeixida. Així, els darrers anys de franquisme 
havien suposat (segons una análisi que publicava Josep 
FAULÍ Fabril de 1975 a Serra D'Or) Faparició de 
noves formes jurídiques de carácter empresarial 
(Reculi, Gorg, Presencia), una major presencia del 
cátala, una notable normalitat temática (Presencia, 
Canigó, Oriflama), i una bona varietat de models 
(des de la valúa intel-lectual de la Revista del Centre 
de Lectura de Reus, al dinamisme combatiu d'Olot 
Misión, i les revistes juvenils com Cavall Fort i Tret-
zevents, per exemple). 

Pero és a fináis deis setanta quan es produeix una 



Taula 25.1 
ALTES I BAIXES A LA PREMSA DIARIA 
Moviment de diaris en el període 1978-1988 

4-2-4 
ABC 
Catalunya-Express 
Catalunya Sud 
Diario de Barcelona 
Diari de Barcelona 
Dicen 
El Correo Catalán 
El Día de Catalunya 
El Maresme 
El Noticiero Universal 
El País (ed. Barcelona) 
El Periódico de Catalunya 
El Pía de Bages 
La Prensa 
La Veu de la Ciutat 
Manresa-Gazeta de Manresa 
Mundo Diario 
Punt Diari 
Record 
Regió 7 
Segre 
Solidaridad Nacional 
Sport 

TOTAL 

Alta Baixa 

1979 
1986 1986 

1979 
1986 1988 

1984 
1987 

1985 
1985 

1987 1988 
1983 1983 

1985 
1982 
1978 
1982 1982 

1979 
1981 1981 

1982 
1980 

1979 
1986 1986 
1978 
1982 

1979 
1979 

14 17 

Idioma 

espanyol 
espanyol 
espanyol 
espanyol 
espanyol 
cátala 
espanyol 
espanyol 
espanyol 
cátala 
espanyol 
espanyol 
espanyol 
bilingüe 
espanyol 
bilingüe 
espanyol 
espanyol 
cátala 
espanyol 
cátala 
espanyol 
espanyol 
espanyol 

Font: Jaume Guillamet, La premsa a Catalunya. Diputació de Barcelona, 1988, actualitzada amb dades própies. 

Taula 25.2 
DIFUSIÓ DE LA PREMSA DIARIA 

Evolució de les difusions superiors a 10.000 exemplars (1978-1986) 

Avui 
Dicen 
El Correo Catalán 
El Mundo Deportivo 
El Noticiero Universal 
El País (ed. Barcelona) 
El Periódico 
La Vanguardia 
Mundo Diario 
Punt Diari 
Sport 

1978 1982 

37.649 39.270 
46.109 34.570 
44.093 32.851 
51.253 40.916 
45.583 38.252 

— 20.525 
112.018 

182.531 195.850 
50.476 — 
3.000 9.600 
— 44.161 

1986 

40.232 

50.046 

53.303 
150.912 
194.553 

^ ^ — 

10.878 
51.134 

Font: Elaborado propia a partir de Josep Gifreu, Comunicado, llengua i cultura a Catalunya: Horitzó 1990. Institut d'Estudis Catalans, 
Barcelona, 1986, del Boletín OJD 1987, i de La premsa a Catalunya els anys vuitanta. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1988. 
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Taula 25.3 
DIFUSIÓ DE PREMSA DIARIA CATALANA I ESPANYOLA 

Comparado de la difusió a Catalunya, i creixements relatius (1978-1985) 

Diaris catalans 
Diaris no catalans1 

Total de diaris 

D' informado general 
Esportius 
Comarcáis 
Altres 

1978 1985 

565.195 95% 488.550 86% 
29.255 5 % 78.427 14 % 

594.450 566.977 

417.029 74 % 
101.664 18 % 
45.568 8 % 
2.716 

Increment 

— 14% 
+ 168% 

—5% 

1. S'inclou l'edició de El País a Barcelona com a no catalana. 

Font: Jaume Guillamet, La premsa a Catalunya. Diputació de Barcelona, Barcelona, 1988, Josep Gifreu, Attalisi, 1 (4-203), i elaboració propia 

Gráfic 25.1 
PREMSA DIARIA A EUROPA 
Tiratge per 1.000 hab. (1984) 

Regne Unit 
414,00 

Dinamarca Suécia 
521,00 

Finlandia 
535,00 

Espanya 
80,00 

Italia 
94,00 

Polonia 
214,00 

Romanía 
158,00 

Sui'ssa Austria Iugoslávia Albania Grecia 
392,00 365,00 114,00 49,00 102,00 

Istanbul Bulgaria 
255,00 

Font: Rcsum estadístic de la UNKSCO. 1986. 



nova reorientado, que suposará la desaparició de les 
darreres través polítiques i una certa euforia norma-
litzadora. 

Els darrers deu anys destaquen per l'aparició deis 
primers diaris comarcáis en cátala: Regió 7 de Man-
resa (1978) (actualment, amb quatre edicions setma-
nals), el Punt Diari de Girona (1979) i, encara que 
només tingui una periodicitat bisetmanal, El 9 Nou 
de Vic (1978). 

Si, a mes, contemplem la premsa comarcal en el 
seu conjunt, tan sois en el període 1976-1979 apa-
reixen 27 noves publicacions, tot i que 10 no arriba
ran a mantenir-se. 

Segons Jaume GUILLAMET (1983, p. 157 i ss.), 
és precisament al voltant d'aquests anys que es pro-
dueix un gran canvi a la premsa comarcal. Els nous 
principis democrátics, l'augment del nombre de publi
cacions, l'accés a la creació de nous mitjans de sec-
tors fins Uavors marginats, la privatització de la premsa 
del «Movimiento», algunes inversions de capital pri-
vat i una certa normalització lingüística, serien els 
trets básics d'aquesta transíormació. 

Peí que fa a la difusió d'aquest tipus de publica
cions, l'augment de vendes s'acosta al 20%, amb 
només un 10% d'increment deis títols (Taula 25.4). 

4. LA PREMSA JUVENIL 

La premsa juvenil, que havia tingut una bona tra-
dició abans del 1939, retorna al país el 1961 amb 
Cavall Fort> sota la protecció del bisbat de Vic. Dos 
anys mes tard apareixia YInfantil- Tretzevents, i el 
marc de 1978, la revista Rodamón. Mes endavant, 

i al País Valencia, es fa la revista Camacuc des de 
1984. 

Pero amb Fexcepció de Camacuc, Túnica revista 
que es distribueix a quiosc, el panorama de la premsa 
juvenil sembla forca encallat, i no pas peí que fa a 
la millora de la qualitat i la renovado de les mateixes 
revistes, sino sobretot en relació a la difusió, a causa 
de la limitació del mercat. En aquest sentit, i mal-
grat els intents diversos, no han aconseguit ser nor-
malment ais quioscos del país, i es distribueixen gra
des a les subscripcions fidels deis seus lectors, que, 
aixó sí, els permeten sobreviure sense ajuts institu
cional. 

Les tirades mitjanes de cadascuna de les publica
cions van des deis 5.000 exemplars de Camacuc i 
els 8.000 de Rodamón, fins ais 10.000 de Tretze
vents i els 30.000 de Cavall Fort. 

5. LES REVISTES 
ESPECIALITZADES 

Una tendencia fonamental del darrer decenni ha 
estat la d'anar cobrint eficaijment tots els camps espe-
cialitzats amb revistes própies del país. 

Efectivament, revistes de pensament, magazines 
d'informació general, publicacions de tipus professio-
nal, d'informació religiosa, etc., han anat sortint al 
carrer amb sort diversa. 

A part de les revistes que es publiquen a Cata
lunya, pero que son de llengua i abast espanyol, cal-
dria destacar per la seva importancia algunes d'aqüestes 
experiéncies que han nascut en el darrer decenni, 
aproximadament, i al marge de les revistes ja consoli-
dades de fa mes anys (com ara Serra d9Or, Qües-

Diaris 
Periódics 
Revistes 

TOTAL 

Taula 25.4 
DIFUSIÓ DE LA PREMSA COMARCAL 

Variació segons el tipus de publicacions (1979-1986) 

2979 
Nüm. Difusió Núm. 

8 41.641 10 
39 93.200 37 

154 109.670 174 

201 246.985 221 

1986 
Difusió 

65.254 
108.874 
122.360 

289.238 

Font: Jaume Guillamet, La premsa comarcal. GeneraÜtat de Catalunya, Barcelona, 1983, i La premsa a Catalunya, Diputa
do de Barcelona, Barcelona, 1988. 



tions de Vida Cristiana, etc.): la Taula 25.5 n'és un 
resum gráfic. 

A mes, encara caldria teñir present la gran quan-
titat de revistes universitáries de tipus académic {Enra-
honar, Análisi...), i les publicades per Padministra-

1981 Cultura 1987 ció pública (Arrel 
Barcelona. Metrópolis mediterránia —1986—...) que 
farien una llista inacabable. 

6. LA RADIO 

L'evolució del fet radiofónic a Catalunya ha estat 
marcat per tres trets fonamentals. 

D'una banda, els canvis que s'han anat produint 
en el mercat radiofónic espanyol, amb Paparició de 
noves emissores (Antena 3), i els processos de con
centrado, crisi o canvi de control en el cas d'altres 
emissores d'abast estatal (el cas de la Ser, a mans 

de Pempresa Prisa), sempre sota el signe de la lluita 
peí control ideológic i de la competitivitat empresarial. 

En segon lloc, la presencia d'emissores publiques 
en cátala, de les quals Radio 4, de la RNE, fou la 
primera el desembre de 1976, pero que tingué la seva 
continui'tat el juny de 1983 amb Pinici de les emis-
sions de Catalunya Radio, P abril de 1984 amb la 
Radio Associació de Catalunya, i el maig de 1987 
amb Pemissora especialitzada en música clássica i con-
temporánia Catalunya Música. Amb menys éxit 
d* audiencia, pero amb una certa implantació comar
cal, també des de Pany 1984, Cadena 13 agrupa fins a 
16 estacions radiofóniques el 1988, d'arreu del país, de 
propietat privada, de carácter comercial i com totes 
les anteriors, en FM (Gráfic 25.2). 

Finalment, el tercer tret important d'aquesta evo-
lució ha estat el fenomen de les radios municipals, 
un model cátala tan específic i diferenciat com el de 
la mateixa premsa comarcal. Des que Pany 1979 

Taula 25.5 
REVISTES ESPECIALITZADES APAREGUDES EN EL PERÍODE 

Altes i baixes d'algunes revistes especialitzades 

Capgalera 

Amb potes rosses 
L'Avene 
Aula-Video 
Catalunya Cristiana 
Ciencia 
El Correu de la Unesco 
Crónica mensual 
Debat nacionalista 
El Drall 
Guix 
La Nació 
L'Hora 
Infancia 
El Món 
Policia de Catalunya 
Revista de Catalunya 
Revista Musical Catalana 
Saber 
Saber 2a. época 
El Temps 
Xarxa 

Aparicio Desaparició Tipus 

3-1979 6-1979 Humor 
4-1977 Historia 

12-1987 Ensenyament 
10-1979 Religiosa 
7-1980 Ciencia 

11-1977 Cult. i ens. 
3-1982 7-1985 Magazine 
1-1987 Política 
3-1988 Humor 
7-1977 Ensenyament 
9-1988 Política 
2-1979 2-1981 Inf. general 
7-1981 Ensenyament 

12-1981 Inf. general 
6-1984 Seguretat 

10-1986 Pensament 
11-1985 Música 
2-1980 6-1980 Pensament 
1-1985 Pensament 
5-1984 Inf. general 

10-1987 Magazine 

1977-1988 

Tirada 
mitjanal 

sd 
7.500 
sd 

14.000 
8.000 
6.500 
sd 
sd 
sd 

8.500 
sd 
sd 

4.000 
15.000 
2.000 
sd 

5.000 
sd 

5.500 
10.000 

sd 

Només es recull informació relativa a algunes de les revistes aparegudes en el període estudiat 
1. Informado de procedencia diversa, referida a 1986. Té només un valor indicatiu. 

Font: Elaboració propia. 



Gráfic 25.2 
AUDIENCIA RADIOFÓNICA 

(Segons freqüéncies, octubre de 1986) 

CORAZÓN 

R-80 

CADENA 13 

RCE 

ANTENA 3 

RADIO MINUTO 

GC DE RTV 

CADENA CATALANA 

COPE 

RNE 

SER 

0 100 200 300 400 500 

milers de persones 

600 700 

Font: Estudio General de Medios (X-86). 

come^ava a emetre Radio Arenys de Mar, seguida 
de la Radio Municipal de Rubí, fins al 1981 se'n 
creaven prop de quaranta, i en l'actualitat ja son cent 
trenta. D'aquestes emissores n'hi ha tant d'iniciativa 
municipal com de Uigades a entitats culturáis diver
ses, de professionalitzades i á'amateurs. 

Malgrat P espectacular canvi que s'ha produ'it en 
el sector radiofónic, persisteixen dos problemes fona-
mentals en la radio en cátala. D'una banda, la inexis
tencia d'emissores de radio d'ona mitjana en cátala, 
que avui día teñen encara una audiencia ben nom-
brosa. De fet, cal teñir en compte que segons la «Ley 
de ordenación de las telecomunicaciones» del 18 de 
desembre de 1987, aprovada peí Parlament espanyol, 
les Comunitats Autónomes teñen competencia sobre 
la concessió del permís administratiu de les emissores 
de freqüéncia modulada (FM), mentre que en el cas 
de les d'ona mitjana queda en mans del govern cen
tral. Tanmateix, Passignació de freqüéncies d'emissió 
per ones radioeléctriques de tot tipus correspon al 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. 

D'altra banda, tenim la posició encara minorita
ria de Poferta de radio en cátala, sobretot si la pon-
derem en funció de P audiencia que té. Fet i fet, només 

un 16 % de Paudiéncia radiofónica a Catalunya rep 
les emissions exclusivament en cátala, i un 7 % de 
forma bilingüe, si tenim present les 17 emissores mes 
importants (Gráfic 253). 

7. LA TELEVISIO 

El fet televisiu a Catalunya es caracteritza, fona-
mentalment, per la transformació que suposá Papari-
ció de la Televisió de Catalunya (TV3), depenent 
de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, creada 
peí Parlament de Catalunya el maig de 1983. 

El mes interessant del fenomen ha estat el fet 
que en cap moment no es pensá fer una televisió 
regional, de segona categoría, sino que de bon prin-
cipi s'encará amb criteris de mercat i en competitivi-
tat directa amb la mateixa TVE. La seva estructura 
nova, ágil i flexible, li dona des de Pinici grans avan-
tatges davant Pens televisiu espanyol, amb unes estruc
tures burocratitzades i rígides. 

Les conseqüéncies de Pexisténcia d'una televisió 
catalana competitiva han anat mes enllá del fet estric-
tament televisiu i han permés coses tan di verses, pero 



Gráfic 25.3 
EL CÁTALA A LA RADIO 
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tan noves, com P existencia normal de publicitat en 
cátala, una presencia regular del cátala mes enllá del 
Principat —de fet, P audiencia de TV3 arriba a la 
gairebé totalitat deis Paisos Catalans, tant a Pestat 
espanyol com al francés—, fins una acceleració en 
el procés de definició d'un cátala estándard —amb 
tots els problemes que aixó suposa— per tal d'adequar-
lo a les necessitats d'un idioma modern. 

Es impossible de reflectir quantitativament la 
importancia de Paparició a la pantalla televisiva de 
series com Dallas, o bé de dibuixos animats en cátala, 
que suposava, un cop ven^udes les escasses resistén-
cies iniciáis, que per primera vegada el cátala entrava 
a les llars de la majoria de ciutadans, catalanopar-
lants o no, sense connotacions resistencials o reivin-
dicatives, i interessava al marge de discursos cultura-
listes. 

La prova de Péxit comercial ¡ popular de TV3 
la tenim en Pincrement de recursos propis aconseguit 
tant per una publicitat cada vegada mes convenida, 
com per la venda de produccions própies a d'altres 
televisions. Concretament, peí que fa a la publicitat, 
TV3 ingressava el 1986, al cap de dos anys de fun-
cionament, fins a 7.279 milions de pessetes, quanti-

tat quasi idéntica a la que ingressava tot el segon 
canal de TVE. De manera que, en només dos anys 
de funcionament, el percentatge deis recursos propis 
sobre el total de despeses s'havia duplicat, i en xifres 
absolutes els recursos propis s'havien multiplicat gai
rebé per quatre (Taula 25.6 i Gráfic 25.4). 

La tasca admirable i digníssima que fins llavors 
havia realitzat Pequip de TVE a Barcelona, primer 
des de Miramar, a Montjuíc, i a partir del 1983 ais 
magnífics estudis de Sant Cugat, passá per uns 
moments de crisi davant Pempenta del nou canal sense 
dependéncies centralistes. Les tensions que acompanya-
ren les relacions entre TVE i TV3 a causa de la uti-
lització de la xarxa d'enlla^s, a mes de les dificul
táis posades a Pentrada de TV3 a la Unió Europea 
de Radiodifusió (UER), i la incomprensió política 
de la necessitat d'expansió de la programació en cátala 
de TVE, accentuaren la sensació de crisi a Sant Cugat, 
i suposaren la pérdua d'alguns deis millors professio-
nals que s'hi havien format. 

Amb Pentrada de Pilar Miró com a Directora 
General de TVE el 1986, les tensions anaren desapa-
reixent progressivament, i s'entrá en un nou període 
de coMaboració. Aixó permeté també la realització 



Taula 25.6 
PRESSUPOSTOS D'EXPLOTACIÓ DE TVC, S. A. 

Evolució deis pressupostos, en milíons de ptes. (1984-1987) 

Recursos propis 
Subvenció Generalitat 

Total de recursos 

1984 1985 1986 

1.625,5 4.401,2 6.164,7 
3.664,9 2.841,3 2.225,0 

5.290,4 7.242,5 8.389,7 

1987 

6.848,2 
2.750,0 

9.598,2 

Font: Lluís de Carreras, La radio i la televisió a Catalunya, avui. Edícions 62, Barcelona, 1987 

Gráfic 25.4 
PRESSUPOSTOS DE TVC, S.A. 
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d'un nou esfor^ per part de Pequip de Sant Cugat, 
que ha pogut concretar-se en un important augment 
del temps d'emissió, que el 1988 arribava ja a les 
61 hores setmanals, distribu'ídes entre els dos cañáis 
de TVE, amb una millora notable de les franges horá-
ries en qué s'emetien. 

Tota aquesta nova estructura televisiva ha incidit 
sobre uns esquemes á°audiencia que ara es presenten 
molt mes variables, en funció deis programes mes 
populars i d'éxit que entren en competido. Es per 

aixó que essent molt variable la distribució d'audién-
cies entre cañáis a Catalunya, es només indicativa 
del període concret al qual fa referencia, i per a cada 
programa en particular. En aquest sentit, la Taula 
25.7 en dona una mostra purament indicativa, com-
parant programes similars en hores coincidents. 

El present televisiu, pero, está marcat per un futur 
immediat que canviará novament i rápida el pano
rama actual, i que molts consideren francament preo-
cupant. La recepció de cañáis d'arreu del món via 



Taula 25.7 
AUDIÉNCIES COMPARADES DE TELEVISIÓ 

Programes informatius i esportius (Ir. trimestre de 1987) 

Gener Febrer 

TV3 Telenotícies migdia 
Telenotícies vespre 
Telenotícies nit 

Gol a Gol 

TVE Miramar (canal cátala) 

Telediario la. ed. 
Telediario 2a. ed. 
Telediario 3a. ed. 

Estudio estadio 

15% 
19% 
6 % 

18 % 
26 % 
5 % 

11 % 11 % 

14% 16 % 

2 8 % 
21 % 
12 % 

30 % 
23 % 
1 % 

1 6 % 21 % 

Font: Lluís de Carreras, La radio i la televisió a Catalunya, avui. Edicions 62, Barcelona, 1987. 

Gráfic 25.5 
EL CÁTALA A LA TELEVISIÓ 

Hores setmanals d'emissió (1977-1988) 
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satél-lit, i 1'arribada de la televisió privada amb una 
llei reguladora aprovada peí Parlament espanyol no 
gens favorable a les cultures nacionals, son potser els 
dos fets mes remarcables. 

Per un altre costat, la posada en marxa de la TVV 
al País Valencia, que podría ser rebuda també a tot 
el territori cátala, el tercer canal que és previst de 
posar en marxa per part de TVE a Catalunya per 
tal de concentrar-hi les emissions en cátala, i el segon 
canal de la CC de RTV —anomenat Canal 33, i que 
comerá a emetre l'onze de setembre de 1988, pero 
que fou interceptat per senyals de TVE i va desfer-
mar una nova polémica— podrien compensar millor 
la preponderancia previsible de les emissions espanyoles 
i en espanyol (Taula 25.8 i Grdfic 25.5). 

Peí que fa a la televisió local, Pany 1987 hi havia 
unes 35 emissores estables, pero amb un funciona-
ment divers i irregular. Com en el cas de les radios, 
recolzen principalment en institucions culturáis, i ben 
sovint en Tadministrado municipal. La primera expe
riencia en televisió local fou inaugurada oficialment 
a Cardedeu el 23 de juny de 1981 peí llavors presi-
dent del Parlament de Catalunya, Heribert Barrera, 
encara que era clausurada poc temps després peí 
Govern Civil. 

Actualment es comptabilitzen, entre projectes i 
experiéncies concretes, una setantena d'iniciatives 
en aquest terreny, una bona part de les quals s'han 
organitzat en una Federado Pro-legalització de les 
televisions locáis docents-culturals de Catalunya des 
de 1985. Aqüestes televisions, básicament, es con
ceben com a servei públic, de participado i accés 
directe, i están pensades com a vehicles de normalit-
zació lingüística, d'interés local, i sense afany de 
lucre. 

1. La premsa diaria en cátala s'ha vist incremen
tada amb dos diaris en el període 1977-1988. 

Punt Diari va ser fundat a Girona el 24 de febrer 
de 1979 per Edicions Comarcáis, S.A., empresa cons
tituida per una cooperativa de lectors i accionistes 
individuáis. El 1980 es reconvertí en 1'empresa Edi
cions Periódiques de les Comarques, S.A., presidida 
per Joan Bosch. Aquest diari aparegué amb una difu-
sió estimada de 3.000 exemplars, i el 1986 ja arri-
bava ais 10.878. Des del 30 de mar? de 1987, la 
mateixa empresa edita el nou setmanari Punt Diari-

Taula 25.8 
EL CÁTALA A LA TELEVISIÓ 

Evolució de les hores de programado setmanal 

Any 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

(1977-1987)1 

TV Televisió de 
Catalunya Catalunya TV3 

16 — 
(17) -
14 — 

(13) -
19 — 
18 — 
25 — 
25 312 

26 552 

352 60 
44 89 

1. Cap de les fonts consultades dona xifres idéntiques i, encara menys, 
completes per a tot el període. La discrepancia mes gran, per exem-
ple, la trobera el 1980 entre les 83 hrs. mensuals de les que parla 
J. L. Nievas, i les 58 hrs. que surten a VAnuario RTV de 1986. 
En part, hi pot haver el problema de la comptabüització de les 
repeticions, que nosaltres hem procurat incloure, pero també hi ha 
altres imprecisions, com el fet de la variabilitat anual de la progra
mado. Quan no hi havia acord, hem donat la xifra que era mes 
consensuada, i consta entre paréntesi. 

2. Son un promig anual. 
Les xifres entre paréntesi son estimacions aproximades. 

Font: Elaborado propia a partir de dades obtingudes de J. Luis 
Nievas, La televisió per dintre (Barcelona, 1987), Lluís de Carre
ras, La radio i la televisió a Catalunya, avui (Barcelona, 1987), 
directament deis esquemes de programació setmanal per diversos 
períodes, deis anuaris de RTVE, i de M. Corominas i M. Llinés, 
La televisió a Catalunya (Sant Cugat del Valles, 1988). 

Catalunya Nora, fet des de i per a la Catalunya del 
nord. 

Diari de Barcelona s'íniciá amb la compra per part 
de l'Ajuntament de Barcelona de la cap9alera del Dia
rio de Barcelona, desaparegut el 1983. Es tracta d'una 
experiencia d'intervenció institucional en els mitjans 
de comunicació mitjan9ant 1*empresa municipal Ini-
ciatives, S.A. 

En el moment de la constitución la participació 
era d'un 20 % d'accions d'iniciatives, S.A., un 42 % 
del Grupo Z i un 38 % de l'ONCE. L'estudi de via-

FETS CLAU 



bilitat preveia, per ais dies laborables del primer any, 
una tirada de 40.000 exemplars i una difusió de 
30.000. Es calcula, pero, que durant Tany 1987 s'ha 
aconseguit una difusió d'entre 15 i 20.000 exemplars 
de promig diari. 

2. La Corporació Catalana de Radio i Televisió 
(CCRTV) és un ens públic la creado del qual fou 
sancionada en el pie del Parlament de Catalunya del 
18 de maig de 1983, amb Taprovació de la Llei de 
creació de PEns Públic Corporació Catalana de Radio 
i Televisió i de Regulado deis Servéis de Radiodifu-
sió i Televisió de la Generalitat, publicada el 14 de 
juny de 1983. 

La Corporació integra 1'empresa filial Televisió 
de Catalunya, S.A. i les emissores radiofóniques Cata
lunya Radio, Radio Associació de Catalunya i Cata
lunya Música. 

3. TV3 és el canal de Televisió de Catalunya 
S.A. 

La primera emissió es va realitzar el dia 10 de 
setembre de 1983. Pero les emissions regulars comen-
cen el 16 de gener de 1984. La legalització estatal 
no arriba abans del desembre de 1984, peí «Real 
Decreto 2296/1984», i el conveni de cessió de la xarxa 
de RTVE no és possible fins al 10 de desembre de 
1986, i després de moltes tensions. 

El 22 d'abril de 1986 s'inauguren les instaLlacions 
de TV3 a Sant Joan Despí, que ocupen una superfi
cie construida de 30.648 m2. 

Actualment, TV3 arriba a la major part deis Pal-
sos Catalans. Aquesta circumstáncia ha estat possible 
a partir de la iniciativa d'associacions culturáis que 
han aconseguit el suport popular i económic suficient 
per a instal-lar els corresponents repetidors en les árees 
en qué oficialment TV3 no pot actuar: és a dir, fora 
del Principat. 

4. El Temps és un setmanari d'informació ge
neral editat a Valencia per Edicions del País Valen

cia, S.A., i promogut per Acció Cultural del País Va
lencia. 

El 10 de juny de 1983, Eliseu Climent, junta-
ment amb d'altres personalitats del món de la cul
tura del País Valencia, presenta públicament el pro-
jecte de revista, tot preveient la viabilitat del projecte 
si al cap de cinc anys s'arribava a un tiratge de 10.000 
exemplars i a una xifra de 5.000 subscriptors. Mit-
jan$ant la venda de títols de cinc mil pessetes i 
d'altres aportacions, aconseguiren reunir els 32 mi-
lions per tal d'endegar l'empresa, i el maig de 1984 
sortia a la venda el primer número. Comenfaren amb 
3.000 subscriptors, i l'éxit d'acollida de la revista 
en tot l'ámbit nacional sorprengué els mateixos pro-
motors. El 1987 s'establí una segona redacció a Bar
celona. 

La veritable importancia de l'éxit de El Temps, 
a mes de la seva difusió per sobre deis deu mil exem
plars setmanals, rau en el fet de representar un pas 
fonamental cap a la construcció d'un espai informa-
tiu nacional en el camp de la premsa escrita. 

5. La Llei de la televisió privada defineix el nou 
marc legal de les televisions a 1*estat espanyol. Fou 
aprovada peí Parlament espanyol el 14 d'abril de 1988, 
amb 169 vots a favor, 112 en contra i una abstenció, 
i segons el Ministeri de Cultura es fará efectiva al 
final de l'any 1989. 

Aquesta llei autoritza de moment tres cañáis, amb 
una cobertura del 65 % del territori espanyol. Els 
cañáis funcionaran en régim de concessió administra
tiva (la titularitat se la reserva Testat). L'emissió 
mínima haurá de ser de 4 hores diáries i 32 de set
manals. La programació s'haurá d'ajustar al criteri d'un 
15 % de producció propia, un 40 % de la CEE, i 
un 50 % en expressió originaria espanyola. 

Altres limitacions son que el 40 % de pel-lícules 
hauran de ser provinents de la CEE, i en un 50 % 
de parla espanyola. La publicitat máxima será del 10 % 
de la programació. 



APUNTS PER A UN BALAN? DE LA COMUNICACIÓ 
A CATALUNYA 

Josep Gifreu 

En materia de comunicació, ara caldria promoure, en el pitjor deis casos, un nou 
pacte general que substituís el derivat de la Constitució espanyola del 1978 i de PEstatut 
d'Autonomia del 1979. 

SÍ la realitat social i cultural es transforma i avanza, aquesta dinámica, que en una 
dosi actualment molt elevada prové deis mass media i de la industria cultural, s'ha de 
reflectir a nivell polític i a nivell jurídic. 

Potser convé deixar ja per ais historiadors les deficiéncies i mancances que els pactes 
constitucionals i estatutaris imposaren a la dinámica de reconstrucció lingüística i cultural 
del país, especialment en el sector deis grans mitjans de difusió. Potser ara és hora de 
fer un balan£ limitat a 1'óptica deis interessos de Paccíó política. Es a dir, per orientar 
les polítiques comunicatives i culturáis que podrien fer avadar a la ratlla deis anys noranta 
el procés de recuperació. 

Alió que podría interessar mes, a deu anys vista d'aquells pactes d'Estat, seria valorar 
les contradiccions especifiques d'aquesta etapa en materia de comunicació i d'informació. 
Aquesta revisió, que convindria que es fes sistemática a altres instáncies, només pot 
ser aquí apuntada. 

D'entrada, la primera contradicció que es nota a simple vista, repassant Fextens his
torial de conflictes entre Generalitat i administrado central, se sitúa en el camp de 
les competéncies. A part de ser obsolet el sistema de distribució de competéncies, en 
l'ámbit educatiu com en tants d'altres, caldria en molts casos elevar el sostre pactat 
i en d'altres precisar a la baixa les competéncies dites «exclusives» de Pestat. Aquesta 
qüestió afecta aspectes tan rellevants com la capacitat de distribució d'emissores de radio 
i de televisió, la intervenció sobre RTVE, la intervenció sobre el nivell de catalanització 
deis mitjans privats, o la possibilitat de legislar sobre noves tecnologies, com els sistemes 
de cable o satéUit o de xarxes de transmissió de dades. 

Segonament, aquest decenni en democracia ha servit per situar en el seu Uoc 1'autén
tica problemática de la recuperació lingüística. I en aquest sentit s'ha avan^at molt, no 
sois en la presencia del cátala ais mass media —observado for^a trivial, si considerem 
que partíem de zero—, sino sobretot en la sensibilitat molt estesa sobre el paper fona-
mental deis grans mitjans en aquesta empresa, comparable al paper de Pescóla. Pero 
si bé tothom ha de valorar molt positivament la implantació d'alguns mitjans importants 
en cátala —alguns diaris, algunes emissores de radio i sobretot TV3, sense menystenir 
Pesforf de TVE-Sant Cugat—, no pot deixar de preocupar la inercia básica que subsis-
teix en la «gran» premsa i en la «gran» radio, per no parlar deis dos cañáis de TVE 
i del cinema en general. Aquesta situació de fináis deis 80, pot considerar-se com a 
«normal» per al desiderátum de la presencia del cátala ais mitjans? 

Una pregunta similar podríem formular peí que fa a la «potencia cultural» que els 
mitjans no sois vehiculen, sino que en gran part contribueixen avui a generar i articular. 
Partint de la convicció, fácilment assumible a Occident, que els processos de comunicació 
han esdevingut processos centráis en la creació/producció/difusió cultural, aquests deu 
anys poden il-lustrar fins a quin punt no caldria replantejar d'arrel tota la política cultural 
catalana, des de la Generalitat fins ais Ajuntaments, sense oblidar les Caixes d'Estalvi 
o les Universitats. Cert que hi ha algunes industries culturáis catalanes en aLja, com 
la industria editorial o la del disseny, pero moltes altres es troben desprotegides o en 
profunda crisi, com per exemple la discográfica, la cinematográfica o la videográfica. 



En quart lloc, una nova contradicció comen?a tot just a aflorar al final del decenni 
constitucional; i és «nova» només en la mesura que aquells pactes imposaren una llosa 
de silenci sobre una vella reivindicació, si mes no cultural i lingüística, acceptada en 
general per les forces antifranquistes, que era l'ámbit deis pa'isos catalans, com a ámbit 
pertinent per a plantejar moltes de les qüestions en litigi. En el sector de la informació 
i de la comunicació s'han apuntat tímides iniciatives en aquesta recuperació de la mirada 
pertinent: és el cas sobretot de la difusió efectiva de TV3 i deis plantejaments del setma-
nari El Temps; pero sobretot s'ha comen9at a introduir i a assumir, en certs medis 
políticament mes sensibles, la convicció que calia articular estratégies generáis per a la 
reconstrucció d'un espai de reconeixement propi, en el qual els mitjans i les industries 
culturáis hi teñen un paper clau a realitzar. 

Finalment, el revulsiu amb mes impacte d'aquests anys té un nom, Europa. La qües-
tió del futur de la recuperació lingüística i cultural, per no dir també política, se centra 
cada dia mes en el marc geopolític europeu; i subsidiáriament, el destí del sistema comu-
nicatiu cátala esdevé mes problemátic, sobretot si no hi ha una clara voluntat política 
d'avadar en la línia assenyalada abans, és a dir, d'articular una eurocultura de marca 
catalana, que trobi almenys en les programacions i produccions en cátala de grans mitjans 
el pes i el reconeixement que no ha pogut aconseguir a través d'altres nivells de sobirania. 
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ELS AGENTS 
CULTURALS 

SALVADOR CARDÚS 

1. ELS CONDICIONAMENTS 
SOCIALS DE L'ACCIÓ CULTURAL 

Si haguéssim d'apuntar molt breument quines son 
les grans línies que han determinat la vida cultural 
catalana d'aquest darrers deu anys, n'esmentaríem 
dues: la crisi del resistencialisme cultural, i 1*entrada 
decidida al món de la cultura de la nova administra
do nacional, amb Pexercici de polítiques culturáis 
diverses. 

Afirmar la crisi del resistencialisme cultural no 
significa, pero, proclamar-ne la desaparició, sino tan 
sois constatar que progres si vament, i al costat de 
voluntáis individuáis i col-lectives que es mantenen 
en una percepció pessimista de la salut de la cultura 
catalana i de la consideració que encara no li ha arri-
bat Phora de la normalitat, s'han anat desenvolupant 
d'altres visions contraposades, que cada vegada sem
blen dominar mes entre els mateixos agents culturáis. 

Básicament alguns sectors culturáis, formáis tant 
per creadors, com per administradors i consumidors, 
consideren que la normalitat política es aconseguida 
i que, des d'ara, cal avadar —amb una bona dosi 
d'acriticisme—a partir d'alló que és la «realitat» cul
tural. La idea del gresol de cultures, aplicada a Cata
lunya, és la justificació d'aquesta posició que es pre
senta com a integradora, i que s'áutoqualifica com 
una «concepció no instrumental de la cultura», enfront 
de Paltra concepció que és titilada d'ideológica. 

Aquesta segona visió consideraría que els criteris 
de «recuperado», o «reconstrucció nacional» a través 
de la cultura, serien signes de nostalgia i de mirar 
cap al passat, fet que suposaria el rebuig del present, 

de la «Catalunya real». L'acusació cap a les posicions 
resistencials o «dures» ha arribat sovint a la insinua
do de «totalitarisme», que es contraposaria a la pro
pia visió, «oberta i plural». Es tractaria, en certa 
manera, d'alló que en Vicen9 Villatoro ha qualificat 
com la «fatiga de la catalanitat». 

Entre el resistencialisme generalitzat que caracte-
ritzava la major part de la cultura catalana d'abans 
del 1975, i que hom pot trobar en algunes formes 
d'expresió cultural ben actuáis encara, i aquest acriti-
cisme emparat en una suposada política cultural que 
tindria per objectiu «la llibertat», hi ha tota mena 
de posicions intermedies, i fins i tot contradictóries. 

El discurs que sosté unes i altres posicions, pero, 
s'expressa en termes radicalment oposats, exagera les 
orientacions i sobretot els resultats de cada opció i 
és, en definitiva, no tant el resultat d'una análisi crí
tica del fet cultural com una forma d'ideologització 
de les própies posicions polítiques. 

En segon lloc, Pentrada en el camp cultural 9els 
diferents nivells de 1'administrado catalana fins 
de Pespanyola, malgrat el supósit de les competén-
cies «exclusives»— ha estat tan decisiva que, malgrat 
que avui ningú no es vulgui presentar com a «inter-

—ni les dretes ni les pendonista» en cultura -
esquerres— és ben evident que ha suposat una inter-
venció importantíssima, ja sigui per acció com per 
omissió. 

Des de Pinici del primer govern de Convergencia 
i Unió a la Generalitat de Catalunya (1980), i mal
grat que les competéncies arribaven lentament, P acció 
al davant del Departament de Cultura del conseller 
Max Cahner aconseguí, partint de zero i amb uns 
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recursos mínims, una organització de V administració 
de la cultura que, en la seva major part, vuit anys 
després és encara allá on ell la deixá. La seva actua
do política, molt discutida els darrers anys del seu 
mandat (sobretot peí decidit sentit nacional que la 
guiava) especialment per l'oposició socialista, canviá 
amb T arribada al Departament de Cultura, en la 
segona legislatura, del conseller Joan Rigol. 

Aquest intenta una política diferent, que priorit-
zava una «entesa cultural», sobretot amb les adminis
tracions socialistes, i especialment amb l'Ajuntament 
de Barcelona i la Diputado de Barcelona. Aqüestes 
institucions han disposat de pressupostos no exagera-
dament inferiors ais del Departament de Cultura, de 
manera que podien exigir un tráete mes igualitari i 
una acció coordinada, pero que sovint pretenien qües-
tionar la primacia de la primera institució nacional 
de govern (Jaula 26.1). 

Aquesta política, que no incidí tant en Porganit-
zació administrativa com en Pobjectiu d'un «alto el 
foc» entre institucions, desemboca en la signatura, 
el 14 d'octubre de 1985, d'una declaració de bones 
intencions entre la totalitat de les administracions cata
lanes (Generalitat, diputacions i municipis —a través 
de la Federado de Municipis de Catalunya i de PAsso-
ciació Catalana de Municipis) amb competéncies en 
cultura (a excepció de la Diputació de Tarragona), 
anomenada Pacte Cultural. La línia proposada peí 
conseller Rigol no arriba a donar massa resultáis a 
causa de les resisténcies que havia creat dins la coali-
ció de govern, i que el portaren a dimitir el seu car

ree. De fet, dotze dies després de la signatura del 
Pacte, el diari El País (26-X-85) ja apuntava la subs-
titució de Joan Rigol per Joaquim Ferrer. El mes de 
desembre, el nomenament de Joaquim Ferrer com a 
nou conseller era un fet. 

El conseller Joan Rigol havia aconseguit reunir 
en Panomenat Consell Assessor de Cultura una repre
sentado realment plural i amplia de Pespectre ideoló-
gic de la vida cultural catalana. Reunit per primera 
vegada el 17 de setembre de 1984, estava integrat 
per Josep Maria Ainaud de Lasarte, Josep Bailarín, 
Miquel Batllori, Xavier Bru de Sala, Joan Carreras 
i Martí, Josep Maria Castellet, Josep Maria Espinas, 
Xavier Folch, Josep Maria Forn, Pere Lluís i Font, 
Jaime Gil de Biedma, Joaquim Maluquer i Sostres, 
Francesc Noy, Modest Prats, Albert Ráfols-Casamada, 
Josep Ramoneda, Ignasi Riera, Ignasi de Solá-Morales, 
Josep Termes, Joan Triadú, Eugenio Trias, Manuel 
Vázquez Montalbán i Jaume Lores, que n'era el secre
tan. Oriol Pi de Cabanyes en fou el secretan d'actes. 
Després d'una darrera reunió plenária el 18 de desem
bre de 1985, Josep Maria Castellet, Josep Ramoneda, 
Albert Ráfols Casamada, Ignasi de Sola Morales i 
Eugenio Trías redactaren un text de suport a Rigol, 
que signaren tots els membres del Consell, excepte 
Joan Triadú, Joan Carreras, Miquel Batllori i Josep 
Maria Espinas, a mes de Jaume Lores a causa de la 
seva estreta relació amb el conseller. 

Joaquim Ferrer acaba la legislatura centrant la seva 
política al voltant de quatre eixos: el desplegament 
cultural, la modernització de la cultura, el diáleg amb 

Taula 26.1 
PRESSUPOSTOS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN CULTURA 

Comparació entre les principáis Administracions per ais anys 1986 i 1987, en milions de pessetes 

Administrado 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

Ajuntament de Barcelona 
Área de Cultura 

Diputació de Barcelona 
Área de Cultura 

1986 1987 

5.523,8 7.840,8 

3.471,1 3.509,7 

1.953,4 2,613,7 

En el cas del Departament de Cultura, es tracta de pressupostos executats. En els altres casos, de pressupostos aprovats. 
Per fer-nos una idea del pes de les Caixes, tingui's en compte que el 1987, només la Caixa de Pemions ja disposa d'un pressupost per a activitats 
culturáis de 2.127 milions de ptes. 

Font: Elaboració propia a partir de diverses Memóries de les mateixes institucions. 



les altres cultures de l'estat, i la difusió internacional 
de la cultura catalana. Per dur-la a terme, substituí 
Pantic Consell Assessor per quatre Comissions que 
Phavien d'assessorar sobre cadascuna de les priori-
tats assenyalades, tot mantenint el carácter ideológi-
cament plural del Consell anterior. 

El Pacte Cultural queda reduit a dos acords, Pun 
amb la Diputació de Barcelona sobre la Biblioteca 
de Catalunya, i Paltre amb PAjuntament de Barce
lona per al projecte de Museu d'Art Contemporani, 
i a la redacció d'una primera fase del Llibre Blanc 
de la Cultura, encarregada a la Fundado Jaume Bofill 
i acabada el mes de gener de 1987. 

També en aquest període del mandat de Joaquim 
Ferrer es desenvoluparen unes polémiques, pero opor-
tunes, Segones Reflexions critiques sobre la cultura 
catalana, amb la participado de Josep Gifreu (comu
nicado), Norbert Bilbeny (filosofía), Josep-Lluís Mateo 
(arquitectura), Josep Maria Solé i Sabaté (historia), 
Xavier Bru de Sala (literatura), Albert Abril (cinema), 
Antoni Mercader (vídeo), Francesc Fontbona (art) i 
Enric Cañáis (televisió). Aquest cicle, tancat el 22 
de desembre de 1986, era la continuació del que havia 
organitzat el conseller Max Cahner entre el 18 de 
gener i el 9 de febrer de 1983, amb la intervenció 
de Pierre Vilar, Joan Triadú, Josep Ferrater Mora, 
Josep Maria Castellet, Joaquim Molas, Xavier Rubert 
de Ventos, Miquel Tarradell, Josep Termes i Joan 
Fuster. 

Així dones, tant la crisi del resistencialisme com 
la intervenció de Padministració han tingut efectes 
decisius en el desenvolupament de la cultura cata
lana, pero molt sovint en direccions contraposades. 
Entre els elements de contradicció que han marcat 
Pevolució de la cultura aquests darrers deu anys, des-
tacaríem els següents: 

a) Uobertura de Vadministrado a les noves for
mes de creado i a les avantguardes mes avangades. 

Com que sovint han estat mes preocupades per 
donar una imatge de modernitat i pluralisme que no 
pas per promoure la creado, aquesta obertura ha por-
tat les administracions a subvencionar especialment 
propostes «provocadores» (Brossa, Santos, Fura deis 
Baus, etc.), entrant així «administrador» i «provoca-
dors» en una coincidencia d'interessos de les mes afor-
tunades i divertides deis darrers anys. 

b) Les polítiques populistes. 

El fet que ben sovint la cultura és un bon instru-
ment de llu'iment polític, ha portat a propiciar políti
ques populistes, i a revalorar-Íes ideológicament, empa-
rades en la consigna «tot és cultura». Aixó ha permés 
justificar la promoció de la «cultura que té públie», 
a la recerca de rendibilitats culturáis, económiques 
i, sobretot, polítiques. La política cultural catalana 
també ha estat marcada, dones, per les temptacions 
de l'espectacularisme, que Phan dut —en uns casos 
mes, en d'altres menys— a formes de populisme que 
han actuat en el sentit d'enfortir el mercat de la cul
tura existent, mes que no pas en la línia de 
transformar-lo. 

c) Les infrastructures que no arriben. 

La manca de brillantor i de rendibilitat electoral 
de les inversions destinades a infrastructures, que 
d'altra banda demanen un temps llarg de realització, 
i exigeixen sovint Pacord entre diverses administra
cions, ha fet que aquest hagi quedat com un deis 
aspectes mes mal resolts, i per tant preocupants, de 
la situació cultural del país. 

Els museus, arxius, biblioteques i patrimoni 
arqueológic continúen, malgrat algunes millorfcs, en 
un estat deficitari, a Pespera d'un nou impuls sem-
blant al que tingueren durant la primera legislatura. 

d) Professionalització i amateurisme. 

La intervenció de Padministració en el mercat cul
tural ha facilitat decididament la professionalització 
en els diferents terrenys de la creació cultural. Aquest 
augment, que ha provocat una indiscutible millora 
de la qualitat de Poferta cultural, ha tingut conse-
qüéncies no volgudes, o no previstes, sobre Y amateu
risme, el qual s'ha anat trobant fora deis cañáis de 
difusió i ha perdut part del seu espai social anterior. 

Una certa crisi de Passociacionisme —per causes 
socials molt mes generáis que les que aquí tractem— 
ha acabat d'accentuar aquest esmorte'fment de Pacció 
cultural que es troba mes enllá deis circuits profes-
sionals. 

La mateixa política de «desplegament cultural» ha 
semblat mes destinada a fer arribar les ofertes cultu
ráis professionals arreu del país, que no pas a fomentar-
ne la práctica. 



e) Les reticéncies del govem central 

Tot aixó, d'altra banda, s'ha hagut de desenvolu-
par amb unes hipotétiques «competéncies exclusives», 
pero que en realitat han seguit marcades per limita-
cions centralistes. 

El cas mes notori d'insensibilitat del centralisme 
espanyol per les cultures nacionals fou Pescándol orga-
nitzat al voltant d'Europália, exposició celebrada a 
BrusseHes el 1985. En aquest cas, el govern espanyol 
mostrá una vegada mes la seva visió homogene'ftza-
dora de la cultura, i impedí que la cultura catalana 
es presentes amb els seus trets específics i avalada 
per la máxima institució catalana, davant el milió de 
visitants previstos a Pexposició. 

Es per aixó que les discussions sobre les inter-
vencions culturáis indirectes del govern central a Cata
lunya, en els casos com el á'Europália (que s'han 
repetit en d'altres ocasions), o el fet que encara perió-
dicament es reprodueixi la discussió sobre «qué és 
la cultura catalana», debat iniciat ara i adés amb polé-
miques amenitzades pels qui volen fer de Barcelona, 
per exemple, la «capital cultural llatinoamericana» 
(vegeu El País, 17-X-83), o il-lustrades amb reflexions 
com la de Y «ofensiva colonialista de Madrid» que denun-
ciava Alexandre CIRICI PELLICER a Sena d'Or (núm. 
274, juliol-agost de 1982), no son altra cosa que Pevi-
déncia de la difícil situació d'una cultura dependent 
que no acaba de teñir tots els mecanismes necessaris 
per arribar a alió que, potser imprecisament, anome-
nem des de fa temps normalitat. 

2. LES INDUSTRIES CULTURALS 

A fináis de la década deis setanta, i coincidint 
en bona part amb els canvis polítics del nostre país, 
es comerá a estendre la consciéncia que els parame-
tres clássics en els quals s'emmarcava el fet cultural 
estaven canviant acceleradament. 

Efectivament, Paplicació deis sistemes de repro
dúcelo massius trencava amb una concepció clássica, 
en la qual només aconseguia la qualificació de «cultu
ral» alió que definien els criteris del gust d'una élite 
económica o política molt reduída. La televisió, la 
reprodúcelo impresa o la fonográfica, etc., permetien 
Paparició d'unes industries culturáis que, no pas teó-
ricament sino a la práctica, eixamplaven els límits 
estrictes d'una definició restringida de cultura. 

Pero la il-lusió progressista del final de Pexclusi-

vitat de Paccés a la cultura per part de les classes 
dominants, es va veure aigualida per la constatado 
que la cultura industrialitzada se sotmetia a les for
mes de domini i dependencia económica, que exer-
cien un veritable «imperialisme cultural» sobre els 
pobles i els individus encara amb mes facilitat, pot
ser, que no pas Palta cultura clássica. 

D'altra banda, aquesta cultura d'élite no quedava 
pas eliminada per la nova cultura industrialitzada, sino 
que n'ha esdevingut de fet un complement funcio
nal, en la mesura que serveix per a la creació de noves 
formes i modes, que permeten d'accelerar el ritme 
d'obsolescéncia deis productes culturáis: així, el mer-
cat es dinamitza permanentment. 

El juliol de 1979 es celebra a Burgos (Espanya) 
un Simposi sobre la industria de la cultura i models 
de societat, organitzat per la UNESCO i el Consell 
d'Europa; en la crónica que en va fer Alexandre CIRICI 

a Sena d'Or (núm. 240, setembre de 1979, p. 37-8), 
al costat de la constatació crítica d'aquesta nova diná
mica del fet cultural, s'hi apuntaven camins per tal 
de fer-hi front. L'imperialisme cultural, el desenvolu-
pament tecnológic aconseguit contra el Tercer Món 
(és a dir, anul-lant-lo culturalment), Phomogene'ítza-
ció mundial a través del control deis mitjans de comu
nicado, etc., hi eren denunciáis; i es considerava que 
«enfront d'aixd, només és possible propugnar una cons
ciéncia de la necessitat de resistencia». 

Aquesta referencia explícita al Simposi la fem per 
tal de mostrar que, si bé la consciéncia de Pexistén-
cia de nous mares d'expressió cultural ja era clara 
durant la década deis setanta, tal com es deia al prin-
cipi, alhora se'n tenia una visió summament —i 
lúcidament— crítica. 

El canvi fonamental que s'ha produ'ít en aquests 
deu anys es podria centrar en el fet de la disminució 
drástica (sovint fins a la desaparició) d'aquesta per-
cepció crítica; i en Passumpció, com a dada inqües-
tionable, de la nova dinámica cultural. 

Obviament aquest fet, que és la conseqüéncia 
d'alló que en déiem la crisi del resistencialisme (ben 
contraria ais consells del Simposi esmentat), ha tin-
gut uns efectes decisius sobre la cultura del país. D'una 
banda, perqué ha servit per tal que els gestors de 
la cultura s'adonessin que era difícil de sostenir una 
lluita entre una industria cultural i una cultura de 
resistencia minoritzada; si es volia aconseguir una certa 
possibilitat de supervivencia, mes aviat calía plante-
jar el combat en el mateix terreny de la industria 
dominant. I d'altra banda, perqué s'ha passat fácil-
ment de considerar la inevitabilitat de la difusió de 
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determinats béns culturáis (ideológicament impresen
tables per a una consciéncia progressista deis anys 
setenta) a defensar-se acríticament la bonesa, molt 
en la línia de les consciéncies light del postmodernisme. 

Aquest conflicte entre dependencia cultural i resis-
tencialisme d'una banda, i de l'altra entre adaptació 
ais models de producció industrial de cultura o man-
teniment de mercats especialitzats i minoritaris, es 
el context en el qual s'han de situar la producció 
i les practiques culturáis d'aquest decenni, així com 
les polítiques culturáis que hi han intervingut. 

Només per posar un exemple, un deis casos mes 
simptomátics i específics del fenomen del qual par-
lem, a nivell cátala, es el de la nova can9Ó. Durant 
els primers quinze o vint anys, la nova can9Ó es desen-
volupá en línia ascendent, amb l'únic suport d'un mer-
cat discográfic modest i d'un voluntarisme cultural 
resistent. Pero no es atzarós que una editora disco-
gráfica com Edigsa, creada formalment a Vic el 1961 
i amb les primeres produccions el 1962, comencés 
a perdre els seus millors intérprets (comercialment 
parlant) a fináis deis anys setanta, i que entres el 
1979 en una crisi sense sortida, per acabar desapa-
reixent l'any 1983. A partir de Uavors, el que havia 
estat el fenomen de la can^ó ha quedat reduit a un 
petit nombre d'intérprets que enregistren en segells 
multinacionals, sota la pressió constant, i en alguns 
casos eficaz, d'una invitació a canviar d'idioma per 
ampliar el mercat, i a un estol d'intérprets gairebé 
sense mercat. El recital, com a lloc fonamental 
d'expressió de la can^ó, ha fet crisi, i només fun
ciona en grans i comptades ocasions. La canfó passá, 
dones, del resistencialisme i el mercat no industrial 
a la «normalitat» de la cultura de mercat industrialit-
zat. La seva crisi, que la tenía i la té, és una «crisi 
de normalització», i d'adaptació a unes liéis de mer
cat molt dures. 

Així dones, 1'análisi de la producció i de les prac
tiques culturáis passa per observar la presencia de la 
industria i el consum culturáis, que apareixen com 
el camí normal i generalitzat de llur expressió, sota 
les «garandes» ideológiques d'una indiscutible impor
tancia económica (es tracta d'un deis pocs sectors 
industriáis que no coneix la recessió i que continua 
creant llocs de treball), i d'uns suposats «efectes demo-
cratitzadors», que no és ara el moment de discutir, 
pero en els quals certament ens costa de creure. 

Tanmateix, no podem pas oblidar que be subsis-
teix encara una producció de cultura que podríem 
anomenar artesanal, i que s'adre$a a públics reduíts 
i especialitzats. Pero cal teñir present que també aqües

tes formes artesanals son cada vegada mes dependents 
del tipus de producció dominant: fins al punt que 
son els suports televisius, Yesponsorització de les grans 
marques o l'ajut de les administracions publiques els 
qui determinen les condicions de llur mateixa possi-
bilitat d'existir. 

3. EL CONSUM CULTURAL 

Qualsevol aproximació empírica a les característi-
ques i a la importancia económica de les practiques 
culturáis és, ara com ara, una empresa impossible. 

Dos factors fan especialment difícil la tasca d'ana-
litzar alió que és la vida cultural del ciutadá. L'un, 
mes conceptual, rau en el fet de la indefinició deis 
límits d'alló que es pot considerar própiament cultu
ral. En efecte, l'extensió continuada d'alló que és ano-
menat cultura, i la seva mateixa naturalesa, en fan 
molt difícil una análisi global. Aquesta extensió té 
en part una funció ideológica, en la mesura que accen-
tua Paparen^a d'igualitarisme que tota societat demo
crática necessita per tal de sentir-se legitimada. La 
cultura de masses crea el simulacre d'una societat en 
la qual l'accés a la cultura, tradicionalment associat 
a les élites amb poder, ara es generalitza i es «demo-
cratitza», com els agrada de dir ais gestors polítics 
de la cultura. 

Pero, al mateix temps, el fet de poder etiquetar 
de «culturáis» unes practiques que abans no ho eren, 
automáticament les revaloritza, tot fent entrar en el 
mercat de béns simbólics i intangibles una quantitat 
cada vegada mes gran de productes i de servéis. Es 
per aixó que quan, per exemple, prendre's un vas 
d'aigua pot arribat a convertir-se en una qüestió de 
distinció social, demanar una Perrier acaba esdeve-
nint un fet cultural significatiu, capa9 d'afegir un valor 
extra a un producte trivial. 

Pero a mes de les qüestions teórico-ideológiques, 
que afecten i varien acceleradament el sentit i la direc-
ció de les mateixes practiques culturáis, cal dir també 
que no hi ha hagut intents seriosos d'estudiar les varia-
cions de significat d'aqüestes practiques culturáis, ni 
d'avaluar-ne la direcció i la intensitat. 

Els treballs que existeixen, en comptes d'aportar 
claror a la qüestió estudiada, senzillament en refor-
cen els «pre-judicis» i el discurs ideológic, essent fidels, 
en definitiva, a la voluntat de qui els ha encarregat. 
Qualsevol intent d'analitzar críticament la cultura, 
en una societat que n'ha fet gairebé una «concepció 
del món», esdevé una irreverencia sacrilega. 



a) El consum cultural: una confuúó calculada 

Catalunya s'ha vist immergida, vulgues que no, 
en aquest procés general de confusió calculada que 
ve a ésser el resultat de l'anomenada «democratitza-
ció cultural». 

En aquesta dinámica de confusió calculada, hi hem 
de considerar el fet que, aquí i arreu, cultura esdevé 
sinónim de lleure. Des del passejar, passant per 
1'audiencia passiva de televisió, fins a 1'esport, el 
turisme i la cuina, tot pot esdevenir «cultura» si és 
degudament «interpretat». Així, el cálcul de la des
pesa familiar en «cultura» inclou de fet uns elements 
tan diversos, que resulta sovint impossible de deter
minar quan han suposat realment un consum cultu
ral, i quan es tractava d'una necessitat d'un altre ordre, 
no «cultural». 

L'única dada de qué disposem, referida ais dar-
rers anys, i sense possibilitats de ser comparada amb 
cap altra d'anterior o posterior (comparado que, d'altra 

banda, seria prou difícil a interpretar), és la que ava
lúa la «despesa anual en cultura» a partir de l'estudi 
deis pressupostos familiars. Donant per bones les xifres 
que ens proporciona, cal fer notar com a significatiu 
que l'any 1980, a Catalunya, hom despenia una quan-
titat semblant en espectacles de tot tipus, en Padqui-
sició d'aparells de televisió, o bé en activitats relacio-
nades amb la práctica deis esports: al voltant de les 
vuit mil pessetes per familia i any. El turisme, els 
restaurants i altres activitats d'esbarjo s'emportaven, 
en canvi, el 60 % de les cent mil pessetes anuals que 
una familia catalana, segons Pestudi, dedicava a la 
«cultura». En definitiva, segons Pestudi de PINE, la 
despesa familiar en cultura es situaría a Pentorn del 
6,5 % del pressupost familiar. (Taula 26.2). 

A aqüestes xifres, i essent fidels a les noves qua-
lificacions «culturáis» (alió que porta certs sectors polí-
tics a dir de la nostra societat que és un «estat cultu
ral»), caldria afegir-hi encara d'altres despeses; la moda, 
especialment en el vestir; els ensenyaments especia-

Taula 26.2 
DESPESA FAMILIAR ANUAL EN 

Pressupost estimat per familia, per ais ¡ 

Aparells radio 
Aparells televisió 
Aparells acústics 
Material fotografié 
Cinema, fotos 
Material dibuix 
Joguines, jocs 
Discs, cassettes 
Llibres 
Premsa 
Plantes i flors 
Animáis 
Total Equipament 
Cinema, teatre i música 
Altres espectacles 
Total Espectacles 
Restaurants, hotels... 
Viatges turístics 
Altres d'esbarjo 
Total Turisme 
Articles esport 
Despeses esports 
Caca, pesca... 
Total Esport 
TOTAL CULTURA 
Total cultura sobre 
el pressupost global 

Total 
(en milions) 

1.167 
13.244 
2.298 
1.209 
2.099 

965 
5.608 
2.099 
4.740 
8.731 
1.450 

870 
44.480 
11.178 
2.333 

13.511 
86.085 

1.545 
3.233 

90.863 
874 

11.596 
1.369 

13.839 
162.693 

CULTURA 
anys 1980/1981 

% 

0,7 
8,1 
1,4 
0,7 
1,3 
0,6 
3,5 
1,3 
2,9 
5,4 
0,9 
0,5 

27,3 
6,9 
1,4 
8,3 

52,9 
1,0 
2,0 

55,9 
0,6 
7,1 
0,8 
8,5 

100,0 

6,5 

Despesa mitja 
per a cada llar (ptes.) 

718 
8.147 
1.414 

744 
1.291 

594 
3.450 
1.291 
2.916 
5.371 

892 
535 

27.363 
6.876 
1.435 
8.311 

52.953 
950 

1.988 
55.892 

538 
7.133 

842 
8.513 

100.079 

Es considera que la despesa mitja de les llars catalanes és de 1.539.931 de pessetes anuals. 
L'estudi fa una estimado de 1.625.680 llars. 

Font: Elaborado propia a partir de les dades de l'INE, Encuesta de presupuestos familiares 1980/1981. Cataluña. Madrid, 1984 



litzats, com la música o la dansa; certs equipaments 
de la llar destínats a la decoració; els objectes de dis-
seny, etc. 

Pero bé hauríem d'adonar-nos que en realitat el 
consum cultural creix fonamentalment a causa d'unes 
despeses en equipaments que, si molt convé, també 
podríem anomenar «culturáis». Si Pestimació de ven
des d'aparells de vídeo a Pestat espanyol per a 1986 
es sitúa en 530.000 unitats, cosa que vindria a repre
sentar una despesa aproximada d'uns 40.000 milions 
de pessetes, només aixó ja hauria suposat gairebé el 
5 % d'augment del pressupost familiar en cultura 
(Taula 26.3, i Grdfic 26.1). 

Les dades d'aquesta «despesa familiar anual en cul
tura», ni que siguin poc precises, mostren que les prac
tiques culturáis «clássiques» (fins i tot incloent-hi certs 
espectacles, els continguts deis quals poden ser ben 
actuáis) signifiquen una part prou minsa d'aquests pres-

Taula 26J \ 
VIDEO DOMÉSTIC A ESPANYA 

Evolució a Pestat 
del pare de 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

espanyol 
magnetoscopis (1980-1986) 

31.000 
130.000 
330.000 
850.000 

1.270.000 
1.836.000 
2.366.000* 

L'empresa Nielsen Company, S. A., estima que el pare está configurat 
per un 73 % de VHS, un 26 % de Beta, un 1 % de Video-8 i V-2000. 
* L'estimació de vendes per a 1986 era de 530.000 unitats. 

Font: Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. 

Gráfic 26.1 
VIDEO DOMÉSTIC (1980-1986) 

2,5 

2,0 -

(milions d'unitats) 

1,5 " 

1,0 -

0,5 -

0,0 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Font: Asociación Nacional de Industrias Electrónicas 
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c) La desnacionalització cultural supostos. Dit d'una altra manera: accedir-hi continua 
essent un afer de minories, i mes aviat esporádic. 

b) U escolarització de la cultura clássica 

Una primera constatació és, dones, que aqüestes 
practiques culturáis clássiques (si emprem el terme 
«elássie» per referir-nos a alió que era la cultura en 
un sentit restringit) son de carácter minoritari, fet 
que hom podría considerar mes escándalos en una 
societat dita «del lleure», com la nostra, que no pas 
en el context d'unes formes de vida de fa quinze 
0 vint anys. Pero és que sovint, a mes, si es salven 
de la pura desaparició és per alió que bé podríem 
anomenar procés d'escolarització de la cultura, és a 
dir, per un fenomen que les converteix en obligató-
ries per a un segment important de la població. 

No es tracta ja només de comprovar que avui els 
tiratges importants de llibres corresponen a les obres 
de lectura obligatoria a escoles i instituís, sino que, 
de fet, les biblioteques son fonamentalment (ni que 
potser no ens agradi haver-ho de reconéixer) biblio
teques per a escolars que necessiten un lloc d'estudi 
que les llars familiars i les escoles no proporcionen. 
1 és també el cas deis museus, pensats sobretot en 
funció de les tasques didáctiques que hauran de com-
plir: no és pas casual que un deis museus mes visitats 
de Catalunya, el Museu de la Ciencia de la Fundació 
Caixa de Pensions, sigui visitat fonamentalment per 
escolars en hores lectives. 

Aquest procés arriba mes lentament al món deis 
espectacles, pero va fent el seu camí. En aquest sen
tit, Joventuts Musicals de Catalunya organitza de fa 
temps concerts per a escolars, i hi ha iniciatives impor
tants, que es van estenent a diverses ciutats, que o 
bé porten Pespectacle a la mateixa escola (els progra
mes de La Caixa a les escoles), o bé porten Pescóla 
fins a Pespectacle (com és el cas de Pedagogía de 
Vespectacle des de fa mes de deu anys). 

En qualsevol cas, si no és per la via de 1 escolarit-
zació de la práctica cultural, sí que com a mínim cada 
vegada mes els espectacles son considerats, explícita-
ment o no, com a servei públie, mantingut amb sub-
vencions i no pas peí seu carácter competitiu. I sense 
pensar en els casos extrems (com el del Gran Teatre 
del Liceu), es podría veure en quins camps Vesponso-
rització pública o privada és la condició sine que non 
de la supervivencia de determinades formes de crea-
ció, de producció i de consum cultural. 

Finalment, no podem deixar de fer referencia a 
alió que podríem anomenar un procés de desnaciona
lització cultural, i que óbviament va acompanyat d'una 
creixent provincianització de la cultura. La depen
dencia cultural s'empara en un discurs falsament uni
versalista que sovint li permet presentar-se com a camí 
d'obertura al món. Tot plegat no és res mes que un 
miratge que fa mes passadora la dependencia cultural 
efectiva. 

Cal teñir ben present, a mes, que la dependencia 
es fa significativa no a través de les formes minoritá-
ries d'expressió cultural, sino sobretot en la cultura 
de masses. No son pas les traduccions de novel-la 
estrangera alió que «provincianitza», sino el consum 
generalitzat de productes televisius com Dallas, com 
a cas paradigmátic. Aquesta dependencia fa del nos-
tre país, com de tants altres, una veritable provincia 
cultural de Pimperi que controla les noves fronteres 
de la comunicació. 

No es tracta pas ara ni aquí de lamentar-se'n o 
de celebrar-ho, sino simplement de desfer malentesos 
i de facilitar una comprensió mes profunda de les 
practiques i del consum culturáis d'avui. 

4. L'ASSOCIACIONISME CULTURAL 

Un deis paisatges culturáis que mes sembla haver 
canviat en el decurs d'aquests deu anys és el de Passo-
ciacionisme cultural, no tant en alió que fa referencia 
al nombre d'entitats, sino sobretot en relació a una 
certa crisi del voluntarisme que li és consubstancial, 
i a un cert replantejament en Porientació deis seus 
objectius. 

Aquest associacionisme, que sovint és el nucli de 
la iniciativa de Panomenada societat civil, ha repre-
sentat una forma de participació activa a la vida cul
tural, al marge de les noves formes de consumisme. 

Tanmateix Pexisténcia d'aquestes entitats, nascu-
des i formades sobretot en Pantifranquisme, s'ha adap-
tat amb moltes dificultats a la nova situació. D'una 
banda, de cop i volta han hagut de resituar-se espe-
cialment en relació a la iniciativa pública, que no sem-
pre ha comptat amb la seva col-laboració, ans tot al 
contrari. D'altra banda, la progressiva professionalit-
zació de Poferta cultural ha fet mes difícil de mante-
nir unes ofertes d'activitats regulars a causa del seu 
encariment. A mes, una vegada el resistencialisme s'ha 
anat veient com a innecessari o no tan urgent, el vo-



luntarisme s'ha refredat, i aitals activitats ja no comp-
ten amb les col-laboracions desinteressades d'altres 
moments. En definitiva, sovint han perdut el prota-
gonisme social que havien tingut; o fins i tot, havent 
contribu'it decisivament a la formació de les persones 
que mes tard havien d'ocuparjlocs clau en els carrees 
de gestió municipal, han quedat «descapitalit2ades»pel 
que fa a directius. 

Aquest fets semblen denotar sobretot les dificul
táis d' adaptado de Fassociacionisme a la nova situa-
ció democrática, i podrien ser objecte de reflexió auto
crítica per part de tantes entitats que, vistes les 
dificultáis, han confiat o encara confien en la sortida 
fácil de la subvenció pública per tal de poder conti
nuar existint. 

Pero fóra injust no advertir que també F adminis
trado ha tingut una bona part de responsabilitat en 
aquesta crisi. D'una banda, perqué no sois no ha donat 
un suport adequat a la iniciativa de les associacions, 
sino que sovint hi ha competit amb uns mitjans incom
parables, acaparant o recollint una feina llargament 
preparada per aqüestes entitats. I d'altra banda, per
qué ha deixat de valorar un tipus d'iniciativa cultu
ral que no només acostuma a ser minoritaria, sino 
que en té una certa vocació, peí tipus de model cul
tural que proposa, tan allunyat del consumisme cul
tural imperant. I tot plegat, acompanyat de la neces-
sitat de protagonisme que ha perseguit i guiat les 
actuacions de tantes administracions: com si el fet 
d'haver de compartir o cedir «imatge» a una entitat 
privada els sembles intolerable. 

Les experiéncies han estat tan diverses, que tota 
generalització esdevé inevitablement massa poc pre
cisa per a cada cas particular. Pero, si mes no, en 
tots els casos es constata aquesta inadaptado que no 
sempre ha acabat bé, i que potser encara s'agreujará 
mes els propers anys. Les polítiques culturáis no han 
estat gaire sensibles a aquest fenomen o, senzillament, 
potser han cregut que no en tenien la responsabilitat 
o fins i tot que podien prescindir-ne. 

Pero una conseqüéncia que tard o d'hora hom 
haurá de prendre en considerado es la de Fallunya-
ment progressiu del ciutadá respecte de les formes 
de participació cívico-cultural. Una participació que 
només es pot canalitzar, precisament, a través d'aquest 
associacionisme que podria seguir essent una bona 
escola de formació de futurs responsables polítics 
locáis, i un bon enlla^ entre la vida política i les preo-
cupacions deis ciutadans mes conscients. 

5. LES POLÍTIQUES CULTURALS 

En d'altres apartats ja s'han fet algunes conside-
racions generáis sobre el paper de la intervenció de 
les administracions en el terreny de la cultura. Amb 
tot, ens caldria una certa aproximació mes descripti
va per tal de poder-ne fer una avaluació mes objecti-
va, que mostrés mes exactament com s'han produi't les 
formes d'intervenció durant aquests darrers deu anys. 

Pero tampoc en aquest punt no disposem d'análi
sis prévies, de tipus comparatiu, que aprofundeixin 
aquesta qüestió. De fet, només disposem de les memó-
ries que publiquen les mateixes institucions, i d' algún 
article referit a aspectes sectorials. Sí que hi ha un 
interessantíssim estudi, sens dubte el millor que s'ha 
fet sóbreles desposes de les diferents administracions 
en cultura a Catalunya, per be que queda incomplet, 
i que resta com una mostra afilada sense possibilitat 
d'efectuar comparacions que ens permetin una visió 
de Fevolució d'aquestes dades. Ens referim a Festudi 
que per al Libre Blanc de la Cultura realitzaren Caries 
CAMPS i Francesc CARULLA sobre VAnálisi delfinan-
gament de les activitats culturáis durant Vany 1985 
(Barcelona, Fundado Jaume Bofill, 1987). 

Obviament, el fet que marca la diferencia, en els 
anys que estudiem, és el de la creado del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que 
a partir d'un pressupost irrisori per a Fany 1980 en 
el moment de la seva constitució (no arribava ais 94 
milions de pessetes), progressivament ha pogut anar 
definint polítiques generáis i sectorials de for£a impor
tancia, que s'han sumat a alió que ja eren les políti
ques municipals i de les diputacions. A mes, una part 
d'aquests mateixos pressupostos son aportáis en forma 
de subvencions ais ajuntaments (per a Fany 1987, 
fins a 674 milions de pessetes), els quals també reben 
suport de les diputacions (Taula 26.4). 

Cal observar especialment que a Catalunya el pes 
de FAjuntament de Barcelona en les despeses de cul
tura és for^a important, peí fet de «suportar» una 
capitalitat que no ha tingut mai el reconeixement de 
l'estat. Es a dir que ha hagut de suportar una colla 
de servéis culturáis que, a Madrid per exemple, ana-
ven a carree deis pressupostos estatals, i no pas del 
municipi. Pot ser interessant recordar, per exemple, 
que el Museo Nacional del Prado a Madrid, dispo-
sava Fany 1986 d'un pressupost de 1.846 milions de 
pessetes aportades per l'estat. Paral-lelament, el Depar-
tament de Cultura només podia destinar a museus 



Taula 26.4 
EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS 

DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 
Pressupostos executats, 
en 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988* 

milions de 
de 1980 a 

pessetes, 
1988 

93,9 
1.009,3 
3.253,7 
4.664,0 
4.112,1 
5.462,4 
5.523,8 
7.840,8 
8.065,5 

Pressupost aprovat. 

Font: Memóries del Departament de Cultura, i Pressupostos de 
la Generalitat per a 1988. 

140 milions, i tot el pressupost de l'Área de Cultura 
de la Diputado de Barcelona el mateix any no supe-
rava de gaire aquesta quantitat. L'Área de Cultura 
de TAjuntament de Barcelona havia de destinar l'any 
1985 prop de 900 milions ais seus museus, i el seu 
pressupost total per l'any 1987 no arriba a duplicar 

la quantitat que només el Museo del Prado té assig-: 

nada ais pressupostos de Pestat. 
Aquest tráete diferenciat ve de lluny. Segons unes 

dades que citava Ferran MASCARELL a la revista Arrel 
(núm. 15-16, octubre de 1986), la inversió pública 
a la provincia de Barcelona el 1969 en museus, arxius, 
biblioteques o patrimoni, era de 1,89 milions de pes
setes, enfront deis 98,81 milions de Madrid (52 vega-
des superior). L'any 1975, les xifres eren de 34,99 
milions a Barcelona per 258,82 a Madrid (aquesta 
vegada, «només» set vegades i mitja mes). Pero final-
ment, Testat invertía a tot Catalunya el 1984 per 
a activitats culturáis prop de 64 milions, mentre la 
inversió que feia a Madrid era de mes de 6.000 milions 
(noranta vegades per sobre). 

Es per aixó que s'explica que una ciutat com Bar
celona hagi de fer una elevada despesa anual en patri
moni cultural (monuments, arxius, museus, excava-
cions, etc.), que el 1985 era de 1.500 milions de 
pessetes, mentre que la que feia el Departament de 
Cultura, peí mateix concepte i any, no arribava ais 
mil milions {Taula 26.5, i Gráfic 26.2). 

En el cas de l'any en qué disposem de dades com
parables (1985), podem mostrar unes xifres básiques 
de la despesa pública en cultura a Catalunya. Amb 
tot, cal teñir present les limitacions de les xifres, que 
no son completes peí que fa ais municipis, i el fet 

Taula 26.5 
DESTINACIO DELS PRESSUPOSTOS PÚBLICS EN CULTURA SEGONS LES ACTIVITATS 

Comparado entre administracions, en milions de pessetes, per l'any 

Destinado 

Patrimoni 
Llibre 
Música 
Arts escéniques 
Arts plástiques 
Cinema i fotografia 
Radio i TV 
Activitats socio-culturals 
Normalització lingüística 
Adm. general i activitats 

no classificades 

TOTAL 

Generalitat Diputacions 

990,1 1.211,1 
1.897,0 1.044,9 

431,9 202,2 
703,7 658,7 
173,2 287,1 
253,4 9,8 

17,1 2,3 
421,6 544,0 
584,8 35,6 

934,5 262,0 

6.407,3 ' 4.257,8 

Ajuntament 
Barcelona 

1.499,2 
496,1 

1.036,5 
356,2 
298,0 
24,0 

0 
603,0 
55,0 

165,0 

4.533,0 

1985 

Resta 
d'Ajuntaments 

602,8 
242,6 
255,8 
236,9 
117,6 
36,5 

200,2 
910,6 
121,5 

345,5 

3.070,0 

Les dades relatives ais municipis n'inclouen un 25 % del total, que correspon a un 65 % de la poblado. 
Les xifres es refereixen al total de despesa de les institucions en cultura, i no només ais pressupostos de les árees especifiques. 

Font: C. Camps i F. Canilla, Andlisi del ftnangament de les activitats culturáis durant l'any 1985. Barcelona, 1987. 



Gráfic 26.2 
DESPESA PÚBLICA EN CULTURA 
Típus d'activitat i Administrado, 1985 

Adm. general 

Normalització ling. 

Act. socio-culturáis 

Radio i TV 

Cinema 

Arts plástiques 

Teatre 

Música 

Llibre 

Patrimoni 

GENERALITAT 

DIPUTACIONS 

A. DE BARCELONA 

R. AJUNTAMENTS 

k • 

Font: Elaborado propia. 

0 1 2 3 4 5 6 

que no son consolidades, és a dir, que sobrevaloren 
la despesa puix que dupliquen les quantitats que pas-
sen com a transferéncies d'una institució pública a 
l'altra (Taula 26.6). 

D'aquestes xifres en destacaríem el fet que 1'apor
tado de la Generalitat conté una important quanti-
tat destinada a la Corporació Catalana de Radio i 
Televisió, que era fins un 1,2% del seu pressupost 
total, i el 41 % del qué destinava a Cultura. 

Peí que fa ais ajuntaments, les dades son incom-
pletes. Ara bé, si admetem que les que tenim son 
representatives, per cada segment segons el tamany 
del municipi, podríem aventurar una xifra estimada 
de despesa total en cultura deis municipis catalans, 
ponderant les quantitats segons la poblado total, tal 
com es mostra a la Taula 26.7. 

Aquesta estimado, que manté la despesa deis 

municipis per habitant en 1.921 ptes., suposaria una 
xifra total de 11.727,8 milions, de les quals un 38,7 % 
correspondria a l'Ajuntament de Barcelona, un 43,7 % 
a la comarca del Barcelonés, i un 58,4 % a les pobla-
cions de mes de 50.000 habitants. 

També és especialment interessant observar que 
els municipis de 10.000 a 50.000 habitants son els 
que despenen un percentatge superior del seu pressu
post en cultura: un 6 % els de deu a vint mil, i un 
5,6 % els de vint a cinquanta mil habitants (Taula 
26.8). 
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Institució 

Generalitat 
CCRTV 
Resta 
Ajuntaments 
Barcelona 
Resta 
Diputacions 
Barcelona 
Resta 
Administració Central 
TOTAL 

Taula 26.6 
DESPESA PUBLICA TOTAL EN CULTURA 

Despesa total i per habitant amb dades de 1985 

Despesa * Despesa/habitant 

10.983,7 1.799 
4.576,4 750 
6.407,3 1.049 
7.603,1 1.921** 
4.533,1 2.562 
3.070,0 1.403 
4.257,8 697 
3.276,0 695 

981,7 706 
773,5 127 

23.618,1 4.544 

Cultura/ 
despesa total en % 

2,9 
1,2 
1,7 
4,9 
5,0 
4,7 
9,1 

10,9 
5,9 

— 

_ 

Xifres no consolidades. 
* En milions de pessetes. 

** Calculat entre els habitants reals deis municipis estudiats. 
Les xifres intenten reflectir el total de la despesa en cultura de cada administració i no només la de les árees o departaments específics. 

Font: C. Camps i F. Camila, Análisi del financament de les activitats culturáis durant Vany 1985. Barcelona, 1987. 

Taula 26.7 
ESTIMACIÓ DE LA DESPESA MUNICIPAL TOTAL EN CULTURA 

Projecció de la despesa en cultura, per a la totalitat deis municipis (milions de ptes.) 

Tamany 
municipís 

menys de 1.000 h. 
1.000 a 5.000 
5.000 a 10.000 
10 a 20.000 
20 a 50.000 
50 a 300.000 
mes de 300.000 

TOTAL 

Despesa 
cultura 

57,3 
245,5 
147,5 
357,5 
668,1 

1.594,1 
4.533,1 

7.603,1 

% municipis 
estudiats 

22fi 
22,6 
30,8 
37,5 
48,0 
66,7 

100,0 

24,8 

% poblado 
estudiada 

24,3 
23,4 
31,5 
39,7 
51,1 
68,8 

100,0 

64,8 

Projecció de la 
despesa per al total 

de la poblado 

236,0 
1.051,2 

469,1 
901,2 

1.308,6 
2.317,2 
4.533,1 

11.727,8 

Ponderació de la despesa en cultura per cada segment del tamany deis municipis, en relació al % de poblado estudiada. 

Font: Elaboració propia, a partir de les dades de Pestudi Caraps-C anilla. Análisi del financament de les activitats culturáis durant Vany 1985. Barcelona, 1987. 

Taula 26.8 
DESPESA MUNICIPAL EN CULTURA PER HABITANT 

Despesa per habitant i sobre el total deis pressupostos municipals de 1985 

Tamany 
municipis 

menys de 1.000 h. 
1.000 a 5.000 
5.000 a 10.000 
10 a 20.000 
20 a 50.000 
50 a 300.000 
mes de 300.000 

TOTAL 

Despesa 
cultura 

(milions) 

57,3 
245,5 
147,5 
357,5 
668,1 

1.594,1 
4.533,1 

7.603,1 

Municipis 
estudiats 

% 

22,0 
22,6 
30,8 
37,5 
48,0 
66,7 

100,0 

24,8 

Despesa per 
habitant 

(ptes.) 

1.056 
1.778 
1.349 
1.709 
1.628 
1.257 
2.562 

1.921 

Desp. cultura/ 
Total despesa 

% 

3,6 
^,5 
4,7 
6,0 
5,6 
4,2 
5,0 

4,9 

Estimació del total de despesa en cultura, només deis municipis estudiats. 

Font: C. Camps i F. Canilla, Análisi del financament de les activitats culturáis durant Vany 1985. Barcelona, 1987. 



CREACIO I PRODUCCIO 
CULTURA 

SALVADOR CARDÚS 

NOTA INTRODUCTORIA 

Voler fer un balang d'allo que ha estat la creado 
i prodúcelo de cultura seria, ¡ndefectíblement, fer-ne una 
valorado qualitativa i quantitativa. Triar, ja és jutjar. 
I aquesta no és la pretensió d'aquest informe. 

Mes aviat ens proposem apuntar alguns trets que han 
caracteritzat aquesta creado i prodúcelo de cultura, 
esmentant alguns noms i obres que els illustrin, i recor-
dant alguns deis esdeveniments o dades que ajudin a 
situar-los en el temps i segons la seva repercussió pública. 

En aquest sentit, i també segons les formes de pro
dúcelo artística, els informes permeten enumeracions mes 
o menys extenses, i en definitiva, inevltablement designáis. 

A mes, hem trobat la informado en la recollida 
extensiva d*Informes i valoracions prévles (que sempre 
cltem Indlrectament, pelfet que tampoc no els hem res-
pectat totalment), l en aquest sentit, a mes de restar 
esclaus dyaqüestes seleccions prévies, no hem comptat 
amb una opinió propia peí que fa a les qüestions estric-
tament lligades a la creació artística. 

En cada cas citem les fonts fonamentals d}informa
do, pero cal insistir una vegada mes en la voluntat ¡ilus
tradora mes que no pas valorativa o crítica, encara que 
vagin ¡ntrínsecament lligades, vulgues que no. 

1. L'ARQUITECTURA 

L'análisi del fet arquitectónic té un doble ves-
sant, que obliga a l'adopció de perspectives diverses. 
D'una banda, hom pot fer-ne un tractament que posi 
rémfasi en la creació individual d'edificis o espais 
urbans. De l'altra, es pot considerar el fet urbá i arqui

tectónic d'una manera global, i analitzar, per damunt 
d'edificis singulars, les relacions entre Tarquitectura 
i el poder, o amb l'administració, tot observant l'evo-
lució urbanística en aquest marc socio-polític. 

Si comencem per considerar aquesta segona pers
pectiva mes global, cal recordar que a les darreries 
del franquisme es comenta a produir un moviment 
de protesta i reivindicatiu (tal com passá a d'altres 
sectors de la cultura), protagonitzat básicament per 
les associacions de vei'ns per una banda, i les associa-
cions professionals per l'altra (coUegis professionals, 
associacions técniques i institucions docents). 

Els últims anys del franquisme s'havien caracte
ritzat per Tagreujament de la situació des del punt 
de vista arquitectónic i urbanístic, a causa de la inca-
pacitat de l'administració, víctima deis seus mateixos 
errors, per aturar l'especulació i ordenar el creixe-
ment urbá. I davant el desgavell, es comen^ava a reac
cionar amb accions puntuáis pero, és ciar, mancades 
de coordinació i de for£a efectiva. 

En primer lloc, hi havia una sensibilitat creixent 
envers el patrimoni arquitectónic, que aguanta agres-
sions i enderrocaments gravíssims, i que encara fins 
al 1975 i 1976 semblava que n'havia de patir mes. 
En el marc del mateix Congrés de Cultura Catalana, 
es crea el Servei per a la protecció del patrimoni cátala 
(SERPACC), amb Pobjectiu fonamental de protegir 
el patrimoni que es considerava col-lectiu, tant en la 
seva dimensió de bé cultural com en la possibilitat 
de reutilitzar-lo, i aixó a través de l'organització de 
campanyes de sensibilització, de l'assessorament d'asso-
ciacions populars, de la denuncia sistemática de les 
actuacions il-legals, i de la realització d'estudis, inven-
taris i catálegs. 
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A partir de fináis deis setanta es pot dir que 
s'aconsegueix, aprofitant el marc de transitorietat polí
tica ais ajuntaments, una veritable frenada en Facció 
destructora, alhora que s'aturen projectes que havien 
estat fortament contestats. Només per referir-nos al 
cas de Barcelona, podríem recordar els mercats que 
es volien enrunar (el Born, el de la Llibertat a Gra
cia, o el de Sarria), talment com els edificis de la 
Casa de la Caritat o FEstadi de Montjuíc, o encara 
els aparcaments que s'havien de construir davant la 
Catedral, amb la destrucció de les restes de la vila 
romana. La llista, que podria fer referencia també 
a edificis singulars com Can Serra o la Casa Golfe-
richs, es repetiria municipi a municipi, i amb mes 
o menys sort peí que fa ais resultáis fináis de Facció 
defensora. 

Amb la presencia d'una administrado democrá
tica (des del 1979 ais municipis, i després, Fany 1980, 
a la Generalitat), la dinámica urbanística canviá. La 
major part d'ajuntaments disposaren d'organismes res
ponsables de la protecció del patrimoni, es confeccio
naren els catálegs corresponents d'edificis singulars, 
i s'anaren realitzant i aprovant els diversos plans 
d'ordenació urbana. 

A mes del patrimoni arquitectónic, un altre deis 
temes conflictius en Fordenació urbana es el que fa 
referencia a les zones verdes. A la capital barcelo-
nina, el 1975 es considerava que hi havia 13,5 m2 

de zona verda per habitant. D'aquests, només 3,8 
m2 eren utilitzables, pero el 40 % eren de fet zona 
esportiva (i d'aquests, el 70 % en mans privades). 

Les actuacions de F administrado, en aquest camp, 
i gairebé es podria generalitzar a la majoria de ciutats 
catalanes, s'han basat d'una banda en Fesfor^ de recu
perado de grans espais, resultat de la desocupació 
de naus industriáis o del trasllat de servéis públics, 
per a convertir-los en zones d'ús públic; i, d'altra 
banda, en refer zones verdes o places publiques degra-
dades per tal que retrobessin una dimensió d'espai 
d'ús col-lectiu. A Barcelona, cal parlar de la pla^a 
de Festació de Sants —ara deis Paísos Catalans—, 
la del Pare de l'escorxador, i FEspanya Industrial, 
o de les possibilitats de futur deis terrenys de la Renfe 
al Clot. 

Hi ha finalment dos camps d'interés, que son el 
de les construccions escolars i el de la vivenda. 

Peí que fa al primer, cal dir que si bé es partia 
també d'una situació de déficit en Fescolarització i 
d'edificis en males condicions, s'han desenvolupat amb 
éxit dos plans d'inversió, un de 1981 a 1984, amb 
unes inversions per a noves construccions de gairebé 

9.000 milions de pessetes per a tot Catalunya (amb 
un increment de mes de 76.000 places escolars), i 
de mes de 4.000 milions per a obres de reforma i 
millora que han afectat 26.000 llocs escolars mes; i 
un segon pía, de 1985 a 1988, que havia de suposar 
la creació de 109 centres públics d'EGB, que afegits 
ais d'altres nivells, sumarien 193 centres nous. 

En tot aquest procés de construccions escolars cal 
destacar-ne el canvi radical d'orientació, que abans 
conduia a la construcció estandarditzada i monótona, 
i que ara ha passat cap a propostes autóctones i per-
sonalitzades, amb el reconeixement de la qualitat deis 
projectes tant a nivell nacional (diversos premis FAD 
d'arquitectura), com internacional (amb exposicions 
ais EEUU o visites de responsables de F administra
do japonesa). 

Finalment, i en relació a Fhabitatge, cal subratl-
lar la importancia de Faprovació deis plans d'ordena-
ció, una vigilancia en general prou estricta en el com-
pliment de les normatives per part de F administrado, 
i, per damunt de tot, el paper dinamitzador de la 
mateixa administrado en les realitzacions concretes. 
Darrerament, també cal considerar la dinámica reha
bilitados d'edificis antics que suposa la re-ocupació 
deis centres urbans. Aquesta empenta rehabilitadora 
suposava ja, Fany 1986, el 17 % del total del mercat 
lliure de la construcció per a tot Festat espanyol, i 
es preveu que augmentará fins al 35 % el 1990. A 
d'altres pafsos, les xifres encara son molt superiors: 
a Fran9a, per exemple, suposaven el 4 9 % , davant 
el 5 1 % de noves construccions. 

Peí que fa ais aspectes mes propis de la creació 
artística en arquitectura, la situació deis anys vui-
tanta és el resultat, d'una banda, d'aquesta base que 
suara comentávem i que ha permés la creació de grans 
obres publiques al costat d'edificis singulars i privats, 
i d'altra banda, d'una dialéctica entre la tradició arqui
tectónica catalana i la interpretado deis moviments 
mes representatius del panorama internacional. 

L'arquitectura actual té una de les seves bases 
d'inspiració en FEscola de Barcelona (Bohigas, Mar-
torell i Mackay, Correa i Milá, Coderch, Moragas, 
etc.) deis anys seixanta. En aquesta línia, hom hi tro-
baria arquitectes i equips mes joves com els de Bach 
i Mora, Garcés i Soria, Esteve Bonet, Francesc Rius, 
Elias Torres o José Antonio Martínez Lapeña. 

També format a FEscola de Barcelona, pero amb 
una trajectória divergent, hi hauria Ricard Bofill, un 
deis arquitectes mes coneguts arreu del món i alhora 
mes polémics dins el país. Recentment ha presentat 



el seu darrer gran projecte per a Catalunya, l'esperat 
Teatre Nacional. En aquesta línia crítica amb l'Escola 
de Barcelona (i seguim Topinió de Josep Maria MON-
TANER a la revista Catalónia de mar9 de 1987) hi 
trobaríem l'Studio PER, amb Clotet, Tusquets, Cirici 
i Bonet. Cal destacar finalment, la pla^a deis Paisos 
Catalans (1983) de Helio Piñón i Albert Vilaplana, 
la rehabilitado de la fa9ana del riu Onyar (1982-1984) 
de Josep Fuses i Joan Maria Viader, o la reconversió 
de l'antiga fábrica de La Sedeta, com a escola i cen
tre cívic (1982-1984) de Fayol, Giol i els germans 
Llistosella, entre moltes altres construccions. 

L/arquitectura catalana actual es caracteritza per 
alió que Manuel GAUSA, a Quaderns d9Arquitectura 
(núm. 164 de gener-mar^ de 1985), anomenava, citant 
una expressió d'Arcadi Pía, «el discret encant de la 
sobrietat i la fe en la claretat, la rao i el seny». Hi 
ha una voluntat de contenció, es a dir, de «fer preva
ler el valor del realisme en la concepció i el desenvolu-
pament deis projectes, valorant la limitado deis elements 
a emprar, el respecte i les relacions amb l'entorn, i sobre-
tot un gust per Vheréncia i la tradició». Segons Tautor 
esmentat, les obres son conjunts «d'aspecte general sobri, 
ascétic i seré, pero generalment amb petits detalls (...) 
de disseny mes lliure i que proporcionen un contrapunt 
lleuger i sensual». 

2. LES ARTS PLÁSTIQUES 

a) Uevolució estética i la ideológica 

El terreny de les arts plástiques és el camp de 
la creació per excel-léncia. La gran diversitat de pos-
sibilitats de manifestar-se Tacte creatiu fa difícil qual-
sevol classificació convencional. La creació plástica 
s'ha apartat sovint de l'exercici de l'ofici del qual 
procedía, i pot mantenir-se en molts casos al marge 
de les determinacions que podrien imposar la depen
dencia d'una producció industrial o T aplicado d'unes 
técniques no controlables peí mateix artista. També 
és en el terreny de les arts plástiques on la ruptura 
amb la tradició, quan s'ha produi't, ha estat mes 
radical. 

Alhora, i malgrat la difícil traducció en termes 
ídeológics i polítics de l'expressió artística plástica, 
per la manca de suport verbal que li és habitual, pot-
ser és, paradoxalment, on el díscurs legitimador de 
la mateixa práctica esdevé mes ideológic que en cap 
altra art. 

Tot plegat fa que a l'hora d'esbossar una panorá

mica general del que ha estat la producció en un espec-
tre tan ampie de la creació artística, necessáriament 
es barregin les creacions mes lligades ais mercats de 
la distinció i el prestigi amb els productes mes margi
náis (o «alternatius», com se solen autodenominar): 
des deis resultats creatius produits grácies a inver-
sions milionáries, fins a les obres que son resultat 
d'una dedicació voluntarista al marge deis cañáis 
comerciáis; des deis esdeveniments artístics de dimen-
sió pública (grans exposicions, mostres, biennals) fins 
a 1'acte creatiu individual, aillat i mal conegut. Pero, 
sobretot, cal dir que aquest bigarrament de fenómens 
no és «culpa» de la brevetat de l'espai que dediquem 
a la seva análisi, sino que és probablement intrínsec 
a la mateixa activitat creadora o, si mes no, a la pre-
tensió de voler considerar com a únic Tespai de la 
creació plástica. I aquesta pretensió no és tant la de 
l'analitzador com, sovint, la deis mateixos protago-
nistes. 

Així, no és estrany que hom pugui presentar una 
operació de prestigi polític com a mostra de suport 
a l'art alternatiu o marginal, o que un artista ben 
instal-lat en els circuits comerciáis i de prestigi sos-
tingui una retórica respecte a la seva obra suposada-
ment crítica amb el sistema i l'ordre establert. En 
les arts plástiques tot és pensable; i sobretot, el dis-
curs ho fa tot possible. 

Aquesta reflexió inicial sembla indispensable si 
considerem que una panorámica del fet creatiu en 
arts plástiques, que recolza en el discurs escrit en 
comptes de poder mostrar a la vista de la persona 
encuriosida directament els objectes «creats», neces
sáriament ha de recorrer a la racionalització. I la racio-
nalització no necessáriament descriu sino que mes aviat 
emmascara alió que pretén mostrar. 

Des d'aquest punt de vista, es pot dir que el dis
curs que intenta donar compte de l'evolució de les 
arts plástiques els darrers deu anys, ja no sabem si 
mes que no pas dir sobre l'evolució en les formes 
de creació, alió que mostra és l'evolució del mateix 
discurs sobre la creació plástica, sigui quina sigui. 

Així, l'última versió d'aquest discurs que s'imposa 
sobre l'art és aquell que pretén que l'art no diu res 
mes que alió que mostra. L'art «mes modern» sería 
aquell que precisament no vol dir res, on Fúnic que 
comptaria seria la imatge i no les intencions. L'inte-
rés no rauria tampoc en l'obra mateixa, sino en les 
sensacions que pugui crear. Segons aquest discurs, 
P artista, la seva trajectória, els seus propósits i les 
seves creences, no teñen interés ni cal conéixer-los. 
Tanmateix, des d'un punt de vista crític, és evident 



que aixó només és «una manera de parlar», que peí 
simple fet de ser dita ja delata la seva poca honeste-
dat. O pitjor, la seva inconsistencia; com és que 
escriuen «histories» sobre la pintura aquells qui defen-
sen una pintura «sense histories»? 

Dit aixó, cal advertir també que, cada vegada mes, 
el «panorama» sobre les arts plástiques és el pano
rama de les novetats, o de la innovació i fins de la 
moda, en aqüestes arts. El gruix de Pexpressió tradi
cional, clássica, convencional o com es vulgui dir, 
queda exclós de tota panorámica, encara que pugués 
expressar (com és sovint el cas) el gust de les majo-
ries. Aquesta és óbviament una especificitat de les 
arts plástiques, inimaginable en canvi en aquelles arts 
que no podrien existir sense un nombre relativament 
considerable d'espectadors o, si es vol, de consumi-
dors. No sembla, dones, que a les arts plástiques els 
hagi arribat Phora d'aquella «democratització» que 
reclamen els funcionaris de la cultura. 

Fins a Fany 1975, Pavantguarda en Part cátala 
és llegida en termes de resistencia. I també a Pinre-
vés, la resistencia troba la seva expressió en les for
mes d' a van t guarda. De manera que sovint l'art 
d'avantguarda apareix com Pexpressió d'una realitat 
nacional, que alhora ajuda a constituir. L'art d'avant-
guarda resta, dones, fins al 1975, estretament vincu-
lat a la vida política catalana. 

Diversos analistes consideren que a partir de 1976, 
i a causa deis canvis democratitzadors de la vida del 
país, s'inicia un període que hom podría qualificar 
de «reflexiu», que fins a la década deis vuitanta no 
donará uns resultats configuradors d'un nou marc per 
a l'activitat artística (vegeu Teresa CAMPS I MIRÓ, 

1985). 
Des del nostre punt de vista, també caldria recor

dar que el període del 1976 al 1980 és aproximada-
ment el mateix que des de la crisi de les actituds 
resistencials desemboca en la intervenció decidida de 
les administracions en Pacció cultural: és per tant —dit 
sense males intencions— un període ciar de crisi de 
«motivacions». 

b) Espais, galeries, revistes 

A Pinici deis setanta les noves tendéncies artísti-
ques havien anat trobant els seus espais d'expressió 
(galeries com Aquitánia, Sala Vin^on, etc) i les seves 
expressions teóriques i practiques (Iniciativa d'Art 
Concepte, Mostra d'Art Múltiple, etc.). 

Aquest terreny d'iniciatives privades, caracterit-
zades sovint per una continuitat escassa, no s'ha pas 
empobrit, tot i que hagi quedat eclipsat pels grans 
projectes que han emergit en la década deis vuitanta. 
En aquest sentit, podríem destacar l'aparició de la 
galería Mec-Mec, i de la Sala Tres de PAcadémia de 
Belles Arts de Sabadell (1977); PEspai B5-125 del 
Departament d'Art de la Universitat Autónoma de 
Barcelona (1978); Pobertura de la Galería Metrónom 
(1980), que s'especialitzá en l'art de recerca, i que 
el 1984 canviava de local i el 1985 es transformava 
en la Fundació d'Art Contemporani Tous-De Pedro, 
de la qual podem recordar les exposicions Els Hai-
gues, Paraparémies per a un microacte de Benet 
Rossell, o la de Francesc Abad de 1981, Material 
huma, i que compta a mes amb Pedició d'una revista 
propia, Metrónom, una biblioteca especialitzada, i 
una llibreria amb les ultimes novetats en ajrts plásti
ques; o Paparició del SIEP (Sapigues i Entenguis 
Produccions) el 1981 a Reus, que praticá la tramesa 
postal fins al 1984. 

També és de destacar, en aquesta mateixa línia 
de la iniciativa privada, Paparició de diverses revis
tes especialitzades i col-leccions editorials com Arti-
lugi, revista d'art que apareix el 1977 i fins al 1982; 
les publicacions & Eczema de Sabadell, la revista 
Tascó, en relació amb PEscola Taller d'Art de Reus; 
la publicació-objecte CAPS.A, de Mataró, que treu 
el seu primer número Pany 1982; la revista A, de 
la Federació Sindical d'Artistes Plástics de Catalunya 
(1982); la revista Ártics (1984); i les col-leccions Art 
Cátala d'Edicions 62, amb set volums, iniciada el 
1983; Agenda d'Ámbit, de Servéis Editorials (1984); 
i encara la coUecció Cobalt de les edicions Papers 
d'Art (1984). 

c) La Fundació Joan Miró 

El 15 de juny de 1975 s'inaugurava la Fundació 
Joan Miró, Centre d'Estudis d'Art Contemporani, que 
ha estat i és encara avui el canal de l'activitat artís
tica mes dinámica. Precisament el Congrés de Cul
tura Catalana, amb el seu acte final a Eivissa, utilit-
zava el marc de la Fundació per a presentar una 
exposició de balan? amb el títol Qué és i qué ha 
estat la Cultura Catalana? (1977). 

Aquest paper dinamitzador de la Fundació Miró 
es fa palés en el fet que des de la seva inauguració 
s'hi han aplegat una colla d'artistes i de crítics, sota 
YÁmbit de Recerca primer, i després com a Espai 
10 (1977), amb la intenció de presentar treballs de 



joves creadors. Fruit d'aquesta iniciativa és Pexposi-
ció Art amb nous mitjans, Objecte amb vídeo i 
Pintura entre d9altres (1986). En aquesta línia, encara 
que amb formules organitzatives diverses, cal recor
dar la proposta El Viatge (1982-83) encarregada a 
Rosa Queralt, Gloria Picazo i Vicens Altaió. 

A mes d'aqüestes experiéncies mes innovadores 
i d'investigació, és impossible de £er una llista exhaus
tiva de les millors mostres i exposicions de la Funda-
ció, encara que en destacarem algunes, a tall d'exem-
ple deis diferents tipus d'iniciatives: Técniques. 
Formes i Art Textil (1977), Suggestions olfactives 
(1978), les monográfiques de Paul Klee i Henry 
Moore (1981), Casino (mostra d'artistes experimen
táis catalans del Principat i de la Catalunya del nord, 
1983), o la de Duchamp el 1984, entre d'altres. 

nes i / / . Anglada Camarasa (1981), Pexposició 26 
pintors, 13 crítics; Nous valors de la pintura jove 
espanyola (1983), Modigliani (1981), etc. 

d) Les caixes d'estalvi 

Les altres entitats que han tingut un paper relle-
vant en el camp de les arts plástiques, abans que les 
administracions ho poguessin fer, han estat les caixes 
d'estalvi, i especialment, la Caixa de Pensions, la Caixa 
d'Estalvis de Catalunya i la Caixa de Barcelona, a 
través de sengles fundacions. 

Aqüestes entitats han sabut veure en la promoció 
d'iniciatives culturáis un camí immillorable de crea-
ció d'imatge i, en definitiva, un magnífic recurs publi-
citari. Avui, el paper d'aquestes entitats d'estalvi en 
la direcció i conformació del que és el món de les 
arts plástiques, en la configuració de gustos, i en el 
mecenatge de determináis corrents estétics, és abso-
lutament decisiva, com en d' altres époques ho havien 
estat Paristocracia, la cort reial o la mateixa església. 
A mes, aquesta «direcció» la poden fer sense haver 
de rebre l'embat de la crítica, a la qual s'ha de sot-
metre en canvi P administrado pública en haver de 
donar comptes de les seves orientacions. 

Cal fer esment, en aquest punt, de la Biennal 
de Pintura Jove iniciada el 1975 per la Caixa de 
Barcelona, i que el 1987 celebrava la seva sisena edi-
ció, havent atorgat els seus primers premis a Niebla 
(Diguem no, 1975), García-Sevilla i Jorge Vidal 
(1977), i en Pedició mes polémica de totes, a Caries 
Pazos (1978). 

Es de destacar Pobertura del Palau Macaia, el 
1979, per la Caixa de Pensions, on hi inicia una 
intensa activitat de cicles i debats, pero sobretot 
d'exposicions, la primera dedicada a Pescultor Arís-
tides Maillol, i a continuado, d'altres de tant ressó 
com FAD.y 80 anys de joiería i orfebrería catala-

e) Les administracions publiques 

Fins Pany 1981 no es pot pas dir que les admi
nistracions publiques endeguin una política propia en 
les arts plástiques, o si mes no, no és fins llavors 
que cometa a teñir una projecció pública. 

Peí que f a al Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Pany 1981 inicia una política 
de beques i ajuts ais artistes i a la mateixa creado, 
el 1982 posa en marxa en programa d'exposicions 
itinerants, i el 5 de juliol crea el Servei d'Arts Pías-
tiques, que des del principi fins al juny de 1987 dirigí 
Daniel Giralt-Miracle. 

Entre les iniciatives própies de la Generalitat cal 
destacar, d'una banda, exposicions de carácter ampli, 
en les quals les arts plástiques hi tingueren un paper 
rellevant, com la primera edició áJExpocultura (1982), 
amb una mostra titulada Arts plástiques de 1950 a 
1980, o la de carácter popular Catalunya Endavant, 
el mateix any. D'altra banda, i fruit de la propia polí
tica del Departament de Cultura, cal destacar grans 
exposicions monográfiques, com la que en col-labor a-
ció amb el Ministeri de Cultura organitzá el 1983 
sobre el pintor Salvador Dalí, amb 400 obres d'aquest 
autor, Pantológica á'Alfaro al Born, i les de Ráfols-
Casamada (Fundado Miró) i Grau-Garriga (Sant 
Cugat), la mostra inaugural de Pespai d'exposicions 
del Palau Marc, amb el nom de Bestia! (1984), 
Barcelona-París-Nova York, i Extra (1987). Caldria, 
a mes, fer menció de la creació del Centre de Docu
mentado de PArt Contemporani Alexandre Cirici 
(1984), i de la primera edició del premi Catalbnia 
d'il-lustració el mateix any. Es també el 1984 que 
el Departament de Cultura anuncia que el futur Museu 
d'Art Contemporani possiblement se situará provi-
sionalment a Pantic convent de Santa Mónica, en res
taurado. 

L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, 
inicia també el 1981 una política d'exposicions al Palau 
de la Virreina: esmentem les dedicades a Gargallo, 
Nonell i Llorens Artigas (1981), Rusiñol, Mondrian, 
Juli González i Ramón Casas (1982), Pantológica 
Ramón Rogent, la de Caries Mensa i la & Apelles 
Fenosa (1983), Pantológica de Vila Arrufat i la 
¿'Enríe Casanovas (1984). 

A mes, PAjuntament de Barcelona ha seguit la 
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política de situar diverses noves escultures a Pespai 
urbá. Des de 1982 fins a 1986 se n'havien instal-lat 
vint-i-nou, i en quedaven tretze mes en projecte. Entre 
els autors hi ha els catalans Miró, Rebull, Fenosa, 
Alsina, Brossa, Llimona, Subirachs, Tapies, i també 
deis estrangers Chillida, Ellsworth Kelly, Bryan Hunt, 
Bartolozzi, Beverly Peepers, Robert Krier i d'altres. 
Tampoc no es pot oblidar la destacada reconstrucció 
del Pavelló d'Alemanya a PExposició Internacional 
de Barcelona de 1929, obra de Mies van der Rohe, 
iniciada el 1983. 

Les administracions municipals també han tingut 
actuacions destacades, generalment en col-laboració 
amb la Generalitat o les diputacions. Com a exem-
ple, recordem la Fira de Vescultura al carrer a Tár-
rega (1983), la pintada de les cases rehabilitades de 
la vorera del riu Onyar de Girona, amb la interven-
ció deis pintors gironins Enric Ansesa i Jaume Faxó, 
o la inauguració de Pespai d'exposicions Catex, a la 
Sala Muncunill de Terrassa (1986), amb les exposi-
cions d'autors terrassencs com Eulalia Grau, Fran-
cesc Abad (Entropía), i Antoni Miralda, el qual exposá 
l'aixovar que haurá de Huir l'Estátua de la Llibertat 
en les «noces» amb l'Estátua a Colpm, que Farrista 
ha previst per a 1992. A PHospitaléfcse celebra cada 
any YH. ART, important mostra d'escultures i ins-
tal-lacions a Taire lliure. 

f) La projecció exterior 

Acabarem aquesta relació fent menció de les expo-
sicions que s'han anat organitzat fora del país per 
a fer conéixer Part cátala. Recordarem Pexposició Art 
i Modernitat ais Paisos Catalans a la Setmana Cata
lana a Berlín (1978), Seny i Rauxa al Centre G. Pom-
pidou a París (1978), Cent anys de Cultura Cata
lana a Madrid (1980), i també Catalunya dins 
VEspanya Moderna, a Madrid (1983). 

Quant a la projecció internacional de Part cátala, 
cal recordar les exposicions Homage to Catatonía. 
The city and its art 1888-1936, celebrada a la Hay-
ward Gallery de Londres (1985), Y Homage to Cata
tonía. Barcelona Art City, presentada ais museus japo-
nesos de Kobe, Kamakura i Gifu (1987), i The 
Catalán Spirit. Gaudí and his contemporaries, exhi
bida al Cooper Hewitt Museum de Nova York (1987). 

g) Les «afores» arts plastiques 

Es evident que el paisatge de les arts plastiques 
es veu dominat per les d'expressió mes clássica —pin

tura, escultura—, pero que hi ha tot un seguit de 
formes d'expressió d'una gran relleváncia i que fóra 
injust d'oblidar. En farem una simple relació, esmen-
tant alió que es podria considerar significatiu del 
període que estudiem; pero, com sempre, sense garan-
ties no ja d'exhaustivitat, sino ni tan sois de poder 
ser prou equánimes. 

L'art textil 

Després d'un període al voltant de la denominada 
escola catalana de tapís de Sant Cugat, des de 1970 
hi ha diversos tallers especialitzats de línies creatives 
diverses. Seguint les observacions de Francesc MIRAL-

LES, distingiríem el corrent conceptual de Grau-
Garriga, el mes técnic de Josep Royo, el de tenden
cia abstracta de M.T. Codina i A. Muñoz, i el mes 
cromátic i jugant amb els volums de M.A. Raventós. 

El període estudiat s'inicia amb una exposició inte-
ressant, El Tapís a Catalunya al s. XX (Girona, 
1977), la també col-lectiva El Tapís a Catalunya avui 
(Granollers, 1978), i es succeeixen les mostres, espe-
cialment la de carácter itinerant Escola Catalana de 
Tapís, propietat de la Generalitat de Catalunya. 

La cerámica 

A partir del mestratge de Lloren? Artigas i 
d'Antoni Cumella, en la cerámica, com en d'altres 
arts, es tendeix cap a Pexperimentació de noves téc-
niques i formes que permetin uns marges mes ampies 
per a la creado. 

Hom pot distingir tres orientacions creatives prin
cipáis. D'una banda, la que tendeix a la recerca de 
línies primitives i simples, representada, entre d'altres, 
per Jordi Aiguadé, Elisenda Sala, Rosa Amorós i María 
Bofill. En segon lloc, hi hauria una tendencia mes 
relacionada amb la pintura i Pescultura (Alós, Madola). 
Finalment, el corrent conceptual, representat per les 
obres de Benet Ferrer i Pere Noguera. 

Entre les exposicions principáis, destacarien la d'ho-
menatge a Llorenq Artigas (1978), Cerámica actual 
deis Paisos Catalans (FAD, Barcelona, 1979), 25 Ce-
ramistes de AAFAD al Museu de Cerámica de Barce
lona (1983), i el 1984, La cerámica moderna a Cata
lunya, a PEspai Nou Galería Dau al Set, de Barcelona. 

El gravat 

Els artistes que treballen en aquesta técnica están 
en estreta relació amb els tallers de gravat. Entre 



aquests tallers, hi ha els noms de Fort, Taller 74, 
Taller Jesús 14, Vallirana, Aiguadevidre Nártex o Tor-
navell. L'obra gráfica l'han difosa principalment edi-
tors com Gustavo-Gili, i galeries especialitzades com 
la Sala Gaspar o la Galería Maeght. 

La celebració deis Mini-Print internacionals des 
de 1981, i la creació de YEscola d'Estiu Internacio
nal de Gravat (1984), han suposat una reactivació 
d'aquesta forma de creació. 

El cómic 

Mentre el cómic havia estat una forma d'expres-
sió considerada fins fa pocs anys com a subcultural, 
en el període que estudiem es pot ben dir que ha 
passat a teñir un reconeixement públic de primer 
ordre, per be que limitat en extensió. Deis treballs 
pioners d'Enric Sió a Oriflama, o de la tasca divul
gadora d'un Cavall Fort (d'un valor encara no prou 
reconegut peí fet de dirigir-se a un mercat infantil 
i juvenil), s'ha arribat a una situació ben diferent 
amb raparició de la revista El Víbora el 1979. Aquest 
projecte de Josep M. Berenguer, que aglutinava cor-
rents diversos del cómic underground, suposá la possi-
bilitat de fer arribar a un públic nombrós aqüestes 
produccions margináis. El 1981 es celebra el primer 
Saló del Cómic a Barcelona, que ha tingut una con-
tinui'tat desigual. 

El disseny 

El disseny sembla tant una nova art plástica, com 
sobretot una relectura de les formes i usos deis objec-
tes quotidians. Es tracta d'un esforg per conver-
tir-los també en «cultura», dotant-los d'un valor afe-
git que els ideologitza, els converteix i sotmet a la 
moda. Malgrat el discurs autoracionalitzat deis dis-
senyadors, hom ja no sap si en definitiva es tracta 
d'apropar els objectes a l'individu a partir d'una 
recerca funcional, simbólica i comunicativa, o si, ben 
al contrari, es crea un mercat on l'expert adquireix 
un poder simbólic i real (económic) que penetra en 
la quotidianitat mes trivial i fa els objectes estranys 
a l'usuari. 

L'entitat impulsora del disseny segueix essent 
1'ADI/FAD, que regularment ha convocat els Premis 
Delta per guardonar el mes distingit de la producció 
catalana, i que el 1986 celebra els 25 anys de la seva 
existencia. Quant al BCD, ha dut a terme una labor 
de promoció internacional i assessorament de les 

empreses com a fundació privada. En qualsevol cas, 
Barcelona ha esdevingut aquests anys una ciutat reco-
neguda internacionalment com a centre de disseny. 
Personalitats com André Ricard, Miquel Milá, Joan 
A. Blanc, Caries Riart, Federico Correa, Ramón Bene-
dito, Josep Lluscá, Enrich Franch, Enric Satué, Peret, 
Mariscal, Osear Tusquets, etc., esdevenen figures cab-
dals del nostre disseny. 

L'expansió del disseny cal relacionar-la, natural-
ment, amb escoles de renom com Eina, que creada 
ja l'any 1962 entre d'altres per A. Cirici Pellicer, 
l'any 1987 celebrava els seus vint-i-cinc anys. Pero 
també caldria recordar Elisava, 1'Escola d'Art del FAD, 
l'Escola Massana, i la de la Llotja. 

La fotografía 

Tal com ha passat en d'altres arts, la fotografía 
ha experimentat durant aquesta década una evolució 
notabilíssima, tant en les seves possibilitats d'exer-
cici professional (possibilitats d'exposar, intercanvi 
internacional, publicacions) com en les formes estéti-
ques. Així, es traspassa un període básicament presi-
dit per les Agrupación^ Fotográfiques, molt abun-
dants a Catalunya, de carácter amateur, i sovint aillades 
deis corrents estétics exteriors. A mes de la contínu'i-
tat del treball de la generació deis cinquanta, inscrita 
en el que s'anomená «realisme social» (Catalá-Roca, 
Maspons o Miserachs), una nova generació, la deis 
setenta, s'ha vist influida pels patrons estétics cen-
treuropeus, cosa que ha portat, segons Joan RIGOL 

(Catatonía, núm. 5, setembre de 1987) a un renaixe-
ment de la «Nova Visió», pero qué incorporaría dos 
elements propis: «un existencialisme visual no exempt 
d'ironia, i una plasticitat de tons i matisos fins ara 
negligida». 

Alió que mes assenyala aquests canvis son, d'una 
banda, les Jornades Catalanes de Fotografía (1980), 
celebrades a la Fundació Joan Miró, de carácter rei-
vindicatiu pero que ja eren el primer símptoma de 
vertebrado del sector, i d'altra banda els certámens 
Primavera Fotográfica de Catalunya, que promou 
el Departament de Cultura des de 1982 amb periodi-
citat biennal. 

D'entre les institucions que han nascut en relació 
amb aquesta forma d'expressió, citaríem l'Institut 
d'Estudis Fotografíes de Catalunya, i el Departament 
de Fotografía, Cinema i Vídeo de la Facultad de Bel-
les Arts de la Universitat de Barcelona, creat el 1981. 
D'altra banda, el moviment d'obertura i tancament 



de galeries ha estat considerable. Cal destacar 1*ober
tura de la Galería Procés a Barcelona, amb una expo-
sició inaugural titulada 35 fotografs (1978), la Gale
ría Spectrum-Canon a Girona (1980), la Fotogaleria 
Forum a Tarragona (1981), i la Galería Toni Prim 
Fotocentre a Lleida (1984). Alhora, n'han tancat diver
ses (Fotomania, Procés, Pentaprisma). 

Peí que fa a exposicions, assenyalarem la de la 
Fundació Joan Miró amb el nom de Fotografía com 
a Art, Art com a Fotografía (1979), la World Press 
Photo, que des de 1982 presenta a Catalunya la Caixa 
de Pensions, la Fotografía Contemporánia a Cata
lunya (1983), de carácter itinerant i organitzada peí 
Departament de Cultura, i la Biennal de Fotografía 
convocada per la Caixa de Barcelona des del 1985. 

3. LA LITERATURA I EL LLIBRE 

a) La literatura 

No sembla pas que els crítics literaris es posin 
massa d'acord sobre el valor de la creació literaria 
del darrer decenni. I en aquest cas el desacord no 
és tan sois la can^ó que es repeteix per a cadascuna 
de les arts, sino que mostra un canvi diferencial en 
la consideració de la literatura catalana. 

El fet que es constata és precisament que, fins 
a mitjans deis anys setanta, la crítica literaria era rela-
tivament benévola; o si mes no, seguia 1*estrategia 
d'una solidaritat implícita amb els autors, units per 
una causa comuna. En aquesta causa hi conflu'íen no 
només factors literaris, sino també —i a vegades, 
sobretot— determinants extraliteraris. La tendencia 
dominant era Pelogi, i una crítica desmitificadora (tal 
com afirma Josep María RIPOLL, a Taula de Canvi, 
núm. 2, desembre de 1987) hauria estat considerada 
com una traíció. Es per aixó, també, que Alex BROCH 

demanava «un trencament amb la ideología de la 
defensa». 

Per tant, a partir de les darreries deis setanta la 
producció literaria passa a ser avaluada no ja princi-
palment com una tasca de reconstrucció nacional, 
encara que alguns deis mites que es podien haver creat 
abans resisteixen perfectament Fembat i es mostren 
com a bona literatura, sino sobretot peí seu valor 
exclusivament literari o de mercat. 

En bona part, la discrepancia en la valoració de 
I*estat de la literatura catalana es dona entre aquells 
que consideren que hi ha una línia de contimíítat, 
que esdevindria gairebé garantía de qualitat, i els qui 

en fan una pintura apocalíptica, ja sigui acusant-la 
d'una excessiva subjecció a les modes, ja sigui peí 
fracás, precisament, en Fintent d'incorporar noves ten-
déncies. 

Per ais primers, que veuen ben dibuixada «una 
línia ascendent» (títol d'un balan? de Joan TRIADÚ a 
Lletra de Canvi, núm. 2 (1987), el panorama actual 
de la narrativa catalana hauria de considerar els autors 
de postguerra que han escrit en aquest període, com 
Mercé Rodoreda, amb la novel-la postuma i inaca
bada La mort i la primavera (1986), pero abans 
també amb Viatges i Flors (1980) i Tots els contes 
(1979), Xavier Benguerel, Pere Calders, que és pot-
ser un deis autors mes coneguts i redescoberts deis 
darrers anys, i també Manuel de Pedrolo i María Aure
lia Campmany. Hi hauria, seguint-los d'a prop, noms 
com els de Perucho, Sarsanedas, Espinas, Mora, Esta-
nislau Torres, i d'altres. 

Seguidament, caldria considerar els qui apareixen 
a fináis deis anys seixanta, i que suposen un relatiu 
canvi d'orientació, com ara Terenci Moix i Baltasar 
Porcel. Ja de pie en els anys setanta, ens trobem amb 
una nova generació d'escriptors, profundament crí
tics, la narrativa deis quals no és gens aliena a unes 
postures políticament «compromeses» i sovint mili-
tants: es tracta de Montserrat Roig, Oriol Pi de 
Cabanyes, Jaume Fuster, Pep Albanell, Maria Anto
nia Oliver, Joan Rendé, Quim Soler o Jaume Cabré, 
entre d'altres. 

Els anys vuitanta, en canvi, son els de la diversi-
tat, la novetat, Paparició de tota mena de tendén-
cies. Autors joves que s'inscriuen en els parámetres 
mes aviat clássics (Vicen? Villatoro, per exemple, premi 
Sant Jordi de 1981 amb Evangeli Gris), Pentrada 
en Pescena de la novel-la de poetes del gruix de Pere 
Gimferrer (amb Fortuny, premi Ramón Llull de 1983), 
la presencia de Pescriptora potser mes premiada deis 
últims anys, Olga Xirinachs (amb els premis Josep 
Pía de 1983, Sant Jordi de 1984 i Ramón Llull de 
1986), o Parribada deis corrents «postmoderns», amb 
autors com Vallbona o Pámies. Sense que hom pugui 
oblidar Péxit que assoleixen escriptors com Quim 
Monzó, o el valencia Ferran Torrent. 

Per la banda deis qui en fan un balan? negatiu 
(parlen de literatura «marmórta i promiscua, de base 
tercermundista», termes emprats per Xavier LLOVE

RÁS, o de «gran fracás de la literatura catalana recent», 
segons Julia GUILLEMON), salven de la foguera obres 
com ara L 'adolescent de sal de Biel Mesquina, Uf!, 
va dir ell de Quim Monzó, o bé L ^Anarquista nu 
de Lluís Fernández, i els contes de Carme Riera. 



Al marge de les polémiques potser caldria desta
car, com a fenomen aparentment reactiu davant uns 
anys de predomini de Panomenada «novel-la urbana», 
que recolliria els valors de la postmodernitat, Papan
do amb for^a de diverses obres que semblen recupe
rar el gust per la «novel-la rural», tais com Comí de 
Sirga de Jesús Moneada, o Retrat d'un assassíd'ocells 
d'Emili Teixidó. 

També és característic del període estudiat Pesfor? 
per oferir al mercat editorial Panomenada «novelia 
de genere» (policíaca, negra, de ciencia-ficció, erótica). 
Una de les experiéncies mes interessants és la prota
gonizada peí coHectiu Ofelia Dracs, amb diversos 
reculls de narracions relatius a tota mena de generes: 
Deu pometes té el pomer, Negra i consentida, Essa 
efa, Lovecraft, o Boccato di cardinali. 

b) El llibre 

Peí que fa a la poesía, i en paraules de Joan MAR-
GARIT {El País, 22 de setembre de 1988), aquests anys 
han anat quallant una colla d'autors que, hereus de 
les influencies de Gabriel Ferrater, podrien situar-se 
en la línia d'un «realisme líric». Hi trobaríem noms 
com els de Feliu Formosa, el mateix Joan Margarit, 
Marta Pessarrodona, Narcís Comadira, Salvador Oliva, 
o Francesc Parcerisas. 

Caldria destacar també tres autors ben importants 
com Miquel Martí i Pol, Segimon Serrallonga, o Joan 
Vinyoli, mort el 1985, en els quals hom pot distingir 
époques ben diferenciades, pero que en el període 
que estudiem s'han acostat notablement a les ten-
déncies del primer grup. No hauríem d'oblidar els 
avantguardistes (Brossa, Gimferrer, Altaió, Piera), i 
els mes propers a una lírica popular (V. A. Estellés, 
Blai Bonet, María Mercé Margal o Miquel Desclot). 
Mes difícils de situar, i amb producció esporádica, 
hi hauria un Bru de Sala, amb Lafi delfi i un Pinyol, 
amb Remor de rems. 

Pero el decenni ha estat marcat alhora per la desa-
parició de tres de les figures cabdals de la poesia cata
lana contemporánia: Salvador Espriu, Joan Oliver 
(Pere Quart), i J. V. Foix. 

Peí que fa al teatre, potser només es podría par
lar d'un autor especialitzat exclusivament en aquest 
genere, Josep María Benet i Jornet; i, al costat, 
d'incursions aillades d'altres autors com per exemple 
Albanell, Jaume Fuster, Joan Brossa, Bru de Sala, 
María Aurelia Campmany, Melendres, Mesalles, o 
Pedrolo. Amb tot, es tracta d'un genere que no acaba 
de trobar un lloc remarcable dins la producció litera
ria catalana. 

La década que ara analitzem havia tingut un pró-
leg esperan9ador peí que fa a la producció editorial 
en cátala. L'aparició de YAvui, de Rádio-4, una certa 
euforia política, i el mateix salt espectacular de la 
producció de Uibres en cátala del 1975 al 1976 (que 
passant de 590 a 855 títols creixia d'un 45 %) eren 
símptomes positius. 

Pero Pany 1979, el panorama tornava a semblar 
mes fose. El darrer trienni (1976-1979) no havia apor-
tat avenaos importants, i un cop eliminats els pretex
tos socio-polítics mes notables, el sector comengava 
a adonar-se de les própies limitacions. Era alió deis 
«factors endógens» deis quals parlava Francesc Vall-
verdú {Serra d'Or, núm. 235, abril de 1979: 15-18): 
és a dir, la manca d'una actitud decidida per part 
del capitalisme cátala envers empreses culturáis d'alt 
risc, pero també el culturalisme i Pelitisme deis escrip-
tors, o la poca imaginado i la inercia deis editors, 
etc., i la que semblava lentitud del govern provisio
nal de la Generalitat. Un panorama que havien ana-
litzat, per al període precedent, Antoni M. GÜELL 

i Modest REIXACH en l'estudi La producció edito
rial a les orees lingüístiques restringides: el cas cátala, 
publicat per la Fundació Jaume Bofill, el 1978. 

Les dificultáis fonamentals del sector, i, de 
retruc, també els seus objectius— eren com arribar 
al públie en les mateixes condicions que el llibre en 
espanyol (en punts de venda, preus o temática), com 
augmentar les possibilitats d'editar de Pescriptor en 
cátala, i com aconseguir un model empresarial com-
petitiu. 

Per a Roma CUYAS {Serra d'Or, núm. 235, abril 
de 1979: 19-20) calia arribar al final de les époques 
heroiques, encara que s'era lluny deis límits socio-
culturals mínims. Hi havia símptomes d'optimisme 
(com el mateix decret de Pensenyament obligatori del 
cátala a Pescóla), pero persistía, segons el responsa
ble d'Edicions 62, Panormalitat cultural. 

El problema fonamental estava, dones, en la 
mateixa catalanització del mercat. L'edició catalana 
tenia —i té encara— uns tiratges curts, i Pedició de 
best-sellers era difícil. Es cert que al llarg d'aquests 
anys hi ha hagut algunes xifres espectaculars: La plaga 
del Diamant, el Mecanoscrit del segon origen 
(200.000 exemplars venuts), la Gran Enciclopedia 
Catalana (100.000), El Zoo d9en Pitus (150.000), 
i d'altres; pero son casos mes aviat excepcionals. 

L'inici, per part del govern de la Generalitat, del 
«suport genéric» a la producció editorial en cátala el 
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1982, consistent en la compra de 300 exemplars de 
tots els llibres editats en cátala (amb un límit supe
rior segons el preu de venda), que es destinen a les 
biblioteques publiques, fou un pas certament decisiu 
per al mercat cátala (Taula 27.1). 

Hi ha incidit també la progressiva escolarització 
en cátala, que lógicament ha fomentat la venda tant 
de narrativa juvenil com de textos clássics, els quals 
poden arribar fácilment ais 50.000 exemplars de difu-
sió. Caldria afegir-hi l'organització de fires del llibre, 
com la Setmana del Llibre en Cátala a Testado de 
Sants, des de 1983, el Líber, i d'altres, que son mos-
tra de la vitalitat del sector. 

Potser per tot aixó, el mateix Francesc Vallverdú 
que uns anys abans en tenia una visió pessimista, 
el 1985 considerava que «el llibre cátala viu un bon 
moment». 

La consolidació del llibre de butxaca, amb ven
des próximes ais 10.000 exemplars per títol, sería un 
deis signes positius, al costat de coHeccions com Les 
millors obres de la literatura universal, amb una 
difusió de 15.000 exemplars, i també la diversifica
do —com es demanava l'any 1979— de 1'oferta. 

Aixó no vol dir, pero, que no hi hagin problemes 
pendents, com el de la retenció deis drets de traduc-
ció al cátala per part d'editorials que només publi
quen en espanyol i no teñen intenció d'editar en cátala, 
pero que retarden la publicado de determinades obres. 
El fet salta a la premsa arran de Péxit de la novel-la 
El notn de la rosa, que en cátala tarda uns mesos 
a poder-se editar per aquesta rao. 

Així, de 1976 a 1986, els títols publicáis —de 
791 a 3.754— havien crescut en un 500%, i d'un 
700% per al període 1965-1984 {Taula 27.2, i Grá-
fie 27.1). 

L'Associació d'Editors en Llengua Catalana passá 
de 20 associats el 1978 a mes de 70 el 1985. La 

mitjana deis tiratges en cátala, que era de 3.800 exem
plars per títol el 1979, arriba ais 6.000 el 1984. I 
la participació del llibre cátala, en nombre de títols, 
en el conjunt de tot Pestat, passa del 2 % el 1975 
el 10% el 1985 (Taula 27.3, i Gráfic 27.2). 

En el camp de la traducció, també es fan balan-
90S positius, amb fites importants com les que ha 
suposat la ja citada coMecció Les millors obres de 
la literatura universal, o Pedido de YUlisses de James 
Joyce, tradu'ída per Joaquim Mallafré i publicada el 
1981; les Faules de La Fontaine i Les flors del mal 
de Baudelaire, tradu'ides per Xavier Benguerel; i l'obra 
dramática completa de William Shakeaspeare, tradu'ída 
per Salvador Oliva. Caldria mencionar també la coMec
ció Textos Filosófics de Laia, i la coMecció d'Edi-
cions 62, Clássics del pensament modern, entre 
d'altres. En conjunt, el pes quantitatiu i qualitatiu 
de la traducció ha millorat notablement (Taula 27.4). 

Finalment, pot ser interessant observar algunes 
dades relatives a Pedició de llibres a Europa, i deis 
llibres per habitant de qué disposen les biblioteques 
obertes al públic. Amb tot, cal advertir que una sim
ple comparació no tindria en compte qüestions tan 
importants com el fet que a Catalunya, a mes deis 
llibres en cátala, se n'editen molts en espanyol, o que 
Espanya —i els paísos amb llengües que traspassen 
les fronteres estatals— produeixen per a un mercat 
mes gran que no pas Pinterior (Taula 27.5, i Gráfic 
27.3). 

Taula 27.1 
SUBVENCIONS A L'EDICIÓ DE LLIBRES 

Evolució de les subvencions del Departament de Cultura 

Suport genéric* 
Número d' obres 

Altres subvencions* 

1982 1983 1984 1985 

21,0 52,9 67,0 40,0 
232 643 832 424 

56,1 51,7 65,0 

1986 

138,4 
1.128 

76,6 

En milions de pessetes. 

Font: Elaboració propia a partir de les memóries del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 



Taula 27.2 
PRODUCCIÓ EDITORIAL EN CÁTALA 

Evolució de títols, tiratges i vendes (1978-1987) 

Títols 
índex 
Exemplars* 
Vendes* 

1918 

1.201 
100 

1919 1980 1981 1982 1983 1984 

1.496 1.746 1.801 2.175 2.375 3.018 
125 145 150 181 198 251 

5.814 6.913 8.465 7.648 9.294 10.254 
3.332 3.998 4.588 5.034 5.363 

1985 

3.471 
289 

11.003 

1986 

3.754 
312 

1981 

4.145 
345 

* En milers. 

Font: Elaborado propia a partir de INE. Estadística de la producción editorial (anual), i A. M. Güell, Llibres en cátala, existents al 
mercat durant el període 1975-84, 

Taula 27.3 
EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ EDITORIAL ESTATAL I EN CÁTALA 

Comparado entre el total de títols publicáis 
a Pestat espanyol i en llengua catalana (1976-85) 

Any 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Total Estat Títols en cátala 

24.584 791 
24.896 918 
23.231 986 
24.569 1.201 
28.195 1.496 
29.180 1.746 
32.163 1.801 
32.457 2.177 
30.764 2.534 
34.684 3.471 

Proporció (%) 

3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 

10 

Font: A. M. Güell, Llibres existents al mercat, 1915-1984, i Anuari estadhtic de la Unesco, 1987. 

Taula 27.4 
LES TRADUCCIONS I LA PRODUCCIÓ EDITORIAL 

Comparació de les obres origináis i traduccions (1977-1984) 

Origináis 
Traduccions 

Total 

1917 1984 

83,5 77,3 
16,5 22,7 

100 100 

Font: A. M. Güell i M. Reixach, La producció editorial a les árees lingüístiques restringides: el cas 
cátala. Barcelona, 1978, i A. M. Güell, Llibres existents al mercat, 1915-1984. 
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Gráfic 27.1 
PRODUCCIÓ EDITORIAL CATALANA 

Index de creixement 1978 = 100 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Font: Elaborado propia. 

Gráfic 27.2 
LLIBRES EN CÁTALA I ALTRES LLENGUES 

Comparado per el període 1976-85 Milers 
d'exemplars 

35 
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Font: Elaboració propia. 
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País 

Alemanya 
Bélgica 
Dinamarca 
Franca 
Holanda 
Hongria 
Italia 
Regne Unit 
Suécia 
Suíssa 

Espanya 

Catalunya 

Taula 27.5 
DADES BÁSIQUES DE LA CULTURA A EUROPA 

Educado, llibres, premsa i biblioteques (1984) 

Educado Llibres Premsa2 

% PIB Tüols editáis Tiratge/1.000 h. 

4,5* 48.836 350 
6,0 8.065* 223 
6,5 9.256 359 
5,8 37.189 212 
7,7* 13.209 310 
5,4 10.421 254 
5,7* 14.312 94** 
5,3 51.411 414 
8,0 10.373 521 
5,1 11.806 392 

2,5* 30.764 80 

2,3 3.018 127 

Biblioteques1 

Llibres/1.000 h. 

1.238* 
2.450** 
6.522 
1.189 
2.515 
4.342* 

306*** 
2.348** 
5.249 

583** 

21 2#Vr 

428 

1. 
2. 

Dades de 1983. 
Dades de 1980. 
Dades de 1975. 
Inclou les biblioteques obertes al públic, 
Cal advertir que les xifres sobre premsa 

i no només de titularitat pública. 
es refereixen a tiratges i no a la difusió real. 

Font: Resume Statistique de l'Unesco, 1986. 
Les dades per Catalunya, son d'elaboració propia. 
— la taxa de despesa pública en educació sobre el PIB és calculada per a 1985, amb dades del CIDC, Anuari de 1985. 
— els llibres editats es refereixen ais que son en llengua catalana. 
— el cálcul de fons a biblioteques obertes al públic, inclou les de la xarxa de la Generalítat, les de titularitat estatal, les universitáries, 

pero hi manquen les de les Diputacions, de les Caixes, les escoles Í d'altres servéis públics. 

4. LA MÚSICA 

a) La creado musical 

La música culta 

Com en tantes altres formes d'expressíó artística, 
la musical presenta tantes cares que no hi ha ni un 
únic balan^ a fer, ni tan sois els balados poden fer-
se en cada cas a partir de la consideració de les 
mateixes variables. 

Hi ha, d'una banda, la música clássica, dita també 
«culta» o «seriosa». En aquest terreny, el balan9 sobre 
la creació musical es circumscriu a la composició, que 
generalment té poques ocasions d'esdevenir concert, 
i menys encara d'arribar a públics extensos. El carác
ter reduit del món de la composició, a mes, faci
lita una dinámica de confrontació entre les diverses 
tendéncies estétiques alhora que, en contrast, ha 

fet possible la seva reunió en una sola associació. 
Així dones, parlar de composició musical és par

lar fonamentalment de Y Associació Catalana de 
Compositors, creada el 1974, on hi retrobem una 
bona part deis músics compositors, en un ventall ampie 
de corrents musicals. L/activitat pública de TAssocia-
ció té la seva máxima expressió en la Mostra Cata
lana de Música Contemporania, que es celebra cada 
dos anys des de 1983, i que el 1987 arriba a la seva 
tercera edició. 

D*aqüestes edicions, i si les prenem com a repre-
sentatives del moment creatiu de la música catalana, 
se'n podrien anomenar (sense cap intenció valorativa, 
sino només il-lustradora) les obres Trama, de Joan 
Guinjoan, que obtingué el premi Reina Sofía; F estrena 
a la segona Mostra de Pietat i Enterrament de Josep 
Soler; o Solars Vórtices d'André Lewin-Richter, 
L9ombra d'Albert Sarda, i l'espectacle RafaeMa, de 
Caries Santos. 



Gtáfic 27.3 
EDICIÓ DE LLIBRES A EUROPA 

Títols per 1.000 hab. (1984) 

| | menys de 0,25 0,75 a 1,00 1,50 a 1,75 

0,25 a 0,50 1,00 a 1,25 1,75 a 2,00 

0,50 a 0,75 1,25 a 1,50 mes de 2,00 

Fora del marc de les Mostres, es podria assenya-
lar Xile, fértil provincia, de Gabriel Brocic (Festival 
Internacional de Música de Barcelona, 1984); 1'estrena 
de Topera Edip i Jocasta, de Josep Soler, el 1986; 
o Spleen, al Teatre Condal (Festival Internacional 
de Música de Barcelona, 1984), i la Glossa operís
tica sobre el Llibre Vermell de Montserrat (Liceu, 
setembre de 1988), de Xavier Benguerel. 

L'obra de referencia mes coneguda de 1'ACC és 
el Llibre per a piano que editaren el 1980, i que 
conté la biografia, l'obra i una partitura de cadascun 
deis lkvors trenta-quatre associats. L'ACC ha estat pre

sidida per Joaquim Homs i Oller des de 1974, per 
Josep Maria Mestres Quadreny entre 1977 i 1979, 
i Frederic Mompou en va ser president honorífic fins 
la seva mort, l'any 1987. Actualment compta amb 
una setantena d'associats, i és presidida per Albert 
Sarda. 

Format per membres de TACC, des de 1982 hi 
ha a Barcelona el Laboratori de Música Electroacús-
tica Phonos, dirigit per André Lewin-Richter, en el 
qual s'han reunit, al costat de Josep Maria Mestres 
Quadreny, especialistes en electrónica (com el mateix 
André Lewin-Richter), en informática (Lluís Callejo) 



i altres músics (com Gabriel Brocic). Des de fa uns 
anys, compten amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya i disposen d'uns locáis cedits per la Fun
dado Miró. 

Hauríem de citar, a mes, Salvador Brotons, amb 
una distingida carrera com a compositor i director ais 
Estats Units d'América, i Lleonard Balada, amb la seva 
obra Bofxí, hotxí (1983), aixícom Benet Casabíancas. 

Tot i que no faci cap mena de referencia a Pactí-
vitat própiament de composició, el país ha anat comp-
tant amb P aportado deis estudis que s'han fet en 
el marc d'institucíons com la Secció de Música del 
Departament d'História de l'Art ch la Universitat de 
Barcelona, dirigida per Oriol Martorell, i Porientació 
d'historiadors de la música com Xosé Aviñoa, i Plns-
titut Universitari de Documentado i Investígació 
Musicológica «Josep Ricart i Matas», dirigit per Fran-
cese Bonastre i amb Josep Maria Gregori com a secre
tan, a la Universitat Autónoma. A mes, ofereixen 
els seus servéis ais investigadors els nous centres depen-
dents de Padministrado, com el Centre de Documen
tado Musical, creat el 1981 —i inaugurat el 1983 
per la Generalitat de Catalunya sota la direcció de 
Montserrat Albet, o el Centre de Documentació de 
Música Contemporánia, creat el 1986 per PAjunta-
ment de Barcelona i dirigit per Joan Guinjoan. 

Completen el panorama de les institucions PIns
tituí Espanyol de Musicología, que és una secció del 
csic amb seu a Barcelona, i que ha estat dirigit suc-
cesivament per M. Querol, Josep M. Llorens i J. V. 
González Valle, i la Societat Catalana de Musicolo
gía de PInstitut d'Estudis Catalans, ambdues de crea-
ció anterior a Pépoca estudiada. 

El món musical s'ha víst enriquit aquesta década 
amb Paparició de cinc números de la revista especía-
iítzada Recerca Musicológica, que publica entre 1981 
i 1985 PInstitut de Musicología Josep Ricart i Matas, 
a mes de la nova etapa de la Revista Musical Cata
lana, des de 1984. 

Pei que £a a la interpretado, que en el cas de 
la música no es pot separar de Pacte creatiu mateix, 
els darrers anys assistim ais esfor^os, no sempre 
reeixits, d'adequar íes estructures antigües a íes noves 
possibilitats i íes noves polítiques musicals de les ins
titucions. La mateíxa Orquestra Ciutat de Barcelona 
ha passat per moments de fortes crisis en ía seva rela-
ció amb el consistori municipal, mentre ía Orquestra 
del Gran Teatre del Liceu també era forcada a millo-
rar el seu nivell musical, i el Cor deí Liceu aconse-
guia arribar a ser potser el millor cor de Cataíunya. 
A mes, s'ha comptat amb les orquestres de cambra 

respectives —de poca vida, pero— Solistes de Cata
lunya i Pro-Arte, i amb la creació de la Orquestra 
Simfónica del Valles (1987), de POrquestra del Tea
tre Lliure de Barcelona (1986) dirigida per Josep Pons, 
POrquestra de Cambra deí Palau de la Música de 
Barcelona (1987) o POrquestra de Cambra Catalana, 
dirigida per Joan Pámias. 

Assenyalarem finalment les formacions Barcelona 
216 de música contemporánia, dirigida per Ernest 
Martínez Izquierdo, i POpera de Cambra de Cata
lunya que dírigeix Silvia Gasset. 

Tot i que no volem entrar a destacar intérprets 
individuáis, les carreres musicals del quals no es poden 
circumscriure a un període redui't com el que estu-
diem, és inevitable recordar noms com els d'Edmon 
Colomer (director), Claudi Arimany (flauta), eis ger-
mans Lluís i Gerard Claret (cello i violí), Caries Tre-
pat i Jaume Torrent (guitarres), o Ramón Colom í 
Eulalia Solé (piano), tots ells apareguts aquests anys, 

Encara dins aquest genere musical, seria injustifi
cable oblidar el paper de la música coral a Catalunya: 
hi ha actuaíment uns 500 grups, entre coráis infantils 
(no escolars), juvenils, de veus iguals i de veus mix-
tes, amb vida propia i regular. Amb tot, aquests grups 
també es veuen sotmesos al fenomen mes general d'una 
certa crisi de Passocíacionísme i de les dificultáis de 
Vamateurisme. En aquest camp esmentarem la creació 
de la Federació Catalana d'Entitats Coráis el 1982, 
continuadora en certa manera deí Secretariat 
d'Orfeons de Cataíunya d'Omnium Cultural, que 
aplega unes 200 entitats i uns 8.000 cantaires. 

Cal fer esment, en aquest punt, de la celebració 
del XX aniversari de les Coráis Infantils de Cata
lunya, que aplega el juny de 1987 un total de 106 
coráis i 4.500 nens al Palau d'Esports de Barcelona, 
on Antoni Ros Marbá estrena eí seu Concert des-
concertant, amb text de Miquel Descíot. 

La música popular actual 

Per una altra banda, hi ha eí fenomen de les músi» 
ques íleugesres o «populars» que, al contrari de íes 
primeres, han aconseguit una mena d'omnipreséncia 
espacial i temporaí que íes converteix en un producte 
de consum, sotmés a unes liéis de mercat que deter
minen radicalment el mateix acte creatiu. 

En aquest camp, pero, la dependencia de les indus
tries multinacionals és gairebé completa, i només es 
comercíalitzen productes majoritáriament anglosaxons. 
Es cert que els darrers anys han comen9at a apa-
réixer aíguns grups própiament catalans de «música 



rock», amb una certa presencia al mercat estrictament 
cátala (N'Gai N'Gai i Dublé Buble al Principat, Pan-
taix a Valencia, el Siurell Electric a Mallorca...). La 
característica d'aquests grups és, pero, la seva fugaci-
tat, i només algunes formacions compten amb una 
llarga trajectória i un reconeixement que traspassi el 
mercat estrictament cátala, com és el cas de Pegasus, 
amb produccions tan interessants com Simfonia d'una 
gran ciutat (1986), i de la Companyia Eléctrica 
Dharma que havia iniciat el seu camí amb Diumenge 
el 1975, i que el 1986 enregistrava el seu desé álbum 
No volem ser en directe al Mercat de les Flors, tot 
i que queda sotraguejada amb la mort del seu compo-
nent Esteve Fortuny l'any 1986. 

A mes, hi hauria encara Pespai, que també es va 
omplint, de la música lleugera com la de Tomeu Penya 
{Mallorquins i catalans, 1986), Héctor Vila {Aven
tura, 1986) o el que resulta de determinades produc
cions de comedies musicals (Mí de Sant Joan, El 
Mikado, etc., de Dagoll Dagom). 

Finalment caldria considerar dos camps mes espe-
cialitzats; la can^ó i el jazz. 

Peí que fa al primer, que celebra els seus 25 anys 
com a moviment el 1985, s'ha demostrat la solidesa 
d'alguns deis seus noms de primera hora. Ens refe-
rim básicament a María del Mar Bonet i Lluís Llach 
(de qui no podem donar la üista completa de les seves 
extenses produccions discográfiques), amb una mica 
mes d'irregularitat Raimon (que el 1981 editava un 
recull de la seva obra completa discográfica, amb el 
títol de Totes les cangons), i en Fopció bilingüe, Joan 
Manuel Serrat, per citar-ne només alguns. 

Deis noms incorporáis en el període que estudiem, 
s'han afermat els de Marina Rosell (que el 1978 edi
tava el seu segon LP Penyorá) i el de Celdoni Fonoll 
(que s'estrenava el mateix any en el mercat discográ-
fic amb He heretat Vesperanga, bo i fent una tasca 
exemplar de «traginer de cangons» per a mes de 200.000 
nens), entre d'altres autors. 

La Nova Ca^ó, com se Panomená des del seu 
comen^ament els anys seixanta, suposá inicialment 
T existencia d'un moviment musical de carácter cívico-
polític que permeté Paparició d'uns estils musicals que 
fins llavors només es trobaven a Pestranger. El seu 
carácter socio-polític en alguns casos ha arribat fins 
a Pactualitat (Francesc Pi de la Serra editava un disc 
titulat significativament Quico, rendeix-te, el 1988), 
carácter que encara centra la seva discussió principal 
en el fet del monolingüisme deis intérprets catalans, 
davant la «traíció» deis qui, a la recerca de mercáis 

mes amplis, i pressionats sovint per les discográfi
ques multinacionals, utilitzen també Pespanyol. Encara 
a principis deis anys vuitanta es produí un deis dar-
rers escándols quan els components de La Trinca, grup 
provinent de la nova canfó, utilitzaren Pespanyol, tren-
cant la «fidelitat» que un cert sector del públic reclama 
deis cantautors, i en la qual ells mateixos havien fona-
mentat la seva popularitat a través de cangons com, 
per exemple, el famós «Corasón loco». 

L'altre debat que ha «perseguit» la nova cansó 
ha estat el de la seva suposada crisi. Ja el 1978, la 
discussió era viva, i a les pagines de Serra d'Or el 
comentarista habitual Jordi GARCÍA-SOLER negava un 
mes rera Paltre cap possibilitat de crisi, i predicava 
la «vitalitat i puixanga» de la nova cansó, que consi-
derava «Velement hegemdnic de la cultura popular actual 
de la comunitat nacional». Aquesta insistencia era en 
part una reacció davant les reticéncies que de sempre 
havia provocat la cansó entre els crítics musicals i 
els músics que Phavien menyspreat, en les habituáis 
actituds provincianes que ha produ'it el país. De fet, 
el 1980, en ocasió deis vint anys de la nova can^ó 
Josep María Espinas —un deis seus principáis 
iniciadors— recordava que la cansó havia anat, des 
del comensament, acompanyada del «rebentisme» tan 
freqüent al país. 

Certament, la mateixa crisi del «resistencialisme» 
com a virtut cultural d'abans del 1975, ha obligat 
a una certa reorientació deis treballs deis autors cap 
a continguts musicalment mes elaborats i amb textos 
menys «de combat». La transició no es féu pas sense 
traumes i conflictes, pero no sembla que els cantau
tors catalans actuáis tinguin mes problemes de mer
cat que els habituáis en aquest tipus de música arreu 
d'Europa. La normalització política arriba, per bé i 
per mal, per a tothom. 

Volem dedicar les darreres ratlles al fenomen del 
jazz, que a Catalunya té una presencia notable. En 
aquest genere musical, potser mes que en cap altre, 
és difícil destriar la creació de la interpretació. Es 
per aixó que només recordarem alguns deis músics 
mes reconeguts, com és el cas de Tete Montoliu, al 
costat de tota una Dista impossible de fer-la com
pleta, amb noms com el de Josep María Farras (trom
peta) o Joan Albert i Ricard Roda (saxos). Tots ells, 
generalment lligats a conjunts poc o molt estables com 
Jazzom, La Locomotora Negra o els grups del Jazz 
Cava, de Terrassa. 



b) El disc i el concert 

La producció i práctica de la música es circums-
criu básicament a dues formes ben diverses: la música 
enregistrada, i per tant, la industria díscográfia i de 
cassettes, que ha recolzat en la radio i que ara ha 
adquirit una nova dimensió a través deis videoclips 
i altres produccions televisives, i la música en viu 
i els concerts. 

En bona part, el mercat de la música enregistrada 
és dominat per productes anglosaxons i per empreses 
multinacionals. Alhora, no hi ha dades precises que 
facin referencia específica al territori cátala, sino que 
les xifres de vendes son en relació al territori espanyol 
(Taula 27.6). 

La majoria de les empreses discográfiques, fins 
i tot les espanyoles, han desaparegut o no funcionen. 
Només resta amb una certa activitat la casa Zafiro. 
Han desaparegut, en canvi, Belter (1983) i Edigsa 
(1983), i Columbia fou adquirida per la multinacio
nal Polygram, mentre que Hispavox era absorbida 
per Emi, ambdues el 1985. 

La difícil adaptado d'aqüestes empreses a la com-
petitivitat de les multinacionals, la piratería iHegal 

que el 1984 s'estimava en 4.800 milions de pesse
tes al territori espanyol— i els canvis tecnológics, que 
incorporen contínuament novetats al mercat, com el 
compact discy han estat les causes principáis de la crisi 
de la industria discográfica. 

la seva aparició provoca un creixement rapidíssim de 
I'oferta discográfica en cátala. Concéntric fou fruit 
d'un sector escindit d'Edigsa, que proposava una diná
mica mes atrevida, i del qual en formaren part Fran-
cesc Cabana, Josep María Espinas, Josep Lluís Vila-
seca, Oriol Bohigas i Antoni de Moragas. Aquesta 
discográfica fou, de fet, resultat de la creacíó previa 
de la sala La Cova del Drac, de Barcelona. Concén
tric tancava després de deu anys de funcionament. 

Amb aquests antecedents, es pot ben dir que un 
deis camps no reeixits de la producció cultural cata
lana és precisament aquest, que a mes es presenta 
clarament en recessió (Taula 27.7, i Gráfic 27.4.). 

Taula 27.7 
ELS ENREGISTRAMENTS DISCOGRÁFICS 

Enregistraments que han entrat 
al Dipósit legal de Catalunya (1981-1985) 

Discs 
Cassettes 

Total 

1981 1982 1983 1984 1985 

1.437 
1.770 

1.236 
1.390 

1.090 
843 

1.001 
783 

731 
870 

3.207 2.626 1.933 1.784 1.601 

Font: CIDC, Anuari estadzstic de Catalunya, 1984, 1985 i 1986. Barcelona. 

Comptem actualment amb diverses empreses —hi 
ha fins a 78 editores, de petites dimensions— com 
Produccions Discográfiques Independents, creada el 

A Catalunya, a mes d'Edigsa (1961), que cal asso- 1983 peí darrer directiu d'Edigsa. Aquesta empresa 
ciar ais noms de Josep Espar Tico, Josep M. Macip produeix discs en cátala, pero no exclusivament. Els 
Gich, Francesc Cabana Vancells i Ignasi Espar Tico productes anglosaxons son els que els permeten 
com a fundadors, teníem Concéntric (1965), que amb produir-ne també en cátala. 

Any 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Taula 27.6 
MERCAT DE PRODUCTES ÁUDIO A L'ESTAT ESPANYOL 
Vendes de productes d'áudio i valor en pessetes de 1978 a 

(en milers d'unitats i milions de pessetes) 

Singles Maxis LP Cassettes Compact-D 

8.075 13.459 15.563 
9.607 15.531 19.467 
7.028 16.425 27.074 
6.939 15.019 20.979 
6.498 16.711 23.109 
5.900 13.815 14.389 
4.162 11.543 12.363 
2.365 1.608 11.712 13.429 
1.355 1.395 13.922 18.042 325 

837 1.381 14.902 20.830 1.125 

1988 

Total 

37.097 
44.605 
50.527 
42.937 
46.318 
34.104 
28.068 
29.114 
34.714 
37.950 

Pessetes 

11.538 
14.590 
16.727 
18.280 
18.160 
15.767 
15.257 
16.526 
22.390 
30.367 

Font: Anuario «El País». Madrid, 1988. 
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müers 

Gráfic 27.4 
ENREGISTRAMENTS FONOGRAFICS DE 1981 A 1985 

Comparació Catalunya i resta d'Espanya 

29.114 

1984 1985 

Des de 1984, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya també aplica «ajut genéric» 
a les industries discográfiques, consistent en Padqui-
sició de 300 exemplars de cada producció en cátala 
(Taula 27.8). 

Taula 27.8 
SUBVENCIONS A LA PRODUCCIÓ 

FONOGRÁFICA 
Evolució de les subvencions peí suport genéric 

i en premis del departament de Cultura, 
entre 1984 i 1986 

Suport genéric* 
Títols 

Premis 

Total 

• * 

1984 1985 1986 

4.000 
17 

3.000 

7.000 

8.000' 
33 

4.000 

7.961 
30 

3.000 

12.000 10.961 

" En milers de pessetes. 
1. Estimado aproximada. 

Font: Elaborado propia a partir de les Memóries del Departa
ment de Cultura. 

A mes de Pempresa esmentada, hi ha Audio-
Visuals de Sarria, creada el 1982, i que edita única-
ment productes catalans, pero el 90 % son encárrecs 
fets per tercers. Entre els intérprets que hi enregis-

tren hi ha la Cobla La Principal de la Bisbaí, o el 
grup de rock vigatá Dublé Buble; ha editat també 
Pexcellent obra La cangó mes bonica del món, inter
pretada per la Camerata de Can^ó Tradicional. 

Encara mes modestes son les empreses Foc-Nou 
(especialitzada en sardanes), Justine (de Lleida), Blau 
(editora mallorquína que compta amb Tomeu Penya) 
i PAbadía de Montserrat per a les seves própies 
edicions. 

Quant a P oferta de concerts i al públic que hi 
assisteix, no disposem de cap estudi que ens permeti 
fer, no ja una valoració de Pevolució deis darrers deu 
anys, sino ni tan sois del moment present. 

El cert és que el món de la música en viu, tant 
si ens referim ais concerts de música classica com 
a d'altres espectacles musicals, está en procés de can-
vis notables, i per aixó mateix, a causa d'aquesta ines-
tabilitat, es fa difícil fer-ne una «radiografía». 

Peí que fa a la música anomenada classica, caldria 
distingir básicament entre les programacions estables 
i els festivals de música, sobretot d'estiu i tardor. 

Les programacions estables a Barcelona es cen
tren en les que teñen lloc al Palau de la Música Cata
lana: el cicle d'Ibercámera continuador de Pro
música—, el cicle Euroconcert, els Pódiums i Diu-
música de Joventuts Musicals de Barcelona, o els cicles 
de POrquestra Ciutat de Barcelona. D'altra banda, 
tenim la programació d'ópera al Gran Teatre del Liceu. 
En tots els casos, ens trobem com déiem abans en 
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un període de canvis notables, a partir del moment 
que les administracions han comen^at a intervenir en 
el món musical amb suports importants, especialment 
a través deis consorcis tant del Palau de la Música 
com del Gran Teatre del Liceu, pero també amb una 
política de subvencions amplia (Taula 27.9 i Grafios 
27.5 i 27.6). 

Fora de Barcelona, diverses poblacions ofereixen 
programacions estables, com es el notabilíssim cas de 
Cervera, on PAssociació d'Amics de la Música i el 
Conservatorí organítzen diversos cicles de concerts 
amb un éxit de públic impressionant; l'Associació 
d'Amics de 1'Opera de Sabadell, que des de 1982 
ofereix una temporada d'ópera progressivament esta
ble i un premi al Concurs de Cant F. Vivas; o com 
era el cas del Retaule Artístíc de Terrassa, que durant 
mes de deu anys oferí també una programado de con
certs estable i setmanal, pero que a fináis de 1986 
hagué de plegar per ofec económic i conflictes amb 
l'ajuntament. 

Pero potser on hi ha hagut un moviment mes 
espectacular ha estat en els Festivals de Música, que 
han aparegut arreu del país, i que a mes de descen-
tralitzar Poferta musical —aprofitant sobretot, la pre
sencia d'estiuejants i turistes— han aconseguit una 
notable qualítat i mobilització de grups i de perso
nes. En qualsevol cas, pero, seria injust no referir
se explícitament al paper de les Joventuts Musi-
cals (JJ.MM.) de Catalunya en bona part d'aquest 
treball. 

L'any 1986 es comptabilitzaven mes de 30 festi
vals d'estiu o de tardor, d'entre els quals destaquen, 
peí niveíl qualitatiu i per tradició, les Serenates d'Estiu 
de Barcelona, el Festival Internacional de Música de 
Barcelona (amb 25 edicions el 1987, pero que ha des-

aparegut el 1988), el Festival Internacional de Música 
de Cambra de Cambrils (15 edicions també el 1987), 
el Festival Internacional de Música de Torroella de 
Montgrí o el Festival de Música de Cadaqués, a mes 
del de Perelada, el de Santes Creus i el de Vilabertran. 

En aquest terreny també cal fer referencia a les 
iniciatives lligades a entitats d'estalvi, com els cicles 
que organitza la Fundació Caixa de Pensions dedi
cáis a la Música Antiga, Romántica, i la Setmana 
de Música Religiosa, o la programació mensual que 
des de 1987 organitza la Caixa de Terrassa, entre 
molts d'altres. 

Peí que fa ais grans concerts de música rock, no 
responen a uns criteris fixats pels organitzadors, sino 
que precisament el mercat recolza en el seu carácter 
excepcional. De fet es tracta d'aprofitar les gires euro-
pees o mundials de determináis grups i intérprets, 
pero que s'ofereixen en funció del mercat internacio
nal del disc, absolutament autónom de la situació par
ticular del país. En aquest sentit, Catalunya senzilla-
ment és receptora d'aquesta oferta, sense que es pugui 
parlar d'una «dinámica propia», i sempre en funció 
de Yesponsorització que necessiten i deis equips espe-
cialitzats en Porganització d'aquests espectacles ímpres-
sionants, deis quals fou pionera Pempresa Gai & 
Company. 

A part, hi ha els grups autóctons que també 
mereixen Patenció deis poders públics, que subven
cionen cicles d'actuacions sobretot de carácter 
municipal. 

I per la seva transcendencia, hauríem d'esmentar 
els dos grans festivals de jazz a Catalunya, que son 
el Festival de Jazz de Barcelona, que arriba a la seva 
vintena edició el 1988, i el Festival de Jazz de Ter
rassa, iniciat el 1982. 

TauSa 27,9 
AJUTS I SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT MUSICAL 

Evolució de les subvencions del Departament de Cultura a la música, 
en milers de pessetes, de 1981 a 1986 

Consorci G.T. Liceu 
Consorci Palau M.C. 
0 . Ciutat de Barcelona 
Concerts i Festivals 
Altres subvencions 

Tota! 

2982 1982 1983 1984 1985 

25.000 50.000 75.000 100.000 150.000 
— — 8.685 29.647 19.985 

12.000 12.900 10.506 10.506 15.750 
31.761 12.000 47.552 
23.915 18.370 80.266 

149.867 170.523 313.553 

1986 

200.000 
28.208 
15.750 
97.507 

154.214 

495.679 

Font: Elaboració propia, a partir de les memóries del Departament de Cultura. 



Gráfic 27.5 
SUBVENCIONS AL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Aportado de les Institucions (1986) 
(en milions de pessetes) 

Generalitat 

Ajuntament de Barcelona 
200 

Ministeri de Cultura 
200 

Font: Departament de Cultura. 

Ajuntament de 
Barcelona 

18.550 

Propietaris 
54 

Diputado de 
Barcelona 

75 

Gráfic 27.6 
SUBVENCIONS AL PALAU DE LA MÚSICA 

Aportado de les Institudons (1986) 
(en milers de pessetes) 

Generalitat de Catalunya 
28.208 

Altres 
1.650 

Diputado de Barcelona 
18.550 

Font: Departament de Cultura 

5. EL TEATRE I LA DANSA 

a) El teatre 

Des que Fany 1976 es constituí l'Assemblea 

tar, i també l'interessant experiénda de l'Assemblea 
de Treballadors —una esdssió de 1'anterior, el 
1977—que gestiona el Saló Diana durant dues tem-
porades de forma voluntarista. A mes, el desembre 
de 1976 s'obria a Grada el Teatre Lliure, amb la 

d'Actors i Directors, que obtingué la possibilitat de participado deis directors Lluís Pasqual, Pere Planella 
gestionar la programació del Grec-76, la col-laboració 
entre les administracions i el món del teatre ha estat 
mes estreta, pero sempre de carácter conflictiu. 

i Fabiá Puigcerver. 
El món del Teatre es commocioná l'any 1977 amb 

la detenció d'Albert Boadella arran de l'espectacle 
El decenni que considerem partia d'uns precedents La torna, i amb el desenvolupament posterior de 

prou importants: l'Assemblea que acabem d'esmen- Yaffaire. 



D'altra banda, les primeres accions del nou govern 
de la Generalitat en política teatral propiciaren la crea-
ció del Centre Dramátic, instal-lat al Teatre Romea, 
i dirigit per Xavier Fábregas en un primer moment, 
i per Hermann Bonnin des del 1982. 

Mes endavant, l'any 1984 Josep María Flotats tor-
nava a Catalunya, amb l'encárrec de responsabilitzar-se 
de la creació del futur Teatre Nacional. De moment 
la seva companyia s'instal-lá al Teatre Poliorama, men-
tre la responsabilitat política del nou projecte era assu-
mida per Max Cahner, el conseller que havia aconse-
guit el retorn de Flotats. El projecte arquitectónic, 
a carree de Ricard Bofill, es féu públie la primavera 
de 1988. 

Per la seva banda, l'Institut del Teatre, després 
que Bonnin en deixés la direcció el 1980, inicia un 
projecte de reestructuració sota la direcció de Josep 
Montanyés, amb un rellanfament tant a nivell peda-
gógic com d'activitats i publicacions, fruit del qual 
fou, entre moltes altres iniciatives, la celebració del 
Congrés Internacional de Teatre l'any 1985, sota el 
tema general: Espais de relació entre les dramatúr-
gies d 'ámbit restringit i les dramatúrgies majoritá-
ries. El pressupost del Congrés era de 107 milions 
de pessetes, aportats per la Diputado de Barcelona. 

Des de 1977 també es celebra, en el marc del 
mateix Instituí del Teatre, el Festival Internacional 
de Titelles. I el 1988 es commemoraven els 75 anys 
de rinstitut. 

També s'han inaugurat nous espais escénics, com 
ara el Mercat de les Flors per part de FAjuntament 
de Barcelona, i ha aparegut Textraordinari fenomen 
de la Fira de Teatre al Correr de Tárrega des de 
1981, amb el padrinatge d'Els Comediants des de bon 
principi, i amb una gran éxit de participado de grups 
i públie. 

Cal fer esment d'un Primer Congrés de Teatre 
Amateur, que tingué lloc a Igualada el novembre de 
1985 amb una gran assisténcia de grups, i en el qual 
es constituí la Federado de Grups de Teatre Ama
teur. I a Vic, el 1987, es discutía el tema de les rela-
cions entre autors i directors, en el marc d'unes Jor-
nades de Debat Teatral. Finalment, fóra injust oblidar 
el Festival de Pallassosy que organitza PAjuntament 
de Cornelia. 

Amb tot, l'activitat teatral és un d'aquells casos 
en qué la impossible industrialització del producte 
sotmet l'activitat a una permanent crisi, i P obliga a 
dependre de les subvencions institucionals, que son 
font de tota mena de conflictes i discrepáncies. 

El teatre segueix en una situació for9a precaria, 
considerat globalment, encara que determináis grups 
o sectors hagin trobat formules per superar les limi-
tacions habituáis. Concretament, l'éxit de grups com 
Dagoll-Dagom i El Tricicle apunta camins de sortida 
prou interessants, i que contrasten amb la situació 
general. La temporada 1986-1987, els seus especta-
cles El Mikado i Slástic son els que ocupen els pri-
mers llocs peí que fa a nombre d'espectadors, asis
tencia mitjana i coeficient d'ocupació del teatre. El 
primer espectacle aconseguí una recaptació de mes 
de 48 milions, i el segon de mes de 84 milions, només 
en les seves actuacions a la capital barcelonína, amb 
82 i 87 representacions respectivament. Ambdós espec-
tacles superaren els 50.000 espectadors. En el camp 
de teatre d'avantguarda o experimentació, cal fer 
esment de La Fura deis Baus, que s'han convertit 
en un grup d'una gran projecció internacional. La 
Taula 27.10 ofereix una visió sintética de la situació 
global. 

De l'análisi de les dades que presentava Jaume 
MELENDRES, en un article a El público (núm. 49, 

Taula 27.10 
EL TEATRE A BARCELONA 

Recaptació, funcions i espectadors de la temporada 

Teatres institucionals 
Teatres privats 
Sales independents 
Consorcis (T. Lliure) 

TOTAL 

Recaptació 
(milions) 

160 
615 

34 
14 

823 

Espectadors 
Funcions (milers) 

940 203 
1.941 602 

377 60 
180 22 

3.438 887 

1986-87 

Oferta 
(milers) 

714 
1.929 

150 
48 

2.841 

Assisténcia 
mitja 

216 
310 
158 
121 

258 

Font: Jaume Melendres, Temporada 1986-87: Espectadores y taquillaies. El Público, núm. 49, octubre 1987 



octubre de 1987), se'n desprén que només s'utilitza 
un itrq de 1'oferta teatral que hi ha a Barcelona (situa
do semblant a la de deu anys enrere, segons Pautor); 
que un sol teatre s'emporta mes del 35 % de la recap-
tació total i gairebé un 30 % deis espectadors (el Tea
tre Apolo, amb una programado ben diferenciada deis 
altres); i que, de fet, un 2,5 % deis espectacles teñen 
el 40 % de públic, mentre un 50 % d'espectacles 
només compten amb un 5 % de públic. 

Tanmateix el criteri excíusiu de la rendibilitat del 
producte teatral mataría tota mena d'experimenta-
lisme, i fins i tot el teatre de repertori, i és per aixó 
que les administracions hi segueixen abocant bones 
quantitats de diners, tant en forma de subvencions 
a grups com de manteniment d'equipaments, i fins 
oferint centres de producció propis. Es interessant 
citar Pexperiencia endegada peí Departament de Cul
tura establint una Xarxa de Teatres a Catalunya, que 
es beneficien d'una subvenció determinada tot acollint-
se a una oferta comuna d'espectacles. 

L'ajut públic al teatre a Catalunya, el 1987 arri-
bava a les 210 pessetes per habitant, en un cáícul 
que inclou totes íes administracions (Taula 27.11). 

está creixent amb una gran for^a. Des de la creació 
del Ballet Contemporani de Barcelona per Ramón Solé 
(convertit posteriorment en un coHectiu) i del Grup 
Estudi Anna Maleras, la dansa a Catalunya ha cone-
gut l'aparició de moltíssims grups. Destaquen la per-
sonalitat de Cese Gelabert, i Lydia Azzopardi. A mes, 
es consolida el Departament de Dansa de l'Instkut 
del Teatre. Apareixen grups com Heura, Mudances, 
el Grup de Dansa d'Avelina Arguelles i el grup 
L'espantall. 

Entre els grups de mes última hora, hi trobaríem 
Metros, de Ramón Oller, i Lasiti de Francesc Bravo, 
a mes del grup exclusivament femení Taba. 

El Departament de Cultura ha definit una secció 
de dansa, els últims anys, i promou i organitza el 
cicle biermal Dansa a Catalunya, que es celebra al 
Centre Cultural de la Caixa de Terrassa. L'any 1986, 
el cicle s'estengué arreu del país, a vuit poblacions 

é # 

b) La dansa 

Finalment, i peí que fa a la dansa, cal dir que 

mitjanes. 
A mes, el Departament dona un suport directe 

al Centre d'Activitats de Dansa Bügé des de 1985, 
ha co-organitzat una programació estable amb l'Espai 
de dansa La Fábrica, i amb el Centre de Dansa Ramón 
Solé, en el cicle Invitado a la Dansa. El 1986, els 
ajuts de la Generalitat a la dansa suposaren un total 
de mes de 32 milions de pessetes {Grafio 27.7), entre 
les dotacions per a infraestructura (3 milions), els ajuts 

es tracta d'un sector encara molt minoritari, pero que a muntatges coreográfics (uns 12 milions), el suport 

Taula 27.11 
INVERSIONS PUBLIQUES EN TEATRE A L'ESTAT ESPANYOL 

Dades segons els pressupostos deis governs autónoms i de l'administració local de 1987, 
en milions de pessetes 

Comunitats 

Andalusia 
Aragó 
Astúries 
Balears 
Cañar ies 
Cantabria 
Castella-La Manxa 
Castella i Lleó 
Catalunya 
Euskadi 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
La Rio ja 
País Valencia 

Govern autonom Administrado local Total 

346 904 1.250 
42 268 310 
27 60 87 
17 170 187 

105 82 187 
10 20 30 

215 94 309 
306 216 521 
743 497 1.240 
69 417 486 

452 153 605 
110 54 164 
623 550 1.173 

45 117 162 
51 15 66 
69 26 95 

292 757 1.049 

Font: Autonomía y municipios: 8.000 millones en el 87. El Público, núm. 46-47, juliol-agost de 1987. 



Gfáfic 27,7 
SUBVENCIONS A LA DANSA 
Generalitat de Catalunya, 1986 

Creado i espais alternatius 
16 % 

Infrastructura 
9 % 

Dansa a Catalunya-86 
33 % 

AI tres 
4% 

Muntatges coreográñcs 
3 8 % 

Font: Departament de Cultura. 

a la creació (mes de 5 milions) i la difusió de la dansa 
(mes de 10 milions). 

EL CINEMA 

Potser de totes les formes de creació a les quals 
ens hem anat referint, la que troba mes dificultáis 
per aconseguir una situació de normalitat acceptable, 
no ja només per ais qui en son professionals, sino 
també per al públie, és el cinema. 

El cas del cinema és especialment difícil peí fet 
de la seva dependencia d'una industria i un mercat 
de distribució que no és a mans deis mateixos realit-
zadors cinematografíes. Els alts costos de prodúcelo 
fan 'que la subjecció a les polítiques de suport públie 
i a les liéis de mercat siguin mes fortes que en cap 
altre terreny. 

Es per aixó que en general els comentaris i les 
valoracions sobre el cinema cátala son les que teñen 
un to mes negatiu, i aixó tant peí que fa a la norma-
lització creativa, industrial, com de públie i fins i 
tot lingüística. 

Amb el final d'un període en qué per raons polí
tiques no era possible fer un cinema comparable al 
d'altres pa'isos, el cert és que també desaparegueren 
els pretextos poíítics, i la creació cinematográfica va 

perdre una de les seves coartades principáis per a 
justificar la seva endémica mediocritat. 

Potser a causa d'una certa euforia, que era gene
ral peí que feia a les expectatives de futur, i que 
va concretar-se en unes sempre citades Converses del 
Cinema a Catalunya (1981), el contrast amb la rea-
litat ha estat moít decebedor, cosa que ha portat a 
avaluar el cinema en termes francamení pessimistes. 

Així, hom ha parlat de «procés de decadencia prác-
ticament absoluta» (Antoni LOZANO, a Puní Diari 
1983), de «silenci del cinema cátala» (Joaquim ROMA

GUERA, a El Mfón 1985), de «el cinema cátala: una 
situació difícil» (Caries SINGLA, El Llamp, 1986), o 
encara de «migradesa no solament en el nombre, sino 
especialment en la qualitat mitjana deis productes» 
(Míquel PORTER, a Serra d'Or, 1987). Pero en espe
cial podríem citar Albert ABRIL, que a les Segones 
Reflexions Critiques sobre la Cultura Catalana 
(1986) iniciava la seva intervenció afirmant: «a les 
acaballes del segle XX, la cultura catalana no esta dotada 
de la cinematografía propia i vigorosa que li conespon-
dria i que hauria permés la implantado precog del cine-
matdgraf primer, i algunes décades de mes o menys dau-
rat esplendor mes tari». 

Les dificultáis del cinema son, abans que res, les 
insuficiéncies d'una industria que si bé havia tingut 



moments prou bons, el franquisme s'encarregá de des-
manegar posant-li dificultáis, alhora que potenciava 
amb bons avantatges la seva instaHació a Madrid. 
Així s'anaren tancant els molts i prou bons estudis 
de Barcelona: els Lepanto —després Diagonal— el 
1950; el 1951, els Trilla; els Kinefon el 1960 es recon-
verteixen en Buch-Sanjuan, i el 1964 tanquen. La 
culminació del procés arriba amb Fincendi deis estu
dis Orphea el 1962. Només recentment, s'han inau-
gurat els estudis Ideal (1984), i hi ha el projecte d'ins-
tal-lació d'uns grans estudis a Sant Cugat, els Barcelona 
Internacional Film Studios. 

El cinema, de fet, ha patit una situació contraria 
a la de Texpansió que han conegut en els darrers anys 
gairebé totes les formes d'expressió artística. El pro
cés, general a Pestat espanyol i a Europa, ha portat 
al tancament progressiu de sales de cinema i a la pér-
dua d'espectadors. A Catalunya, en nou anys 
(1978-1986) el nombre d'espectadors s'ha redu'ft a 
una tercera part. S'ha passat de 48 milions d'espec-
tadors a tan sois 16, mentre les sales d'exhibició acti
ves es reduien gairebé a la meitat (Taula 27.12, i Gráfic 
27.8). 

A mes de la crisi del cinema peí que f a a la mateixa 
demanda, a Catalunya cal sumar-hi, com ja apuntá-
vem, la precarietat de les empreses productores i el 
fracás de les iniciatives industriáis, pero també la 
dependencia del mercat internacional i especialment 
de Pespanyol, que el sotmet a una implacable colo-
nització lingüística. D'aquesta manera, el cinema no 
ja cátala, sino en cátala, es també prácticament inexis-

tent fora de les pantalles de la televisió. Els intents 
de doblatge al cátala, amb L 'home elefant, o Excali-
bur, no foren massa reeixits, i el fracás a qué s'arribá 
amb El retorn del Jedi féu abandonar l'esfor^. 

Semblava que la col-laboració amb el mitjá televi-
siu podia resoldre en part la situació. De fet, Miquel 
Porter afirmava que, en un país com el nostre, els 
dos mitjans estaven condemnats a entendre's. La pri
mera col-laboració de TV3 amb la producció cinema
tográfica arriba el gener de 1985 amb la pel-lícula 
de Bellmunt Un parell d'ous, en la qual la televisió 
de Catalunya hi coHaborava amb 15 deis 60 milions 
que havia tingut de pressupost. També hi ha hagut 
experiéncies prou reeixides amb TVE, com és el cas 
de La plaga del Diamant (1982) o Vida privada 
(1987), de Francesc Betriu. Pero al costat d'aquestes 
experiéncies, hi ha l'altra cara de qué parlava Joa-
quim Romaguera, quan amb ironia sostenía la tesi 
de la «reconvenid» del cinema cátala, per la qual els 
treballadors d'aquest mitjá, des de directors a il-lumi-
nadors, haurien acabat treballant per a la televisió. 
És a dir, una reconversió... cap a la desaparició, i 
el silenci mes absolut (Taula 27.13). 

D'altres, pero, potser no teñen una visió tan crí
tica del panorama cinematografíe cátala, malgrat 
l'acord fonamental en la valoració pessimista. Així, 
malgrat la veritable enfonsada de l'any 1984, poste-
riorment s'ha anat recuperant el ritme de produc-
cions cinematográfiques. Aquella davallada hauria estat 
motivada, segons Porter Moix, per les posicions cen-

Taula 27.12 
OFERTA I ESPECTADORS DE CINEMA DE 1978 A 1986 

Evolució de sales, títols, espectadors i preus en el cinema, de 1978 a 

Sales censades 
Sales actives 

Títols exhibits1 

% films espanyols 
% films estrangers 

Espectadors2 

Preu mitjá/espect. 

1978 

997 
797 

23 
77 

48,2 

102 

1979 

1.014 
772 

2.865 

18 
82 

41,4 

126 

1980 1981 

1.025 1.040 
738 696 

2.901 3.030 

17 20 
83 80 

35,3 33,2 

141 167 

1982 

1.052 
684 

3.089 

20 
80 

30,1 

192 

1983 

1.066 
643 

3.043 

20 
80 

26,0 

229 

1984 

1.074 
589 

2.923 

18 
82 

20,9 

259 

1986 

1985 

1.084 
503 

2.534 

15 
85 

18,9 

294 

1986 

1.086 
421 

2.014 

12 
88 

16,7 

328 

1, Títols exhibits a la provincia de Barcelona. 
2. En milions de persones. 

Font: Elaborado propia, a partir de Ministerio de Cultura, Cinematografía. Datos estadísticos. Madrid (anual des de 1980); i Dirección 
General de Cinematografía, Boletín informativo de control de taquilla. Madrid (anual). 



Gráfic 27.8 
EL CINEMA A CATALUNYA 

Evolució de sales, títols i espectadors 
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Taula 27.13 
FILMS PRODUÍTS A CATALUNYA DE 1978 A 1986 

Produccions i coproduccions cinematográfiques 

Produccions Coproduccions amb Total de 
catalanes1 participado catalana1 produccions2 

35 
16 
33 

31 10 42 
25 7 36 
21 4 34 
15 3 15 
8 5 15 

16 — 17 

Amb versió 
catalana2 

9 
4 
2 

11 
13 
10 
4 
2 
4 

1. Aqüestes dades provenen del Departament de Cultura, i fan referencia a films de productores catalanes en coproducció amb productores d'altres llocs. 
2. Les dades reflecteixen films de productores catalanes, fets o no a Catalunya, i parlats o no en cátala, i dirigides o no per realitzadors catalans, 

segons la data de registre. 
Les dades d'(l) i (2) no coincideixen corapletament peí fet de seguir criteris diversos de ckssificació. 

Font: Elaboració propia a partir de Departament de Cultura, Memoria, 1986; Roma Oltra, «Films produíts per productores catalanes: 
1939-1985, Cinematógraf, vol. 3, juny 1986 i Caries José, «Producció cinematográfica a Catalunya», Cinematógraf, vol. 4, novembre 
1987, Barcelona. 
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tralistes del govern de Madrid, la desaparició de la 
classificació «S» —aproximadament entre la meitat 
i una tercera part de tots els films produits—, i la 
lentitud en la posada en marxa del canvi en el sis
tema de pre-finan9ament per part de la llavors nova 
directora general Pilar Miró. 

La intervenció de les administracions catalanes ha 
estat, segons molts comentaristes, poc decidida. D'una 
banda, PAjuntament de Barcelona, que tenia el com-
promís de promoure uns estudis de cinema (contret 
per Narcís Serra el 1982), després se'n desdigué. 
D'altra banda, les relacions amb el Ministeri de Cul
tura, que ha continuat essent qui repartia les subven-
cions a la producció amb la distribució del Fons de 
Protecció a la Cinematografía (en una curiosa inter
pretado del que son les competéncies «exclusives» 
en cultura que 1'Estatuí atorga a la Generalitat), han 
estat conflictives i només es suavitzaren amb el canvi 
de director general, Fernando Méndez Leite, que el 
juny de 1986 acordá de crear una comissió, el Con-
sell Assessor de Cinematografía del Centre de Pro
ducció de Barcelona, que valorarla directament els 
projectes de llargs-metratges a rodar a Catalunya. Les 
reunions les presidiría el mateix director general de 
cinematografía, F. Méndez Leite, pero seria la comissió 
presidida peí director general de Música, Teatre i Cine
matografía, Jordi Maluquer, la que atorgaria les sub-
vencions. 

Per la seva banda, Pany 1986 el Departament de 
Cultura aconseguia crear una subdirecció general de 
cinematografía, amb uns ajuts a la producció cinema
tográfica que es veien incrementats des deis onze 
milions de 1985 ais 128 milions de 1986. A part, 
contribuía ais dos festivals de cinematografía mes 
importants, el Festival Internacional de Cinema Fan-
tástic de Sitges, que arribava a la seva vintena edició 
el 1987, i a la Setmana Internacional de Cinema 
de Barcelona, que després de la seva vint-i-vuitena 
edició, el 1987 es transformava en un Festival de 
Cinema de Barcelona que al cap de dues edicions 
es prefigura ja com un gran festival d'aquí a pocs anys. 

A mes, la Generalitat atorga els Premis de Cine
matografía anualment, i té al seu carree la Filmoteca 
de la Generalitat de Catalunya amb programacions 
descentralitzades a un total de tretze localitats el 1986. 

Finalment, a Phora d'esmentar el que ha estat, 
en definitiva, la producció cinematográfica a Cata
lunya, caldria senzillament apuntar alguns noms i films 

com ara els de Bigas Luna amb Bilbao (1978), Lola 
(1985) i Angoixa (1987); Gonzalo Herralde o Vicente 
Aranda (Fanny Pelopaja, 1984); i Jaime Camino 
{Dragón Rapide, 1986), i José Antonio de la Loma 
(Perros Callejeros, 1977). Es tracta, en gairebé tots 
els casos, de cinema de genere (thrillers), i parlat en 
espanyoí (amb Pexcepció d'Angoixa). 

Si d'alló que cal parlar és del cinema cátala, lla
vors citaríem les obres de tipus historie d'Antoni Ribas 
com La ciutat cremada (1975) i Victoria (1983), i 
Companys, procés a Catalunya de Josep Maria Forns 
(1979), a mes deis anomenats film-documents, com 
els de Pere Portabella (1977) Informe general, i de 
Ventura Pons (1978), Ocaña, retrat intermitent, i 
de la recent El vent de Villa, de Falcoiá Gerard Gor-
mezano (1987). 

En el genere de la comedia, hi hauria els films 
de Francesc Bellmunt (des de L'orgia, de 1978 fins 
a Pa d'ángel, de 1984) —tot i que hi ha un salt 
qualitatiu en el seu darrer film El complot deis anells 
(1988), si mes no des de la perspectiva d'un cinema 
espectacle—, i els de Caries Mira [Con el culo al 
aire, de 1980, o Que nos quiten lo bailao, de 1983). 

Una de les grans sorpreses deis últims anys, des 
d'un punt de vista estrictament de mercat, ha estat 
Péxit de L9Escot (adaptació cinematográfica de la 
novel-la de Maria Jaén Amorrada al piló) dirigida 
per Antoni Verdaguer i produída per A. Pérez Giner, 
que ha arribat a ser el film de mes recaptació a Cata
lunya, i que ha estat veñuda a molts p ai sos d'Europa, 
América del Sud, i fins al Japó. 

Ens quedarien encara molts noms per citar, com 
Eugeni Anglada, Jordi Feliu, Francesc Betriu, Ferran 
Llagostera, Raúl Contel, entre d'altres. 

Per acabar, cal esmentar que hi ha hagut diversos 
intents d'organització interna deis mateixos profes-
sionals del cinema. D'una banda, l'Inslltut Cátala del 
Cinema, que havia nascut Phivcrn de 1975, celebrava 
els seus deu anys després d'un període for^a esperan-
<jador —el de la realització deis Noticiaris de Barce
lona i les Noticies de Catalunya els primers anys— 
pero també després de passar trángols ben difícils, 
com la crisi de 1983. 

A part de Plnstitut, el 1985 diversos directors 
de cinema es constituyen en CoHegi Professional de 
Directors de Cinema de Catalunya, i també es fun
daren el 1987 PAssociació de Productors Cinemato
grafíes de Barcelona, i el grup d'onze Nous Directors 
Catalans. 



DEU ANYS DE CULTURA 

Viceng Villatoro 

Suposo que quaisevol balanc del que ha passat en la cultura a Catalunya en els últims 
anys hauria d'incloure una análisi de l'evolució per una banda de la creació cultural, 
per una altra de la producció —entesa com a materialització i difusió deis productes 
culturáis— i finalment del consum. Sumáriament, intentaré concretar les meves impres-
sions personáis —amb el risc inevitable de la generalítzació i, en conseqüéncia, de la 
manca de rigor— en forma d'algunes pinzellades rápides damunt de cadascun d'aquests 
territoris. 

Comencem per la creació, Em sembla que el fenomen mes destacat deis últims anys 
és Tambada a la creado cultural catalana d'una onada mes o menys universal segons 
la qual el protagonismo de la vida cultural es trasllada d'ailó que durant molts anys 
n'havíem considerar el centre a alió que n'havíem considerat la periferia. La distinció 
no pretén aquí teñir cárregues valoratives, tot i que tinc la impressió que se li poden 
donar i fins i tot que cal que se li donín. Com a pinzellada paisatgística, la sensació 
és que a la concepció de la cultura com a expressió de la sentimentalitat o del pensament, 
deis atribuís essencials de la individualitat, fonamentada en í'eix literatura-plástica Pha 
succeída la cultura de Tofici i l'aparenca, vehiculada en l'eix disseny-arquitectura, i que 
prima fins i tot en altres camps les formes on és mes visible la concepció de la cultura 
com a joc per convenció. Aquesta onada, no pas fácil de definir, de canvis en els accents 
culturáis no només ha arribat a la cultura creada a Catalunya sino que ha arrelat d'una 
manera notable i ha produ'it una producció cultural digna de consideració en aquests 

camps i amb una indubtable relleváncia. 
Pero on els canvis d'aquests últims anys poden resultar mes visibles és en eí camp 

de la producció cultural. Els últims anys han refredat el mite de la capacitat de producció 
cultura! de la societat civil catalana, en franca regressió en tot aquest període. Potser 
per delegado en els poders públics, potser perqué la potencialitat mítica de la societat 
civil catalana en el tardofranquisme era inflada, potser perqué assistim també a la concre
ció catalana d'un fenomen mes universal, el que havia estat el motor de la cultura cata
lana deis seixanta s'ha ralentit visiblement. El fenomen complementan ha estat í'entrada 
a sac en la producció cultural de les institucions publiques i de les institucions económí-
ques. Aixó ha injectat díners i capacitat organitzativa en la vida cultural, pero també 
ha primat unes línies determinades de producció cultural en perjudici d'altres. La inicia
tiva institucional, a la recerca de rendibilitats polítiques a terminis mitjans o curts, ha 
primat la producció brillant i susceptible d'un ampli ressó, per damunt de la producció 
característica de la societat civil que primava la continu'ítat potser menys esplendorosa. 
Finalment, cal esmentar en el camp de la producció un fenomen d'abast general, pero 

que incideix amb unes característiques peculiars en eí cas cátala: el percentatge creixent 
que en aquesta producció teñen les grans industries culturáis. En aquest sentit, mentre 
que en les industries culturáis mes clássiques —essencialment Tedició— Catalunya ha 
mantingut una capacitat de producció important, en d'altres mes recents, com la indus
tria discográfica, la cinematográfica i en una mesura menor la videográfica no s'ha conso-
lidat una industria propia, amb la conseqüéncia d'esdevenir mes mercat per a produc-
cions alienes que no pas centre productor. Els handicaps de l'abast íimitat del nostre 
mercat cultural propi no han estat prou compensáis per un compromís institucional per 
garantir la presencia d'aquestes industries. 

L'últim territori en el qual caldria incidir per fer quaisevol mena de balanc és el 
del consum. També és el mes difícil. Han canviat poc o molt els hábíís del consum 
cultura! deis catalans en els últims anys? No sé si es pot contestar amb alguna cosa 
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mes sólida que algunes intuicions. La meva impressió es que hi ha modificacions de 
tendencia en alguns hábits de consum cultural, per Timpacte de les diverses onades de 
tendencia general, per Pefecte de les industries i per motius a vegades mes directament 
polítics, com podrien ser els canvis de carácter lingüístic. Pero el que no gosaria dir 
és que els últims anys han significat un salt endavant quantitatiu i qualitatiu en el con
sum cultural deis catalans. Si el període que vivim té algún efecte benéfic en aquest 
sentit, no sembla que el poguem veure a curt termini. 
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28. EL PENSAMENT 
IDEOLOGÍA 

1. LA FILOSOFÍA 

ÁNGEL CASTIÑEIRA 

a) La situado universitaria 

La situació universitaria a fináis de la década deis 
seixanta podríem dir que era, en Faspecte inteMec-
tual, «mortuoria» i, en Faspecte polític, «efervescent». 
I el cas de la filosofía era encara mes accentuat. 
Aquesta situació era el resultat historie del trenca-
ment d'un mestratge i d'üna comunitat filosófics, del 
tancament obligat al pensament modern europeu i de 
Foblit del propi passat filosófic. Durant 40 anys la 
filosofía a Catalunya va haver de passar per Fexili 
(Serra Hunter, Xirau, Ferrater Mora, García Bacca, 
Casanovas, Nicol, Roura i Parella, Farré,...), la depu-
ració o la marginació (Calsamiglia, Jordi Maragall, 
Eduard Valentí), la dispersió (Colomer, Siguán, 
Goma), Fexpulsió (Sacristán, Fullat) i fins i tot 
Fautoexpulsió (Valverde). No es estrany dones que, 
en aqüestes condicions, Fexili de la filosofía a Cata
lunya arribes fins la década deis setanta havent escam-
pat un sentiment ciar d'orfenesa. 

Aquests anys —anys de canvis i de revoltes 
estudiantils— dones, van significar en molts aspectes 
uns intents tímids de reconstrucció d'un mestratge 
que, en molts casos, va comptar amb la inestimable 
coHaboració de professors no catalans que, com Lledó, 
Sacristán o Valverde, es varen unir ais professors cata
lans de «Fexili interior»: Siguán, Goma o Calsami
glia, per exemple. 

El rebuig lógic, per part deis estudiants, a una 

filosofía universitaria ancorada en el pensament neoes-
colástic d'estricta observaba i desvinculada deis pro-
blemes socials i polítics que es vivien al carrer, propi-
ciava al mateix temps una certa deserció académica 
i una recerca deis nous corrents filosófics (marxisme, 
estructuralisme, psícoanálisi) que arribaven a Cata
lunya traduits majoritáriament de publicacions fran
ceses. La contraposició paradoxal entre un coMectiu 
de professors universitaris semblants a figures d'un 
museu d'antiguitats, i una massa d'alumnes ardent-
ment polititzada, encara dificultava mes qualsevol 
intent restaurador d'un cert mestratge filosófic. En 
aquesta situació el mérit d'un reduít grup de profes
sors que van saber compatibilitzar rigorositat filosó
fica amb reflexió crítica (o sensibilitat social) es encara 
mes gran. 

i va 

Emilio Lledó (Sevilla, 1927) va arribar a Barce
lona Fany 1967 com a catedrátic numeran per oposi-
ció de la cátedra d'Historia de la Filosofía de la Uni-
versitat de Barcelona —un any després de que ho 
fes Jesús Mosterín, professor de Lógica, i dos anys 
després que Manuel Sacristán fos expulsat 
desenvolupar una tasca continuada de mestratge durant 
onze anys. Lledó va reunir al seu voltant un nucli 
d'alumnes que en bona part constitueixen F actual pro-
fessorat de la filosofía universitaria a Catalunya. 

Quelcom semblant podríem dir de Josep M. Cal
samiglia (Barcelona, 1913-1982) a FAutónoma, de 
Manuel Sacristán (Madrid, 1925-1985), o de José 
María Valverde (Valencia de Alcántara, 1926). Tots 
aqüestes professors, mes enllá de llurs própies espe-
cialitats (filosofía del llenguatge, marxisme, estética, 
humanisme cristiá...) han adobat la idea no desencer-
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tada d'un cert socratisme cátala. D'altres professors 
també han tingut una influencia notable. Entre ells 
Francesc Goma i Musté (Valls, 1915), Francesc Cañáis 
i Vidal (Barcelona, 1922), Miquel Siguán i Soler (Bar
celona, 1919), José Ignacio Alcorta i mes recentment 
Ramón Valls i Plana (Valls, 1928). 

De fet, la millor tasca que hom podia fer en una 
situació de miseria inteMectual era la de reconstruir, 
mes que un corrent de pensament, un estil de reflexió, 
una actitud vital. Ser punt de referencia, home d'enl-
lac, pont de diverses tradicions i des d'aquí convidar 
al diáleg, al seminari, a la conferencia. 

Tanmateix, aquest socratisme no ha de ser entes 
com a inteMectualisme. Es, mes aviat un mode de 
vida emmotllada per la rao, una forca de voluntat 
capas; d'automodelar-se per mitjá de la rao. Tampoc, 
per tant, ha de ser entes aquest socratisme en tots 
els casos com a gresol de «tradició i escola» filosó
fica. Perqué el socratisme a qué féiem referencia va 
servir especialment per a inculcar una rigorositat en 
les directrius metodológiques, uns quadres conceptuáis 
básics. 

Des d'aquesta perspectiva, la primera part de la 
transició filosófica a Catalunya se salda amb 1'inici 
redu'ít pero important d'un nou mestratge filosófic 
i amb la recuperado deis corrents de la filosofía 
moderna i contemporánia tradicionalment prohibits 
(Pere Lluís Font ha parlat de la recuperado de la 
historia proscrita). Els fruits d'aquest mestratge son 
avui encara vius a les universitats, al CoHegi de Filo
sofía, a la revista Enrahonar, a la coHecció Textos 
filosófics i en moits aitres projectes. 

En aquesta limitada síntesi tampoc no és balder 
recordar breument l'aportadó de pensadors cristians 
que, provinents de la filosofía o de la teología, també 
han jugat durant aquesta época un paper significatiu. 
Noms com jcan Estruch, Joan Pegueroles, Via Boada, 
Miquel Batllori, Hilari Raguer, Lluís Duch, Eusebi 
Colomer, Josep M. Rovira, Andreu Marqués, Evan
gelista Vilanova o Raimon Pániker entre aitres, han 
sabut estar a Paleada deis pensadors seculars catalans 
i sovint han entrat en diáleg amb ells. Aquest diáleg, 
com ha assenyalat Rovira, troba aportacions origináis 
del pensament cristiá (el tema de la tradició, la reflexió 
sobre la temporalitat o la relació entre Evangeli i 
humanisme), troba també punts concurrents amb els 
filósofs catalans (el tema de ia memoria, la teoría de 
la imatge o el símboi, la gratuítat de les relacions 
humanes o la figura moderna de l'heroi) i óbviament 
plantcja punts de desacord (el refús secular a la trans
cendencia, la indiferencia vers una fe «compromesa» 

o el rebuig de tota ortodoxia). D'altra banda, cal des
tacar també els treballs historiográfics d'Eusebi Colo
mer, Joan Pegueroles, Evangelista Vilanova o Miquel 
Batllori. 

b) La filosofía no académica: el modernisme 

Si bé és cert que la filosofía actual a Catalunya 
és fonamentalment una filosofía universitaria, no ho 
és menys que en bona part també ha desenvolupat 
una funció pública important. Concretament, aquesta 
fundó pública l'hem d'entendre com a mínim en dos 
sentits, sovint interrelacionats: 

a) En l'intent — col-lectiu o individual d'apro-
par 1'elaborado filosófica al ciutadá (en definitiva, 
i'opció per I'agora filosófica a l'estil de la Stoa i el 
rebuig del model platónic). El CoHegi de Filosofía 
i el anomenats membres de l'Escola d'Arquitectura 
de Barcelona (E. Trias, X. Rubert, E. Subirats) poden 
servir d'exemple. 

b) En l'intent de participar directament en qües-
ííons ideológiques o afers socio-polítics. 

En el primer cas, els elements coHectius que aple-
guen diversos autors son o bé de coincidencia temá
tica (sobretot l'anomenat modernisme) o bé per proxi-
mitat generacional (per exemple, la preocupado 
estético-cívica, el reconeixement de Fésser huma com 
a subjecte passional i cívic, l'intent de regeneració 
de la cíutat i l'estat, o una certa retórica ética i onto-
lógica). Amb tot, aquests i aitres elements son carac-
terístics en bona part de tota la filosofía de la transi
ció a Catalunya: la superado temática de les postures 
intel-lectuals del franquisme, la incorporació ecléctica 
deis nous corrents europeus, la flexibilitat ideológica, 
el plantejament de nous temes d'estudi (l'erotisme. 
el poder, la relació individu-estat), un nou estil de 
pensament que inclouria la ironía, o bé la rao crítica 
i pluralista. 

En el segon cas, el de la participado en els debats 
ideológics del moment, P aportado «pública» deis filó
sofs catalans gaudeix d'un important ressó en el teixit 
social. Aquest ressó prové, en part, de liur coHabora-
ció massiva en el mitjans de comunicació. 

V 

Seguint Josep MILA a Relectura del nacionalisme 
(1986), podem dir que el filósofs catalans intervenen 
en el debat públie sobretot tractant temes com el 
debat sobre la fonamentació de la identitat de Cata
lunya (la contraposicio que va des del fonamentalisme 



essencialista al catalanisme esbravat); els discursos «vic-
timistes», «messiánics» i mistifícadors; el paper de la 
societat civil, la ciutat, la comarca, la patria; la racio
nalizado deis mites i tabús simbólics; els conceptes 
d'estat, nació, societat civil, i la dialéctica que se'n 
deriva; i la contraposició entre 1* ex altado de la capi
tal (Barcelona) amb Fequilibri territorial interior 
(comarques). Tots aquests debats s'entortolliguen 
necessáriament amb la intensa confrontado que a 
Catalunya han polaritzat les dues forces polítiques 
predominants. 

c) Els anys 80: del modernisme al postmodernisme 

A Fabril de 1979 Emilio Lledó, en un cicle de 
conferencies sobre Existencialismo y filosofía con
temporánea, afirmava que «en el nou escenari del saber 
hom hi percep una inseguretat radical Una nova malal-
tia de la cultura, del pensament científic, és present a 
la societat i en els seus poders». Aquesta malaltia de 
la cultura ja es proclamava a Europa des de come^a-
ment deis anys 60, sobretot des de les files de Pestruc-
turalisme. Era com si la gran tradició existencialista 
i fenomenológica de la primera meitat del segle —és 
a dir, la rao occidental (Heidegger, Sartre, Husserl, 
Max Scheler, Hartmann)— s'hagués exhaurit. La deca
dencia derivava d'haver confós la veritat amb el desig 
de veritat (Pideal moral), i el marxisme amb una cien
cia, quan en realitat era un «dispositiu religiós». La 
mateixa crisi del marxisme va servir per a constatar 
que si el marxisme no era «veritat», no era pas per
qué fos fals, sino perqué «res és veritat». L'aparició 
del nihilisme, dones, és el resultat de descobrir que 
la crítica de les autoritats havia oblidat d'examinar 
Pautoritat de la mateixa crítica. D'aquí se'n deriva 
una visió desencisada de la historia de la filosofía: 
la filosofia com una immensa fábula que recorre el 
temps lineal que va «del mite al logos». La mort de 
la metafísica i el rebuig ontológic de la filosofia occi
dental deixen com a herencia ais anys vuitanta tan 
sois un pensment feble i fragmentan, i alhora una 
certa visió apocalíptica anomenada final deis temps, 
malaltia finisecular, abséncia de fonament, final de 
la historia, nihilisme o postmodernitat. La postmo-
dernitat, dones, sembla mes una ruptura amb la moder-
nitat que no pas una simple crisi d'aquesta. La post
modernitat intenta recorrer el trajéete contrari: «del 
logos al mite» Per aixó el temps del mite implica el 
final de la historia. El discurs filosófic ha deixat 
d'oposar-se al discurs narratiu de la ficció. 

En aqüestes circumstáncies, Pactual situació filo
sófica internacional ha donat lloc a diversos posicio-
naments i actituds davant el fenomen de la postmo
dernitat. Josep Picó, simplificant les diverses posicions, 
en distingeix tres: la conservadora (Daniel Bell), que 
sembla defensar el retorn a posicions pre-modernes; 
la deconstructora o postmoderna (Lyotard o el mateix 
Derrida) que refusa els metarelats emancipadors de 
la modernitat, i la reconstructora-reformista (Haber-
mas, Berman) que proposa un replantejament de la 
modernitat tot rectificant els seus errors. 

A Catalunya aquest debat tampoc no ha passat 
desapercebut. Molts autors (Josep Ramoneda, Josep 
Picó, en part Josep Subiros, Eugenio Trías, Eduard 
Subirats, Gerard Vilar, Ramón Alcoberro, Gon£al 
Mayos, Ferran Requejo, Josep Sarret, Miquel Porta 
i Perales, Josep M. Lozano o Josep M. Rovira) han 
discutit o discuteixen actualment aquest tema, i hom 
pot trobar també en ells els mateixos posicionaments 
que abans assenyalávem. Així, per exemple, hi hau-
ria el postmodernisme d'esquerres que planteja Gerard 
Vilar, la filosofia del futur d'Eugenio Trias, la defensa 
i il-lustració del present de Josep Ramoneda, el desor-
dre cívic de Ramón Alcoberro, el repte de la fe en 
la postmodernitat de Rovira Belloso o el replanteja
ment de la condició urbana de Josep M. Lozano. 

Un darrer aspecte important, debatut aquests dar-
rers anys a Catalunya, és el que fa referencia ais estudis 
d'História de la Filosofia catalana. Cal dir al respecte 
que aquesta década ha aportat bons i acurats estudis 
parcials de filósofs catalans (entre ells els de Jaume 
Roura, Norbert Bilbeny, Antoni Mora, Pere Lluís 
Font, Eusebi Colomer, Lluís Rourera, Miquel Batl-
lori, Josep Perarnau, Jordi Sales o Miquel Siguán), 
pero que en molts casos no han superat la provisio-
nalitat. 

d) El Collegi de Filosofía 

El CoHegi de Filosofia va fundar-se a la tardor 
de 1976, a imitado d'altres institucions franceses sem-
blants, per un grup de pensadors la majoria deis quals 
havia rebut la influencia socrática de Pensenyament 
de Josep Maria Calsamiglia. Aquesta influencia que-
dava en part reflectida en els objectíus básics del grup, 
que es podrien resumir en dos: una concepció de la 
práctica filosófica que vol apropar-se a la veritat no 
descobrint-la sino fent-la, i la voluntat de trobar 
un espai públie per a la filosofia, espai, val a dir, 



inexistent a la Universitat segons els membres del 
CoHegi. 

Aqüestes característiques han permés que alguns 
hagin parlat de Paparició d'una filosofia periodística, 
mundana o pública, paral-lela a la filosofia académica. 
En aquest sentit, també hom Pha anomenat filosofia 
no académica o anti-académica. 

La substitució del tractat o la propia investigació 
doctoral per Passaig filosófic seria, en aquest cas, un 
signe deis temps. L'altre signe deis temps, la coinci
dencia del boom de la industria cultural amb la nove-
tat de Passaig, també col-laboraría en el desenvolupa-
ment d'un genere que podría subsistir sense necessitat 
de tradició, fonaments o memoria filosófica. Aixó pro-
bablement justifica la diversitat de trajectóries deis 
membres del CoHegi, i aquesta disposició pública a 
desplegar la paraula que cerca la veritat. En aquest 
cas, la diferencia va servir també d'identitat. 

La proposta de crear una institució filosófica partí 
en primer lloc d'Antoni Vicens, que la discutí amb 
Eugenio Trias. Fruit d'aquesta conversa fou la crea-
ció d'un primer grup al qual s'afegiren Xavier Rubert 
de Ventos i Jordi Llovet. El 1979 s'incorpora al 
CoHegi Josep Ramoneda. El 1982 hi entra Miquel 
Morey i el 1983 Jaume Casáis, Josep Subiros, Gerard 
Vilar, Antoni Mari, i mes tard Pere Lluís Font i Jordi 
Maragall i Noble. El CoHegi ha comptat amb el suport 
de PAjuntament i la Diputació de Barcelona. 

e) La Societat Catalana de Filosofia 

La Societat Catalana de Filosofia reemprén les 
seves activitats Fany 1980, tot i que s'havia fundat 
inicialment el 1923. 

La nova Societat acollí de bell antuvi la clara diver
sitat de tendéncies i procedéncies filosófiques actuáis. 
Aixó permeté connectar professors de les diverses 
facultáis, incloure-hi diversos membres del CoHegi 
de Filosofía, i també refer el contacte amb pensadors 
catalans de Pestranger o de Pexili, com Josep Ferra-
ter Mora, Eduard Nicol, J. D. García Bacca, Miquel 
Batllori, Ramón Xirau o Joan Roura-Parella. 

Des deis inicis de la seva reconstitució la Societat 
ha mantingut sempre un bon equilibri entre els estu-
dis dedicats ais pensadors catalans o ais problemes 
de la historiografía del pensament cátala i la preocu
pado pels temes mes actuáis, sempre tractats amb 
una gran rigorositat. 

Actualment, la junta de la Societat es presidida 

peí doctor Francesc Goma des de 1'abril de 1985. 
A partir d'aquest curs (1985) la Societat intenta ofe-
rir diverses formules que afavoreixin una major ober
tura, participació i diáleg entre els membres de la 
Societat i el públic filosófic. 

Cal destacar els treballs de la Societat en la rea-
lització d'un Diccionari cátala de terminología filo-
sdfica, del qual s'ha iniciat un Tbesaurus. S'ha editat 
també un Anuari de la Societat Catalana de Filoso
fía, que recull una bona mostra de les activitats dutes 
a terme. 

Com a filial de la Societat apareix el 1986 PAsso-
ciació Catalana de Fenomenología, que és fundada 
pels professors Josep M. Bech, Octavi Fullat, Ferran 
Graell i Jordi Sales. També recentment es va fundar, 
com a filial de la Societat Catalana de Filosofia, PAsso-
ciació Catalana de Medievalística. Dos deis membres 
principáis d'aquesta Associació son el seu president, 
Josep Perarnau, i el vicepresident Francesc J. Fortuny. 

f) Les publicacions 

La década que analitzem ha donat lloc a la publi
cado de diverses revistes i coHeccions que han con
tribuid de manera decisiva a la normalització de la 
filosofia a Catalunya, sia per la possibilitat creativa 
d'incloure nous assaigs de vells o joves pensadors, 
sia per les bones traduccions i estudis fets d'obres 
clássiques del pensament antic i modern, sia, en defi
nitiva, per haver permés ais nostres pensadors parti
cipar en els debats mes interessants desenvolupats 
internacionalment en tots els camps especialitzats de 
la filosofia. 

Les revistes 

Del gruix de revistes aparegudes en els darrers 
anys de la década deis 70 (El Viejo topo, Arreu, 
Taula de Canvi, Materiales, Mientras Tanto, Ajo-
blanco...), a mes de la ja clássica Nous Horitzons 
(creada el 1960), predomina clarament el component 
marxista de la majoria d'elles i sovint la barreja de 
la reflexió amb qüestions mes conjunturals i ideológi-
ques. Aquest anys, que coincidien políticament amb 
els anys mes intensos de la transició, serviren a Cata
lunya per a desenvolupar un discurs teóric d'esquer-
res que a la resta d'Europa —especialment a Fran$a— 
havia anat periclitant des del famós «Maig del 68». 

Menció a part mereixen les revistes fundades per 
Manuel Sacristán, Materiales (gener-febrer 1977) i 



Mientras Tanto (fináis de 1979) —aquesta darrera 
encara continua editant-se trimestralment— i també 
la revista Nous Horitzons. En el cas de les dues pri-
meres, Sacristán aconseguí, a mes d'aplegar un auténtic 
grup de deixebles, desenvolupar alhora un radicalisme 
crític —sensible no només a les qüestions socials o 
económiques sino també ecológiques, feministes i 
pacifistes— i reformular i revisar teóricament Pideari 
emancipatori comunista. 

Peí que f a a Nous Horitzons podem dir que la 
seva trajectória ha estat admirable. Es publica inin-
terrompudament des de 1960 i la seva historia és 
paral-lela en molts aspectes a la historia del nostre 
país. Així podem distingir una primera etapa 
(1960-1975) que hom ha anomenat «etapa clandestina» y 

en la qual hi participen amb pseudónim molts intel-lec-
tuals catalans, i una segona etapa o «etapa de la lega-
lització», que cometa realment el 1977 i arriba fins 
ais nostres dies. 

Es pot distinguir un segon període peí que fa a 
la publicació de revistes amb continguts filosofics, 
que comenta durant els anys vuitanta. Les causes que 
determinen aquesta nova etapa son alhora d'ordre 
extern i intern. Exteriorment, caldria destacar la con
venció de Venécia celebrada, a instáncies d77 Mani
festó, el novembre de 1977, on es va proclamar la 
crisi definitiva del marxisme, la qual cosa significa 
de retruc la recuperació immediata d'una gran part 
de l'obra de Karl Popper, la revitalització de Hayek, 
i un cert rellan^ament del neoconservadorisme sobre-
tot en els seus aspectes moráis i socio-polítics. Hi 
ha també causes d'ordre intern que determinen en 
cert grau la desaparició de determinades publicacions 
marxistes i Taparició de noves inicíatives. Des del 
punt de vista polític, les análisis rupturistes s'havien 
trobat amb una práctica reformista que alguns ano-
menaven «ruptura pactada», s'havien celebrat ja dues 
eleccions generáis, i l'eurocomunisme havia estat cla-
rament derrotat en el Cinqué Congrés del PSUC cele
brat a Barcelona durant els primers dies de gener 
de 1981. La parcial desaparició de la «iHustració 
marxista» i la progressiva consolidació del régim demo-
crátic deixaren pas, en canvi, a una práctica investi
gadora universitaria menys polititzada i mes oberta 
a l'activitat científica. Sortiren així, per una banda, 
publicacions mes académiques i especialitzades —la 
qual cosa és la millor prova d'una situació 
normalitzada— i, per una altra, publicacions mes assa-
gístiques i culturáis, pretesament mes properes o ober-
tes a la realitat social a qué anaven adre^ades. 

L'ordre cronológic d'aparició és el següent: Resur

gimiento, revista del pensamiento y de la estética 
(1979), Saber, (Arts, ciéncies ipensament), Revista 
catalana de cultura (la. época febrer 1980, 2a. época 
gener-febrer 1985), Claraboia. Revista de la secció 
de filosofía, de la Facultat de Filosofía de la Univer-
sitat de Barcelona (febrer, 1980), Enrahonar. Qua-
derns de Filosofía, de la UAB (1981), Travesía. 
Revista de Pensamiento (sortia conjuntament amb 
la revista literaria Quimera) (1984), Época de filo
sofía (1985), Revista de Catalunya, nova etapa (octu
bre de 1986) i Anuari de la Societat Catalana de 
Filosofia-II (juny 1988). 

Les col-leccions 

Durant els primers anys de la transado hi havia 
una esquerda enorme entre una universitat que repri
mía tota reflexió i una industria cultural que publi-
cava a cabassos les darreres obres deis pensadors euro-
peus. Potser per aixó a Catalunya Pactivitat filosófica 
ha estat durant bastants anys inclinada mes cap a 
la recepció de novetats que cap a l'aprofundiment 
de la tradició filosófica occidental. 

Tanmateix, aquesta situació cometa a canviar 
radicalment en la década del vuitanta. L'aparició el 
1981 de la CoHecció Textos filosofics de Peditorial 
Laia, i §1 1982 de la CoHecció Clássics del pensa-
ment modern d'Edicions 62 i Diputado de Barce
lona, suposa probablement un deis esdeveniments filo
sofics mes importants de la década, si mes no 
semblants a la creació de la CoHecció de clássics 
de la Fundació Bernat Metge. 

La coHecció Textos filosofics —assessorada per 
Josep M. Calsamiglia, Pere Lluís Font i Josep 
Ramoneda— és probablement una de les aventures 
editorials mes ambicioses deis darrers temps. Els seus 
objectius —universalitat, rigorositat de la traducció, 
qualitat, sistematicitat (cronología, introducció, ano-
tacions a peu de página, índex de noms i de maté-
ries)— indiquen una clara consciéncia normalitzadora 
de la filosofía a Catalunya i de la llengua catalana. 

La segona col-lecció, apareguda un any després i 
dirigida per Josep Maria Castellet, Salvador Giner 
i J. F. Ivars, combina també elements semblants a 
I'anterior: el suport institucional, el rigor de les tra-
duccions i la sistematicitat (inclou també un estudi 
introductori, cronología, bibliografía, notes i a vega-
des índex de noms), pero a diferencia d'aquella es 
concentra en la traducció d'obres modernes i con-
temporánies que en alguns casos superen Y interés 
estrictament filosófic. 
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Finalment cal fer referencia a d'altres iniciatives 
editorials, especialment la de YArxiu de Textos Cata
lans Antics (Anuari per a Pedido i estudi de textos 
anteriors al segle xix), editats per la Fundado Jaume 
Bofill i PInstitut d'Estudis Catalans. El seu director 
i máxim responsable és Josep Perarnau. Aquesta publi
cado intenta inventariar, recuperar, preservar i publi
car tot aquell patrimoni documental antic perdut o 
ignorat de qualsevol mena: literari, filosófic, teoló-
gic, historie, jurídic, medie, etc. En els primers volums 
publicats destaca el descobriment d'un text cátala de 
Ramón Llull desconegut, o estudis sobre Francesc Eixi-
menis, Ramón Sibiuda, Arnau de Vilanova, Nicolau 
Eimeric i el luMisme. Fins a 1987 havia publicat 6 
volums. 

2. ELS ESTILS DE VIDA 

FÉLIX MARTÍ 

a) La normalització de la quotidianitat 

Per sentit comú podem pensar que el grau de feli-
citat o d'infelicitat deis catalans no deu haver can-
viat substancialment entre el 1977 i el 1988. Tampoc 
no es deuen poder inventariar canvis notables en les 
actituds etiques mes profundes. Per altra part, la socio-
logia no disposa encara de metodologies fiables per 
a investigar els aspectes mes íntims de la vida humana, 
i potser ens hem d'alegrar d'aquesta limitado. Les 
persones, amb tota naturalitat, esdevenen, enfront deis 
analistes socials, ámbits secrets i inviolables. Les nos-
tres observacions, per tant, es refereixen sempre a 
aspectes visibles deis canvis en els estils de vida i 
no pretenen teñir un carácter científic rigorós. 

La normalització política ha suposat que les diver
ses dimensions de Pexisténcia humana no portessin 
la sobrecárrega política que era inevitable en l'etapa 
de lluita contra la dictadura i durant els primers anys 
de la transició. La vida professional ha recuperat la 
seva autonomia i també la vida cultural, les arts, la 
religió o la vida afectiva. Cadascuna d'aquestes dimen
sions té la seva propia justificació, el seu dinamisme, 
la seva plausibilitat. En aquest sentit, tot s'ha nor-
malitzat i han desaparegut moltes tensions. La vida 
sembla que no ens demana esforcos suplementaris i 
Pordre democrátic ha eliminat moltes angoixes. 
Aquesta distensió és especialment sensible per ais grups 
de dones i d'homes que van ser mes actius en Petapa 

de la resistencia i que ara viuen, en general, sense 
por a la repressió. 

La normalització política ha desmitificat la polí
tica. Quan la vida política estava segrestada pels poders 
de la dictadura, els ciutadans mes desperts experi-
mentaven una barreja de política i de mística que 
ara ha desaparegut. La política era perfectament arti-
culable amb Pética i amb la utopia. Després han vin-
gut les fractures entre utopia i política, entre ética 
i política. Aqüestes fractures, tan normáis a tots els 
paísos democrátics, han fet perdre una certa dimen-
sió romántica a Pactivitat política. Ara hi ha molts 
polítics que son técnics, gerents o administrador, i 
no inspiren en general adhesions iMusionades. La 
mateixa dimensió política de Pexisténcia humana deixa 
d'estar revestida de prestigi o de sacralitat com ho 
havia estat en Petapa anterior, i es converteix en una 
activitat poc fascinant i fins i tot devaluada. La polí
tica, la fan cada vegada mes els polítics professionals, 
sobre els quals plana la sospita que es dediquen a 
aquesta mena d'activitat per motius interessats. 

La normalitat política, com passa a molts deis paí
sos occidentals, és el marc d'uns estils de vida amb 
una feble perspectiva épica i favorables a comporta-
ments de signe individualista. 

La mística política ha estat desplacada, a poc a 
poc, per la mística del benestar. S'ha anat acceptant 
la realitat de la societat competitiva característica del 
model económic establert i cadascú intenta ocupar 
el millor lloc possible en la pirámide de Pestratifica-
ció social. Voler ser ric és una aspirado legitimada 
socialment. Els signes de la riquesa son valorats posi-
tivament no només pels mitjans de comunicado, sino 
també pels líders culturáis del nostre temps. L'esté-
tica actual es complau en el luxe. El prestigi del ves
tir bé i del bon menjar está molt generalitzat i no 
permet distingir les dretes de les esquerres, ni les 
persones cuites de les incultes. Sembla ajornat indefi-
nidament Pideal d'una societat sense discriminado 
económica. Sembla que han vencut la lógica del pro-
fit i la fascinado del consum. Fins i tot sembla ciar 
que hi ha una exaltació del propi eos com a objecte 
d'atencions. Es gasta molt de temps, molts diners 
i molta atenció a la bona forma física, a la medicació 
de luxe, ais productes de bellesa per a homes i per 
a dones. 

La preocupació peí benestar desplaca la preocu
pado per la solidaritat. La realització personal fa difí
cil, sovint, la realització deis altres. A tot el món 
occidental observem que, al costat d'una dinámica 



i agradable societat del benestar, es desplega una socie
tat de pobresa i de marginació. Son les anomenades 
bosses de pobresa que s'articulen admirablement amb 
les bosses de riquesa. El capitalisme neoliberal no ha 
sabut resoldre encara aquesta greu conseqüéncia del 
model de desenvolupament escollit. Per altra part, 
el déficit de solidaritat no es pot imputar exclusiva-
ment a les estructures económiques. Els mites de la 
nostra societat no funcionen en la perspectiva de 
la solidaritat, sino de la realització personal. Els fe
bles, els malalts, els vells, els aturats, els nous immi-
grats, son consideráis sobretot com una nosa per al 
nostre benestar. La necessitat d'una solidaritat amb 
el tercer món topa amb continuats mecanismes de 
defensa. 

b) La vida privada com a refugi 

La fúgida cap a la vida privada es la conseqüén
cia d'un sentiment d'ofec que ens produeix la creixent 
organització social. El procés de progressiva organit-
zació de la societat és relativament independent deis 
colors polítics deis governs a Madrid o a Barcelona. 
Es a dir, que la gestió d'un govern socialista no és 
tan decisiva com la tendencia de la societat tecnoló
gica actual a socialitzar les nostres vides. Per una part, 
vivim cada vegada mes com pertoca al nostre origen 
familiar, al nostre gremi professional, al nostre nivell 
de salaris, a les decisions deis poders establerts, a 
la manipulació voluntaria o involuntaria deis mitjans 
de comunicado. Per altra part, els altres coneixen 
o poden conéixer moltes dades de la nostra vida per
sonal. Declarem a hisenda, els bañes apunten les nos-
tres despeses, especialment si utilitzem targes de cré-
dit, les nostres dades de salut están en procés de 
socialització, pertanyem necessáriament a comunitats 
de vei'ns, a coldectius professionals i a estructures de 
consum. En l'ordre de les idees i deis ideáis, ens fan 
creure que tot está inventat i que els déus establerts 
son els millors. 

En aquest context s'expliquen els comportaments 
de fúgida i d'extravagáncia. En aquests últims anys, 
hem entrat plenament en els circuits de la droga con
vencional. Els joves, de manera especial, han provat 
aqüestes vies d'exaltació vital i de vertigen mortal. 
També han manifestat el seu refús a la mobilització 
militar, i ha crescut el nombre d'objectors de cons-
ciéncia per motivacions diverses. Joves i adults han 
explorat tota mena de promeses de plenitud i d'alli-
berament: la sexualitat, la velocitat, els paisos exó-
tics (accessibles naturalment a partir d'un cert nivell 

económic), les sectes, Fesport, el rock, la natura, el 
ritual de la fúgida el cap de setmana i els ponts, la 
gastronomía, la violencia, l'integrisme religiós i la colla 
d'amics. Les associacions están en crisi. Es participa 
de manera intermitent i selectiva en les activitats que 
mes plauen. S'intenten salvar els pocs marges de Ui-
bertat que la societat ens concedeix. Es desconfia 
de les grans organitzacions i qualsevol militáncia es 
considera provisional i condicional. 

La transició democrática va suposar la progres
siva eliminació de la censura i la liberalització en la 
circulació d'idees i d'imatges de contingut erótic. En 
aquest aspecte, la societat catalana no sembla gaire 
diferent de les altres societats europees actuáis. Pos-
siblement hi va haver un consum desmesurat d'imat-
ges pornográfiques durant els primers anys de la demo
cracia, que s'explica per la novetat de la situació i 
per la llarga etapa de repressió de les manifestacions 
eró tiques. Actualment el vídeo canalitza una bona part 
d'aquesta curiositat erótica, pero el fenómen té les 
mateixes dimensions que en qualsevol altra societat 
democrática. 

El que ha anat canviant de manera significativa 
és la relació de parella. La fragilitat de Texperiéncia 
amorosa s'ha anat manifestant amb molta naturali-
tat. Les parelles reconeixen molt aviat el fracás de 
la convivencia o les dificultáis per a accedir a un 
amor que els faci prou feh^os. La legislado, que per-
met el divorci, dona normalitat jurídica i social a totes 
aqüestes situacions que abans eren difícils de solucio
nar. També passa que l'amor de la parella ha perdut 
referéncies religioses o metafísiques, i que s'hi acce-
deix amb una actitud mes aviat experimental. Per 
altra part, hi ha una consciéncia bastant generalit-
zada de la dificultat d'integrar en la vida de parella 
tots els components que hi entren en joc: sexualitat, 
afectivitat, convivialitat, voluntat de teñir filis i de 
dedicar-s'hi. 

Les relacions sexuals no es reserven a la parella 
estable i legalitzada sino que s'estenen, sobretot entre 
els joves, ais contactes amistosos ocasionáis o de curta 
durada. La sexualitat i l'afectivitat son experimen
táis, sobretot, com a comportaments lúdics i per tant 
sense consciéncia de pecat o de culpabilitat. La dife
rent concepció de la sexualitat és una de les novetats 
importants en aquesta evolució deis estils de vida. 
Sembla mes important que no pas els canvis en la 
práctica sexual. Per aquesta mateixa diferent concep
ció de la sexualitat es va generalitzant una acceptació 
de Thomosexualitat i del lesbianisme, que en l'época 



anterior eren consideráis un delicte, una malaltia o 
una perversió. La sexualitat es valora, sobretot, com 
a font de plaer i com a mitjá de la relació interpersonal. 

En el camp religiós s' observa una progressiva secu-
larització o un desplafament de la sacralitat. L'esglé-
sia católica ja no és la principal inspiradora de les 
raons de viure de la majoria deis ciutadans. Han baixat 
notablement les practiques religioses, tot i que per-
sisteixen els rituals mes arrelats a la tradició. Els sím-
bols religiosos lligats al naixement i a la mort i, en 
grau menor, al matrimoni, continúen tenint una forta 
implantació social. Les altres practiques religioses 
baixen. Hi ha un descrédit de les institucions religio
ses, a les quals es considera reticents respecte a les 
llibertats democratiques i al pluralisme establert. 
L'església católica ja no ha de fer tasques de suplen
cia, ni és Pespai on es prepara cap futur mes joiós. 
La increen^a torna a teñir prestigi, tot i que suposa 
una certa incomoditat. Els creients son consideráis, 
en molts ambients, com a portadors d'una cultura 
antiquada, com a psicológicament dependents, com 
a hipotecats en la seva llibertat i com a represéntanos 
d'un humanisme encongit. 

El prestigi de la increen^a no evita que molts ciu
tadans hagin substituít purament i simplement Pantiga 
religió eclesiástica per d'altres sacralitats i devocions 
religioses menys convencionals. Uns creuen en els 
determinismes astrals, altres en la magia del poder, 
altres en les litúrgies deis espectacles de masses i els 
seus mites, altres en la veritat científica, altres en 
les místiques o les sectes pseudorientalistes, altres en 
la gastronomía o el cuite al propi eos. De tota manera, 
semblen majoritáries les tendéncies a Pescepticisme 
i al nihilisme. 

L'evolució interna de Pesglésia católica ha contri
buid enormement a la crisi religiosa d'aquests anys. 
Les expectatives de renovació assumides peí concili 
Vaticá II han quedat frustrades pels interessos de la 
curia romana i per les orientacions del papa Joan Pau 
II. L'església católica apareix, cada vegada mes, com 
a patrimoni de grups que interpreten de manera molt 
sectaria Pexisténcia cristiana. En el camp doctrinal 
domina Pintegrisme, i en Paspecte pastoral s'ha impo-
sat un centralisme que mata les experiéncies mes crea-
tives. Els sectors mes lúcids i mes dialogants amb 
la cultura contemporánia han estat desqualificats o 
margináis. En aqüestes condicions no es podia espe
rar cap felÍ9 articulado entre el cristianisme i la nova 
situació democrática. Els moviments religiosos que 
teñen mes éxit son els de filosofía antimodernista, 

próxims a les posicions polítiques nostálgiques, i on 
es retroben moltes persones que reaccionen amb por 
a la crisi de les ideologies, a les ambigüitats de la 
civilització tecnológica, i al nihilisme contemporani. 

c) Els límits de la cultura política 

La societat catalana té dificultáis per a utilitzar 
amb normalitat el pluralisme. La part de veritat que 
correspon a cada opció política tendeix a considerar
se veritat total, evident i exclusiva. Els altres, per 
tant, son fácilment desqualificables. Amb aqüestes acti-
tuds es genera un greu clima d'intolerancia i es difi
culta el diáleg constructiu. Durant aquests anys el 
país s'ha compartimentat excessivament. Les dues for-
ces polítiques majoritáries han configurat dos espais 
polítics, culturáis i humans massa afrontats. Aquesta 
divisió, en un país petit i amb la identitat mig per-
duda, no ha creat un clima prou bo per a la vida 
pública ni per al desplegament de la societat civil. 
En realitat la golafreria política s'ha menjat una bona 
part de la societat civil. Aquí ens interessa fer notar 
la temptació de sectarisme que ens ha afectat durant 
aquests anys i Pesfor9 que ha suposat oposar-se a 
les divísions exagerades i a Pagressivitat. Tot i que 
aquesta problemática afecta principalment els sectors 
dirigents de la societat, ha marcat tota la vida pública 

catalana. 
El régim de divisió i d'agressivitat ha allunyat 

de la política moltes persones que no accepten el sec
tarisme, i ha provocat també el desencís respecte del 
sistema democrátic d'una part de la població que no 
entén les raons d'aquest estil públic. No es tracta 
només d'una certa nostalgia de les époques d'unitat 
contra la dictadura, sino de la convicció que seria 
millor un altre estil per a fer front ais problemes de 
la nostra societat. La voluntat de destruir o desquali-
ficar P adversan no és el bon camí de la democracia. 
Molts ciutadans han viscut aquests anys de democra
cia amb la impressió creixent que els interessos del 
partit passen per davant del sentit comú, de Pobjec-
tivitat i la racionalitat. Els ha fet patir, sobretot, que 
s'insisteixi en alió que ens separa i no en alió que 
ens uneix. 

Per altra part, a tot Europa hi ha consciéncia clara 
deis límits del sistema democrátic. Molts deis canvis 
que afecten la vida col-lectiva no es decideixen en 
els parlaments nacionals. Hi ha altres instáncies que 
son igualment importants. A Catalunya els ciutadans 
saben que la incidencia de les decisiorís del nostre 
parlament és molt limitada, i esperen que la classe 



política sigui mes modesta, mes autocrítica, i amb 
mes sentit de 1*humor. 

d) Signes de decadencia i valors emergents 

Les opinions i les estratégies tan diverses defen-
sades pels polítics respecte al futur de la nació cata
lana han creat també un malestar evident. Catalunya 
és el coHectiu nacional mes important d'Europa al 
qual no correspon una estructura estatal propia. El 
consens que hi havia en P etapa anterior a favor del 
restabliment de PEstatut, i de les institucions dis-
senyades en el sistema estatutari, no s'ha renovat des-
prés de Paprovació de la Constitució i de PEstatut. 
Els partits majoritaris han assumit una gestió política 
de tipus regionalista, que és la que ha resultat possi-
ble amb la interpretació que els poders establerts fan 
de Pautonomia catalana. Sembla que no proposen altre 
objectiu que el millor funcionament de Pautonomia 
regionalista i la intervenció en la gestió de Pestat 
espanyol. Grups minoritaris continúen apuntant a la 
independencia i a la configurado d'un estat que 
englobi tots els paisos catalans. Els intel-lectuals cata-
lans sembla que no tínguin gaire interés a definir-se. 

El ciutadans experimenten la incomoditat de fer-
se moltes preguntes i de no obtenir respostes consen-
suades i creíbles. Es suficient el marc polític regiona
lista per a protegir la cultura catalana? Es acceptable 
la nostra actual doble condició de catalans i 
d'espanyols? Quin és el model desitjable de la nostra 
presencia a Europa i al món? En totes aqüestes qües-
tions no hi ha ni consens ni objectiu comú. Probable-
ment no era fácil definir una nova etapa del catala
nismo Durant aquests anys aquesta indefinició ha 
provocat també fractures socials doloroses. Els uns 
han cregut oportú deixar de considerar que existeix 
un problema nacional cátala. Creuen que les lliber-
tats democrátiques i PEstatut han solucionat satis-
factóriament el problema. Els molesta que d'altres 
no ho vegin d'aquesta manera. A Paltre costat, hi 
ha molts catalans que es consideren enganyats o que 
pensen que Pordre establert no és adequat ni a la 
realitat ni a les aspiracions de Catalunya. En aquest 
clima de frustrado, han aparegut grups molt minori
taris partidaris de la violencia. La catalanitat s'ha anat 
vivint, per tant, de manera problemática. Uns, pola-
ritzats per la gestió de Pautonomia establerta i inca-
pafos d'oferir visions prospectives. Altres, incomo
des per la persistencia de sectors reivindicatius. Altres, 
intentant per diversos camins no quedar atrapáis en 
Petapa actual. 

Durant aquests anys, les industries culturáis han 
marcat fortament la vida col-lectiva. S'identifica amb 
molta f acilitat la práctica cultural amb el consum cul
tural. Empreses fortes económicament i hábils en la 
utilització deis mitjans de comunicació han condicio-
nat cada vegada mes els hábits i les modes culturáis. 
S'ha accentuat progressivament el carácter consumista 
i, per tant, passiu de la cultura. Les mateixes admi
nistración han intervingut cada vegada mes en la 
distribució de productes culturáis amb una tendencia 
a fer-ne espectacle. La cultura deis sentits passa al 
davant de totes les altres activitats culturáis. Fins i 
tot les empreses i les entitats financeres teñen inte
rés en una cultura ornamental o cosmética i dedi
quen recursos creixents a Pespectacle cultural. Les 
arts están al centre d' aquest nou desplegament cultu
ral. L'estética despla9a el cultiu de les idees i, sobre-

tot, de la sensíbilitat ética. 
La reorientado deis sistemes educatius accentua 

unilateralment la importancia de les técniques i deis 
coneixements que serán útils en la societat competi
tiva postindustrial contemporánia. No es cultiva la 
capacitat crítica respecte deis paradigmes de la socie
tat actual, i tampoc no es convida a una responsable 
utilització del saber i de la tecnología a favor de la 
solidaritat, del respecte a la dignitat humana, i de 
la protecció de Pentorn natural. Amb aquesta base 
tan feble, la cultura esdevé formalisme enlloc de ma
durado, especialització ignorant enlloc de saviesa, 
malversació enlloc d'harmonia. Les industries cultu
ráis ens fan creure, aleshores, que el nivell cultural 
és funció de la nostra capacitat adquisitiva de pro
ductes i esdeveniments culturáis. Es van oblidant 
aspectes essencials de la cultura i que son gratufts: 
la contemplado, la crítica, la passió creadora, la coo
perado. 

Un altre canvi característic d'aquests anys en Puni-
vers cultural és la progressiva disminució deis intel-lec
tuals lliures en el sentit professional. Hi ha una ten
dencia a convertir-se en assalariat d'estructures 
complexes de Padministració o del sector privat. Els 
contractes amb les administracions suposen, molt 
sovint, una pérdua de capacitat crítica respecte del 
poder establert. En el sector privat també s'experi-
menten limitacions expressives i operatives. Per altra 
part, la necessitat d'estar al dia en la propia especia-
litat és tan absorbent, que son necessáries condicions 
personáis molt excepcionals per a exercir com a 
inteHectual mes enllá de la propia especialitat. 



Diuen que tot Europa está en una fase decadent. 
A Catalunya també notem senyals de decadencia, tot 
i que hi ha signes de vitalitat esperancadors. La baixa 
de la natalitat és considerada tradicionalment com 
un signe de decadencia, i és prou ciar que la nostra 
natalitat és avui molt moderada. Hi ha alguns factors 
que ho expliquen. Des de fa unes décades, s'ha tren-
cat Tautomatisme que unia relacions sexuals i pro
creado. Actualment les parelles poden teñir filis quan 
ho decideixen. Es un progrés per a la llibertat i la 
responsabilitat humanes. Per altra banda, les condi-
cions de vida en les societats urbanes no son gaire 
fácils. Sembla encertat, per raons económiques i per 
no condicionar excessivament la vida deis pares, que 
les parelles limitin el nombre a filis que poden teñir. 
Pero també es pot pensar que moltes parelles resolen 
el problema amb poca generositat o amb poca ener
gía vital. Els judicis sobre aquesta mena de qüestions 
son molt arriscats i posen en evidencia els prejudicis 
de l'observador. Per aixó és gairebé impossible poder 

afirmar que la baixa natalitat, entre nosaltres, és un 
signe ciar de decadencia. 

La decadencia es notaria mes aviat en els com-
portaments que indiquen una opció per la seguretat 
i la comoditat, enfront del risc i de l'esfon;. Durant 
els anys de la democracia una serie de grups i de 
persones han manifestat actituds de cansament i han 
rebaixat el nivell d'autoexigéncia. Pensem en la recerca 
de llocs a l'administració per tal d'obtenir bons sala
os i seguretat laboral. Pensem en Temergéncia deis 
corporativismes que defensen situacions relativament 
privilegiades. Pensen en la precaria situació de la vida 
associativa que opera al marge del profit económic. 
Pensem en la desaparició d'iniciatives culturáis cata
lanes que funcionaven per voluntarisme. Tothom diu 
en aquests últims anys que s'ha de substituir el volun
tarisme per la professionalitat, i que no cal oposar-se 
a la forca deis esdeveniments. En aquesta perspec
tiva, sembla perfectament normal que no poguem refu-
sar haver de llegir un bon diari anticatalá peí fet que 
és un bon diari en els altres aspectes, que no sigui 
serios discutir sobre altres models imaginables en el 
camp de 1*economía, la defensa o la protecció del medi 
ambient. Progressivament la sociología o el sociolo-
gisme s'han imposat per sobre de l'ética i de Fesperit 
de llibertat. En aquest sentit, hi ha decadencia. 

sensibles de la vida contemporánia. Les grans estruc
tures es van obrint a aqüestes perspectives relativa
ment noves, pero que es despleguen preferentment 
al marge de les grans dinámíques de la vida pública. 
En qualsevol punt del teixit social podem trobar per
sones amb una extraordinaria humanitat que saben 
mantenir la il-lusió i el coratge de viure, pero podem 
fixar l'atenció en les accions coMectives que semblen 
mes inspirades. Pensem en el creixement de les ini-
ciatives de solidaritat amb el tercer i el quart món. 
Creixen les institucions que s'hi dediquen, i la quan-
titat de persones disposades a orientar la seva vida 
en aquesta perspectiva. Pensem en les iniciatives a 
favor deis drets humans a Catalunya i a escala inter
nacional. Recordem el recent concert d'Amnistia Inter
nacional a Barcelona (1988), i la multiplicitat de cam-
panyes contra les diverses discriminacions. Pensem 
en el creixement deis moviments ecologistes i en el 
suport de científics i técnics a la reflexió ecológica. 
Pensem en la renovació del moviment catalanista i 
la sintonía d'aquests sectors amb la reflexió interna
cional sobre la necessitat de valorar mes les identi-
tats culturáis. Pensem en les reflexions, cada vegada 
mes compartides, de científics, técnics, filósofs i teó-
legs sobre la necessitat i la possibilitat d'utilitzar la 
revolució tecnológica per a construir un món mes 
huma, favorable a la vida i no a la mort. 

Els anys de democracia ens han permés, solucio
náis els problemes mes urgents, comencar a pensar 
en qüestions importants i iniciar accions en funció 
deis desafiaments no immediats. Es va generalitzant 
la convicció que hem d'anar canviant de coordenades 
mentáis. El nostre espai de referencia haurá de ser, 
cada vegada mes, Europa i, com a europeus de Cata
lunya, també haurem de pensar i d'actuar, cada vegada 
mes, com a habitants del petit planeta que hem ano-
menat Terra. Aquests deu anys passats ens conviden 
a inventar un estil de vida que articuli millor la nos
tra condició de catalans, d'europeus i d'universals. 

Al costat de signes de decadencia hi ha signes 
de vitalitat. Molts ciutadans han ajudat a néixer expe-
riéncies que esdevindran importants en el futur. Indi
quen una consciéncia emergent respecte a alguns punts 
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29. LA RECERCA CIENTÍFICA 
LA INNOVACIÓ TECNOLÓGICA 

JOSEP RIBAS I SALVADOR CARDÚS 

1. ELS ANTECEDENTS 
DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA 

Avui ningú no posa en dubte que la recerca i 
el desenvolupament científic i tecnológic constitueixen 
una activitat básica deis paisos desenvolupats, i que 
el tipus de creixement económic i industrial domi-

primer cop a la creació d'un cert clima de renovació 
del país. Es podrien citar el Centre Excursionista de 
Catalunya (1876), la Institució Catalana d'História 
Natural (1899), 1*Academia de Ciéncies Mediques 
(1895) o el mateix Laboratori Microbiológic Munici
pal de Barcelona (1887). 

Pero fins que no arriba un període polític idoni, 
amb la Solidaritat Catalana, no fou possible trobar 

nants a la societat occidental descansa en bona part un suport social i polític suficient. Neix aleshores FIns 
en la capacitat de creació científica deis seus membres. 

No participar en aquest procés suposa un endar-
reriment tecnológic que acaba en la dependencia cul
tural i económica d'altres paisos. Encara que també 
es cert el contrari, de manera que la participado en 
el progrés científic no es pot fer sense l'acceptació 
implícita d'una determinada manera d'entendre la cul
tura i F economía. 

A Catalunya, on els corrents ideológics dominants 
i la seva situació geopolítica— imposen aquest línia 

de desenvolupament, s'han endegat els darrers vuit 
anys unes certes bases de política científica propia, 
encara que mínima i modesta i en permanent depen
dencia de la política de Festat en materia científica. 
Impediments aliens i mancances própies obliguen a 
avanzar lentament en aquest procés d'incorporació de 
la ciencia i la técnica catalanes ais corrents interna-
cionals. 

Per comprendre el salt qualitatiu que s'ha pro-
dui't en el sistema ciencia-técnica a Catalunya, cal 
apuntar breument quina era la situació de partida que 
dona compte de la limitado en els avenas quanti-
tatius. 

A les darreries del segle xix, en Fámbit científic 
aparegueren algunes institucions que contribuíren per 

títut d'Estudis Catalans (1907), com a aglutinador 
de la dinámica cultural catalana de Fépoca, suplint 
amb pressupostos catalans la Junta para la Amplia
ción de Estudios creada a Madrid, amb finan^ament 
estatal. La tasca de Flnstitut en el primer ter^ de 
segle fou la de ser un integrador d'investigadors, cata
lizador de recerques i difusor de Fobra científica 
d'aquells anys. 

Pero Flnstitut no treballava sol. La Mancomuni-
tat crea, per exemple, el Laboratori General d'Assaig 
i Condicionament (1922) com a laboratori general 
de la recent creada Universitat Industrial. I també, 
la Junta de Museus i la de Ciéncies Naturals, que 
coordinava la política de museus a Catalunya. A mes, 
caldria considerar també d'altres moviments deslli-
gats de les institucions oficiáis, com per exemple 
FEscola Moderna, que inicia la renovació pedagógica. 

La Dictadura d'en Primo de Rivera comporta pero 
la suspensió gairebé total de Factitivat cultural i de 
recerca, així com una drástica limitado pressupostá-
ria, que va fer insostenible el manteniment de molts 
centres i institucions culturáis i científiques. Per con
tra, la universitat en sortí poc afectada, i acollí bona 
part deis investigadors joves que, a mes de poder con
tinuar traballant, iniciaren el moviment universitari 
que culminaría amb la Universitat Autónoma (1933), 



definida estatutáriament com a «catalana, científica 
i democrática». Durant aquests anys d'autogovern foren 
creats diversos instituís dedicats substancialment a 
la recerca, tais com Flnstitut d'Investigacions Econó-
miques (1931), el restablert Laboratori General 
d'Assaig, o d'altres centres com 1'Escola del Treball. 

Pero primer la guerra civil, amb la seva política 
de prioritats, i després la derrota del 1939, havien 
de suprimir els treballs i els afanys de tants anys, 
i retornar la parálisi estatal de la qual s'havia partit 
cinquanta anys abans, amb la desaparició de la majo-
ria d' institución própies i la diáspora deis investiga-
dors catalans cap a la presó o l'exili. 

La dictadura del general Franco s'iniciá, peí que 
fa a la recerca científica, amb el naixement el mateix 
1939 del Consejo Superior de Investigacions Cientí
ficas (CSIC), amb un taranná óbviament centralista 
i amb una concepció reaccionaria del pensament cien-
tífic (es a dir, anticientífica). Al CSIC se li atribui*-
ren les funcions d'organisme planificador, gestor i exe-
cutor principal de la investigació a l'estat. Durant 
els primers anys tingué uns pressupostos relativament 
alts, que feren arribar al 0,5 % del Producte Interior 
Brut (PIB) les despeses de recerca i desenvolupament 
(R + D). A fináis deis anys cinquanta es produí, pero, 
una davallada deis pressupostos —les despeses R + D 
foren l'any 1960 un 0,2 % del PIB— i es feren pale-
sos els problemes d'organització de la investigació i 
d'estructura deis centres de recerca. Es per aquest 
motiu que el 1958 es crea la Comisión Asesora de 
Investigación Científica y Técnica, que havia de con
tinuar sense éxit les activitats d'organització cientí
fica deis centres dependents deis diversos ministeris, 
i es crea també la Comisión Delegada del Gobierno 
de Política Científica. 

Coincidint amb els Planes de Desarrollo, el govern 
central es plantejá finalment un primer pía de polí
tica científica, iniciat els darrers anys de la década 
deis seixanta, al llarg de la qual l'R + D havia quedat 
estabilitzat entorn del 0,2 % del PIB. Es copia el 
model francés, amb accions encaminades a la forma-
ció de personal investigador, amb un increment de 
les inversions en R + D i amb estudis sectorials sobre 
les necessitats de recerca. L'increment de la R + D 
només fou d'un 0,1 % del PIB, i així s'arribá al 1975 
amb unes despeses en R + D del 0,34 %, en lloc del 
0,8 % que s'havia previst. 

Així dones, les mancances amb les quals s'arribá 
al final deis anys setanta, determinen el marc possi-
ble de desenvolupament de la recerca científica a 
Catalunya. 

Les deficiéncies es podrien enumerar en una llista 
que es impossible de fer exhaustiva. Migradesa deis 
pressupostos: un 0,4 % del PIB, enlloc de les taxes 
normáis deis paisos occidentals, entre un 2 i un 4 %. 
Mal repartiment de la despesa: la relació entre el centre 
d'Espanya i Catalunya era de 8 a 1, mentre que la 
contribució catalana al PIB era del 20 % del total. 
Descoordinació i multiplicitat d'organismes proveidors 
de fons per a la recerca; desequilibri entre recerca 
básica i aplicada, i entre recerca pública i privada, 
a favor de les primeres; abséncia de recerca en árees 
com les humanitats o les ciéncies socials; manca d'arti-
culació i de connexió entre les necessitats deis sec-
tors socio-económics del país i la recerca pública que 
es realitzava; abséncia de controls i d'avaluació de 
la recerca feta; escás aprofitament deis resultats de 
la recerca per al desenvolupament tecnológic del país; 
burocratització, aillament, i compartimentació; inexis
tencia d'una infraestructura material, de personal 
investigador i técnic auxiliar; etc. 

2. LA POLÍTICA CIENTÍFICA 
A PARTIR DE 1980 

Tot i la dificultat de superar les deficiéncies, cal 
constatar una evolució notable peí que fa a l'assenta-
ment d'una política científica i a la promoció de la 
recerca, tant per part de T administrado central, que 
ha incrementat els fons destináis a la recerca i inicia 
a partir de 1982 una polííica de planificació general 
i de coordinació entre els seus principáis organismes 
de gestió, com per part de Catalunya, que a poc a 
poc ha anat confeccionant un marc legal i ha aug-
mentat els recursos propis destináis a la millora de 
la investigació en els seus centres. 

La Constitució espanyola, en el seu article 44,2, 
indica que els poders públics hauran de promoure la 
ciencia i la recerca científica en benefici de l'interés 
general. Per altra banda, l'Estatut d'Autonomía de 
Catalunya, en el seu article 9.7, atorga a la Generali-
tat de Catalunya la competencia exclusiva sobre la 
investigació, sempre sotmesa a la «coordinació gene
ral» espanyola. 

Aixó fa que la Generalitat tingui 1'obligado d'esta-
blir i desenvolupar una organització institucional pro
pia per planificar i programar la seva política cientí
fica i coordinar la innovació tecnológica. 

Pero l'investigador cátala i els centres de recerca 
catalans es troben davant una situació paradoxal, amb 



dues polítiques, una d'estatal i una d'autonómica. Aixó 
porta una serie de conflictes que perjudiquen notó-
riament el nostre país. 

Malgrat les limitacions constítucionals, dones, a 
Catalunya es desenvolupa a partir del 1980 una estruc
tura organitzativa de coordinació general, i d'altres 
de tipus sectorial. El novembre de 1980 fou creada 
per un decret de Presidencia la Comissió Interdepar-
tamental de Recerca i Innovado Tecnológica (CIRIT), 
com a órgan de govern encarregat d'elaborar i plani
ficar la política científica, i de coordinar les actua-
cions en materia de recerca deis diferents departa-
ments de la Generalitat que a la vegada hi están 
representáis. També fou creat paral-lelament el Con-
sell Científic i Tecnológíc, integrat per vint-i-quatre 
personalitats de reconegut prestigi, amb funcions 
d'assessorament. 

El mateix any 1980 fou creada la direcció general 

d'Ensenyament Universitari, que assumia la missió 
de fomentar i coordinar la recerca universitaria, amb 
un Gabinet Técnic de Recerca que entra en funcio-
nament el juliol de 1982. A mes, es constituí Plnsti-
tut de Recerca i Tecnologia Alimentaria, del departa-
ment d'Agricultura, que actúa en el camp de la recerca 
agro-alimentaria, i el Centre d'Informació i Documen
tado Empresarial (CIDEM), en mans de la direcció 
general d'Indústria, que canalitza la promoció d'actua-
cions en materia de recerca, innovació i organització 
industrial (Taules 29.1 i 29.2). 

A la práctica, les accions própies de la política 
científica de les institucions catalanes es concreten 
en quatre nivells d'actuado. En primer lloc hi ha les 
accions encaminades a consolidar alió que ja existia. 
Es tracta de completar P actuado de les altres institu
cions amb accions puntuáis de cara a superar les neces-
sitats mes urgents. S'han fet convocatóries de beques 
i d'ampliado d'estudis a Testranger, ajuts a institu-

Taula 29.1 
EVOLUCIO DELS PRESSUPOSTOS DE LA CIRIT 

Despeses per capítols pressupostaris, de 1984 a 1987, en milions de pessetes 

Capítol n 
Servéis propis suport R + D1 

Promoció i cooperado 
científic a-técnica2 

Capítol IV 
Ajudes institucional i 

programes de recerca 
Beques i borses d'investigarió 

i viatges d'estudi 

Capítol VI 
Programa de millora, creació 

i equipament de servéis i 
centres de recerca 

Programa ajut R + D 

Capítol v n 
Transferéncies a institucions 

per inversions en R + D 

TOTALS 

1984 1985 1986 

45 51 
. 104,5 

100 51 

76 55y5 29,5 

50 90 95 

60 68,8 61 
— 80 80 

30 

331 396,3 400 

1987 

88,5 

35 

102 

78 
80 

31,5 

415 

1. Banc de dades, biblioteca, conferencies, publicacions... 
2. Videoteca, full informatiu, servei d'informació... 

Font: Elaborado propia, a partir deis Pressupostos Generáis de la Generalitat de Catalunya. 



Taula 29.2 
INVERSIONS DEL GABINET TÉCNIC DE RECERCA 

Despeses per programes i per tipus d'accions, de 1982 a 1985, en milions de pessetes 

Programes 

Promoció de la recerca 
Formació de recursos humans 

i d'intercanvi científic 
Diversos 

Actuactons 

Beques i ajuts 
Servéis comuns1 

Ajuts a institucions 
Despeses internes 

Total 

1982 

66,8 

2,0 
1,9 

1,5 
60,3 

8,8 
0,2 

70,8 

1983 

70,1 

23,1 
1,1 

11,5 
52,6 
29,1 

1,0 

94,2 

1984 

37,8 

26,8 
3,6 

36,6 
8,3 

22,5 
0,6 

68,0 

1985 

120,1 

26,5 
1,6 

11,6 
97,5 
38,7 
0,3 

148,1 

1986 

18,7 
8,1 

26,5 
0,3 

53,6 

1987 

18,6 
300,0 
54,2 

1,1 

373,9 

1. Material inventariable, servéis comuns de suport, infrastructura universitaria. 

Font: Departament d'Ensenyament, El foment de la recerca científica i tecnológica. Barcelona, 1986, i dades en premsa 

cions, etc. En segon lloc, hi ha accions encaminades 
a determinar, orientar, coordinar i financar progra
mes de recerca prioritaris que porten a terme grups 
de recerca amb objectius científics i tecnológics con-
crets d'interés prioritari. Especialment, s'han desen-
volupat accions en el camp de 1'energía, les matéries 
primeres, els nous materials o la biotecnología. En 
un tercer nivell, s'ha actuat sobre la infrastructura: 
s'han creat nous servéis i centres, s'ha dotat aquests 
centres de nou material, mes adequat i competitiu, 
tot substituint el que era obsolet. En quart lloc, s'ha 
estimulat la relació entre recerca i innovado tecno
lógica. 

Cal fer esment, com a dues accions mes en rela
ció a la política científica, de l'encárrec de la CIRIT 
el 1982 a FInstitut d'Estudis Catalans de l'elabora-
ció d'un Llibre Blanc de la Recerca a Catalunya, que 
havia de contenir una avaluació de la situació real 
i actual de la investigació catalana. Aquesta tasca es 
dugué a terme mitjancant estudis sociológics de camp, 
pero per dificultáis económiques i d'altres tipus no 
se n'han pogut fer públics els resultáis. D'altra banda, 
es plantejá la possibilitat d'elaborar una Uei que regules 
la investigació científica i tecnológica, pero tampoc 
no s'ha passat d'una fase previa d'esborrany. 

Pero de la recerca catalana només n'ha estat trans
ferida la possibilitat de gestionar-la en part; com que 
no han estat transferits els fons económics necessa-

ris, la disponibilitat económica propia de la Generali-
tat mai no podrá realitzar una política científica com
pleta. Amb el que actualment hi destina la Generali-
tat —uns 1.500 milions de pessetes anuals—s'han 
emprés accions urgents, pero poca cosa mes. 

Així dones, ara com ara el marc estatal segueix 
essent el punt principal de referencia de la política 
científica possible a Catalunya. 

Afortunadament, la investigació i la innovació 
s'han convertit també en una prioritat del govern cen
tral des de 1982. Bona mostra d'aixó és l'ascens del 
0,36 % al 0,6 % del PIB deis recursos estatals desti
náis a R + D entre 1983 i 1986. El pas important, 
pero, sembla que és el donat des de 1987, amb la 
Ley de la Ciencia i altres accions. 

Si bé el panorama era forca complicat fins a 1986, 
amb l'existéncia de nombrosos organismes amb com-
peténcies dependents de molt ministeris, a la prác
tica el sistema ciencia-técnica espanyol es basava fins 
llavors en les següents institucions: la Comisión Ase
sora de Investigación Científica y Técnica (CAYCIT), 
depenent del Ministeri d'Educado i Ciencia (MEC), 
que tenia funcions de planificació, foment i coordi
nado, i alhora administrava el Fondo Nacional de 
Investigación. Per desenvolupament de la Ley de la 
Ciencia, la CAICYT fou desmantelada el 1986, i 
en sorgí la Comisión Interministerial de Ciencia y 
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Tecnología (CICYT). Altres institucions amb funcions 
de planificació i coordinació menys actives han es-

ses publiques, a mes d*altres centres petits de carác
ter sectorial com l'Instituto Geográfico Nacional, la 

tat la Dirección General de Política Científica del Junta de Energía Nuclear, ¡'Instituto Geológico y 
MEC, la Dirección General de Innovación Industrial 
i el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Indus
trial (CDTI) dependents del ministeri d'Industria i 
Energía, amb funcions exclusives dins l'ámbit del seu 
ministeri. En un altre nivell hem de situar les insti
tucions majoritáries i publiques, que realitzen própia-
ment la recerca, i que son les universitats, i els cen
tres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), i també els laboratoris de R + D de les empre-

Minero, l'Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias, Tlnstituto Nacional de Oceanografía, i d'altres 
de similars (Gráfic 29.1). 

El cens estatal de 1980 del llavors Ministerio de 
Universidades e Investigación, donava la xifra de 16.000 
investigadors a tot l'estat espanyol, un 21,3 % deis 
quals a Catalunya (3.400 investigadors). Entre 1982 
i 1985, els becaris del Plan de Formación de Perso
nal Investigador (PFPI) passaven de 1.800 a 2.800. 

Gráfic 29.1 
ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L'ESTAT 

EN MATERIA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT 



Gráfic 29.2 
DISTRIBUCIO DEL «FONDO NACIONAL ESPAÑOL» D'INVESTIGACIÓ 

Anys 1984 i 1985 

1984 Projectes ¿'Investigado 
52% 

Total 8.109,4 milions 

Grans Programes 
19% 

1985 

Associacions ¿'Investigado 
2 % 

Accions de política cient. 
3 % 

Plans concertats 
12% 

Total 9.112,1 milions 

Grans Programes 
24 % 

Infrastructura 
12% 

Projectes d'Investigado 
40% 

Associacions d'Investigació 
2 % 

Accions de política cient. 
3 % 

Plans concertats 
1 3 % 

Infrastructura 
18% 

En general, les inversions han anat creixent rápida-
ment des de llavors (Gráfic 29.2). 

Pero potser el fet mes important d'aquests vuit 
anys en política científica estatal ha estat Paprovació 
parlamentaria Pany 1986 de la «Ley de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica 
y Técnica», coneguda com a Ley de la Ciencia. La llei 
fixa el nou organigrama institucional i assegura la fundó 
coordinadora de la CICYT. ParaMelament ha creat el 
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, per 
a garantir els mecanismes de collaboració i comunica
do entre P administrado central i les «comunidades autó
nomas» amb competéncies en recerca. Finalment, hi 
ha un Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, 
que ha de representar els científics i tecnólegs per a 
fer sentir la seva veu davant Padministració. 

Una altra novetat de la llei és que el pressupost 
de R + D estatal s'assigna a la CICYT, que és qui 

Taula 29.3 
PROGRAMES ESPANYOLS DE R + D 
Distribució plurianual de la financiació 

deis programes de R + D, del Plan Nacional 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(1988-1991) (en milions de pessetes) 

Programes 

Noves accions 
Agroalimentació i recursos naturals 
Tecnologies de la producció i de les 

comunicacions 
Qualitat de vida 
Programes especiáis 
Programes horitzontals 

Total 

10.928 
62.856 

118.831 
48.332 

3.814 
17.462 

262.223 

Font: Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
CICYT. 



el gestiona. A mes, la llei ha permés desenvolupar 
un Plan Nacional de Investigación Científica y Desar
rollo Tecnológico (1988-1991), aprovat i dotat eco-
nómicament amb mes de 630.000 milions de pesse-
tes per ais quatre anys, amb el qual es pretén recuperar 
Tendarreriment científic i tecnológic espanyol. 

El pía s'organitza en forma de «programes», un 
deis mes importants deis quals és el remodelat Plan 
de Formación del Personal Investigador, dotat amb 
mes de 15.000 milions per tal d'aconseguir per a Pany 
1991 prop de 30.000 investigadors —10.000 mes que 
els actuáis—, cosa que suposará una taxa de 0,8 inves
tigadors per 1.000 habitants, i ens aproximará a les 
taxes europees, com la deis 1,2 investigadors per 1.000 
habitants de la OCDE (Taula 29.3). 

En conclusió, el pía pretén passar d'un 0,72 % 
del PIB de l'any 1987 a 11,3 % l'any 1991 les des
peses estatals de R + D. 

La llei presenta, pero, una serie de limitacions 
en relació a les «comunidades autónomas». En primer 
lloc, prácticament les exclou de tot procés decisori 
i simplement els atorga un paper consultiu a través 
del Consejo General. En segon lloc, tracta en condi-
cions d'igualtat totes les «comunidades autónomas» 
sense diferenciar-Íes peí seu tipus de competéncies. 
Finalment, no contempla la possibilitat de transferir 
recursos, competéncies ni els organismes públics 
(OPIS) situats en territori «autónom». 

Amb Pentrada a la CEE, també es veu afectada 
la política científica pels plans europeus, que a partir 
de 1986 han tingut un impuls definitiu, buscant assolir 
uns nivells de competitivitat semblants ais del Japó 
o els Estats Units. 

La política comunitaria es coordina mitjan£ant uns 
Programes Marc plurianuals. Actualment es porta a 
terme el segon d'aquests programes (1987-1991), que 
fixa objectius científics i técnícs definits en vuit grans 
árees —qualitat de vida, tecnologies de la informado 
i telecomunicacions, recursos marins, etc.— i que está 
dotat amb 6.480 milions d'ECU. 

Poc a poc, els grups d'investigació de les univer-
sitats catalanes, del CSIC a Catalunya, i els laborato-
ris de R + D, s'han anat internacionalitzant, associant-
se amb grups europeus per presentar projectes con-
junts. Els grups catalans han destacat sobretot en els 
ámbits de les tecnologies de la informado i teleco
municacions, i en les tecnologies industriáis. 

3. LA RECERCA 
I EL DESENVOLUPAMENT 
A CATALUNYA 

A part del que és Pestructura organitzativa de 
la política científica, ens cal fer un repás de les insti-
tucions que efectivament porten a terme les tasques 
d'investigació i de desenvolupament tecnológic. Fona-
mentalment, les universitats, els centres de recerca 
públics i privats, i les industries. 

La universitat ha pogut beneficiar-se aquests dar-
rers temps d'una serie d'avantatges que han millorat 
la recerca que s'hi fa. Per exemple, grácies a Pincre-
ment de recursos procedents de l'estat (per Pincre-
ment de despeses en R + D, que entre 1984 i 1986 
ha representat un 39%, i mes de 22.000 milions 
només l'any 1986) o els de la Generalitat (amb 300 
milions els anys 1987 i també el 1988, per a infras-
tructura de recerca). El fons estatals provenen de la 
CAICYT —ara CICYT—, i del FIU, principalment. 

També la universitat s'ha beneficiat de Pincre-
ment del nombre de beques de personal investigador 
i post-doctorals (mes de 5.000 beques l'any 1988), 
i encara de 1* entrada en vigor de la Llei de Reforma 
Universitaria, que atorga un cert grau d'autonomia 
a les universitats per a la gestió de recursos i per 
a generar-ne a través de servéis i treballs contractats 
amb Pexterior. 

Pero malgrat els avenaos, el nivell de finan£ament 
de la recerca universitaria és clarament insuficient i 
desproporcionat en relació al potencial científic que 
representa. L'any 1983 la despesa estatal de recerca 
per cada investigador universitari a jornada completa 
era de 420.000 pessetes anuals (de les quals 160.000 
provenien de la CAICYT i 80.000 del FIU). En canvi, 
cada investigador del CSIC va disposar de tres vega-
des mes de pressupost. El mateix 1983, la despesa 
pública en investigado universitaria va representar 
només el 16,5 % de la despesa pública en investiga
do, quan el potencial de recerca, en termes de recur
sos humans, corresponia al 60 % del sector públic. 
L'any 1985 aquesta mitjana de despesa es situava a 
Pentorn de les 500.000 pessetes per investigador i 
any. A partir de 1986, pero, s'ha produi't un incre-
ment important de la despesa, i sobretot Pentrada 
en vigor del Plan Nacional preveu que Catalunya rebi 
entre el 20 i el 25 % deis recursos totals del pía, 
centrat en les disciplines mes en punta, com son la 
química, la farmacia, la biotecnología, Pagroalimen-
tária, la geología i Poceanografía. 

Amb la LRU, la investigació s'ha anat dirigint 
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cap a un augment de la que s'anomena «recerca apli
cada», que permet a les universitats oferir-la ais sec-
tors socio-económics i empresarials, i d'aquesta manera 
pot obtenir recursos propis extraordinaris. Aquesta 
font extra ha proporcionat el 1987 a les tres univer
sitats del Principat mes de mil milions de pessetes. 
Tanmateix, es corre el risc de substituir la recerca 
«bastea» per P aplicada, de manera que es malmetria 
Pespai mes idoni per a la recerca básica. 

A mes de les universitats, a Catalunya hi ha el 
que en podríem dir la delegació catalana del CSIC, 
que és una institució que ha canviat notablement, 
i ha passat d'immobilista i sucursalista a ser una ins
titució oberta i identificada arnb la ciencia i técnica 
catalanes, malgrat no haver estat transferida a Padmi-
nistració propia. 

El CSIC ha portat a terme durant aquests anys 
un esfor? important d'ampliado deis seus centres 
d'investigació, d'ampliado de personal investigador 
i técnic fins a doblar-lo, i un esfor^ de dotació d'infras-
tructura de recerca. 

La delegació del CSIC té actualment 10 centres 
propis i molt aviat s'espera la inauguració del Centre 
Nacional de Microelectrónica, el de Nous Materials 
i el d'Análisi Económica amb la col-laboració de la 
UAB. També en un futur s'espera constituir 1'Insti
tuí de Biomedicina i el Laboraíori de Biotecnologia. 
Durant aquests últims anys, ha reestructurat el Cen
tre d'investigació i Desenvolupament de Barcelona, 
que integra una serie d'instituts antics, el Centre de 
Ciéncies del Mar i el Centre d'Estudis Avan$ats de 
Blanes. 

L'Institut d'Estudis Catalans és reconegut oficial-
ment des de 1976, per Decret, que li aíorga el carác
ter de corporació académica científica i cultural, amb 
ámbit d'actuació en tot el territori deis Pa'fsos Cata
lans. Posíeriorment, el 1982 recobra la seva amiga 
seu, grácies a una serie de convenís amb institucions 
publiques, que a mes, subvencionen la institució. 

Amb aquesta inst?Hació definitiva l'IEC ha 
ampliat el seu nombre de membres agregáis, s'ha dotaí 
d'infrasírucíura, ha estés la col-laboració científica amb 
alíres insíitucions, ha creat noves societaís filiáis, ha 
revifat la seva tasca de publicado de recerques en 
cátala, i sobretot ha reiniciat la mateixa producció 
de recerca. En son un exemple de confecció del Dic-
cionari del Cátala Contemporani, Pestudi Comuni
cado, Llengua i Cultura a Catalunya. Horitzó 1990, 
dirigit per Josep Gifreu, 1'elaborado per encárrec de 

la CIRIT del Llibre Blanc de la Recerca a Cata
lunya, i molts d'altres. A mes, ha signat convenís 
de collaboració amb institucions que han permés la 
creació de nous centres de recerca com el Centre de 
Terminología TERMCAT o el Centre de Recerca 
Matemática. 

Actualment l'IEC ha renovat els seus estatuís, i 
s'espera que aquesta reforma i la voluntat decidida 
deis seus membres superin els mals endémics que ha 
paíií la institució, i trobi el dinamisme que li féia falta. 

Peí que fa al desenvolupament tecnológic indus
trial, el món industrial cátala també ha viscut una 
bona colla de canvis, íant económics com en l'ordre 
tecnológic i institucional. 

La crisi económica, tot i els seus efectes destruc-
íors en molts camps, en d'altres ha tingut un paper 
dinamitzador en la línia de fomentar la innovació per 
íal de trobar possibiliíats d'expansió. 

A mes, l'entrada a la CEE ha significat Pamplia
do deis mercats, Paugment de la competencia, mes 
exigéncies de qualitat i la presencia de normes técni-
ques fins llavors inexistents. Pero també la possibili-
tat d'aprofitar els fons económics comunitaris per a 
millorar les própies estructures. 

Fruit de tots aquests canvis, Pempresa catalana 
s'ha sensibilitzat sobre la necessitat d'innovar. I les 
institucions han posat al seu servei organismes com 
els ja esmentats CDTI (Centro para el Desarrollo Tec
nológico e Industrial), el Plan Electrónico e Informá
tico Nacional (PEIN II), ambdós del ministeri d'Indús-
tria, o el CIDEM i la CIRIT de la Generalitat de 
Catalunya, etc. 

El CDTI és una societat estatal que financia pro-
jectes d'innovació tecnológica a empreses de tots els 
sectors amb diferents modalitats de finan9ament. Peí 
que fa referencia al sector industrial cátala, Pany 1985 
deis 11.500 milions de pessetes del CDTI aportats 
a 216 projectes, Catalunya en va rebre 4.000 (un 
35 %) per a 90 projectes. El 1987, s'han aprovat 39 
projectes catalans per un import de 1.340 milions d'un 
pressupost total de 4.293 (un 31%). 

La CIRIT ha lliurat subvencions a fons perdut 
per a la innovació, i el CIDEM ha finan^at tot tipus 
d'inversions amb condicions avantjoses. 

Un fet important ha estat també la constitució 
al Valles del primer Pare Tecnológic de Catalunya, 
nascut per iniciativa del Consorci de la Zona Franca, 
la Generalitat i altres institucions. El pare, que s'está 
construint, será un polígon industrial per a empreses 
de nova tecnología i amb esfor^os importants en el 
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Taula 29.4 
INVERSIÓ EN R + D A CATALUNYA 

L'ANY 1984 

Sector púbtic 

Administració Central 
Generalitat 
Altres entitats publiques 

DIRD financada amb fons públics 

Sector privat 

Empreses 
Altres entitats 

DIRDE 

Descompte finan9ament públic rebut 
Descompte finan9ament estranger 

DIRD finan9ada empreses 

DIRD Total 

DIRD sobre el PIB a Catalunya 

5.972 
1.166 

220 

7.358 

12.190 
327 

12.517 

887 
15 

11.615 

18.988 

0,38 % 

DIRD = Despesa interior bruta en R + D. 
DIRDE = Despesa interior bruta en R + D del sector empreses. 
Valor del PIB de Catalunya (1984): 4.982.617 milions ptes. (estimado). 

Font: Escorsa, P. et al., R + D a Catalunya: determinado de les 
despeses globals. Barcelona, 1987. 

camp de la R + D, oferint-los servéis especialitzats 
d'ajut a la gestió d'innoyació. 

4. DESPESES GLOBALS 
DE R + D A CATALUNYA 

Ens referirem també a les despeses globals de 
R + D a Catalunya, dades de qué disposem en part 
grácies a un únic treball que existeix sobre la qües-
tió, deis professors de la Universitat Politécnica de 
Catalunya Escorsa, Solé, Pérez i Valls, publicat per 
la CHUT l'any 1987. 

Segons les estimacions del treball citat, la des
pesa global bruta en R + D a Catalunya l'any 1984 
fou de 18.615 milions de pessetes, que representen 
el 0,38 % del PIB de Catalunya d'aquell any, molt 

Taula 29.5 
DESPESES EN R + D A DIVERSOS PAISOS 

Despesa en percentaje 

Estats Units 
Japó 
Alemanya 
Franca 
Regne Unit 
Italia 
Canadá 
Paisos Baixos 
Suissa 
Espanya 
Austria 
Finlandia 

Catalunya (1984) 

sobre el PIB 

-

(1983) 

2,73 
2,60 
2,57 
2,15 
2,20 
1,20 
1,42 
1,90 
2,30 
0,47 
1,20 
1,37 

0,38 

Font: Escorsa, P. et al., R+D a Catalunya: deterninació de les 
despeses globals. Barcelona, 1988. 

per sota deis paisos desenvolupats (sobre el 2 %), pero 
també inferior a Pespanyol, que es situava en el 
0,47 % (Taula 29.4). 

Aquest total de 18.615 milions de despesa es dis
tribuiría en un fina^ament per part de les adminis-
tracions publiques de 7.358 milions i de 12.517 per 
part de fonts privades, és a dir, l'empresa. La des
pesa pública és fonamentalment la del MEC, amb 
mes de 4.800 milions. La de la Generalitat aquell 
any representa 1.166 milions. 

Peí que fa al sector empresarial, del qual és molt 
difícil d'obtenir-ne dades, els autors estimen que a 
Catalunya poden existir unes 2.400 empreses poten-
cialment relacionades amb la R + D. La gran limita-
ció de Pestudi, pero, és que l'análisi s'ha efectuat 
amb només 186 respostes, de les quals se n'han 
d'extrapolar els resultats i generalitzar-ne les análisis 
{Taules 29.5 i 29.6 i Gráfic 29.3). 

L'estudi també assenyala el protagonisme de tres 
grans sectors en Pactivitat R + D: el químic, la cons-
trucció mecánica i l'electrónica. D'altres estudis 
inclouen també el farmacéutic. El 25 % de les empre
ses que gasten R + D son del sector químic, mes un 
17 % mes que hi están relacionades; el 16 % son del 
sector de la construcció mecánica i el 10 % de l'elec
trónica i la informática. També del total de despeses 
—12.517 milions— el 44% 1'efectúen empreses del 
sector químic. 



DESPESES EN R 

Estats Units 
Japó 
Alemanya 
Franca 
Regne Unit 
Italia 
C añada 
Pa'ísos Baixos 
Sui'ssa 
Espanya 
Austria 
Finlandia 

Catalunya (1984) 

Distribució 

Privat 

49,0 
65,2 
57,0 
42,0 
42,0 
42,5 
38,6 
46,3 
68,3 
45,9 
50,2 
54,2 

63,0 

Taula 29.6 
+ D SEGONS LA FONT DE FINANCAMENT 
entre el sector públic i el privat (1983) 

Públic Altres 

48,4 2,7 
24,0 10,8 
41,6 0,4 
54,0 0,5 
49,5 3,0 
55,4 
52,2 5,0 
47,2 1,3 
21,4 
52,9 0,1 
43,8 0,4 
43,6 1,2 

37,0 

Estranger 

0,0 
0,1 
0,9 
3,6 
5,5 
2,2 
4,2 
5,2 
0,0 
1,2 
2,5 
1,0 

0,1 

Font: Escorsa, P ~t •*!. '•< + D a Catalunya: determinado de les despeses globals. Barcelona, 1988. 

Gráfic 29.3 
DESPESES I + D A EUROPA 

En % sobre el PIB (1983) 



30. LA CULTURA 
DE L'ESPORT 

BRU NOYA I SALVADOR CARDÚS 

1. LA CULTURA DEL COS 

La societat catalana no es una excepció dins el 
conjunt de les societats industrialitzades, en les quals 
hom constata un creixement continuat de l'interés 
general per Pesport, que afecta gairebé tots els ámbits 
de la vida social, económica, política i sobretot 
cultural. 

Precisament quan la societat moderna es troba 
cada cop mes fragmentada per una extremada divisió 
del treball, sembla que es fa mes necessari trobar ele-
ments de cohesió que la mantinguin integrada. Hom 
diría que, a mes, es vol trobar en Pesport, tant en 
la seva práctica com en la seva representado a través 
de Pespectacle, una possibilitat de contrarestar el 
sedentarisme, la rutina o Vstress propis de la vida 
urbana. 

El Congrés de Cultura Catalana denunciava en 
el «Manifest» de Pámbit XXII, dedicat a VEsport i 
lleure, la situació del fet esportiu que es considerava 
com un reflex de la propia realitat política i social 
del país. Segons el Congrés, la situació es caracterit-
zava, en primer lloc, per la manca d'un accés real 
de la majoria deis ciutadans a la práctica de Pesport, 
a causa d'un suport oficial exclusiu cap a les practi
ques minoritáries; després, per Pabséncia de la seva 
promoció a les escoles, promoció que hauria de ser 
extensiva a totes les edats; a mes, per Panorreament 
de la personalitat diferenciada deis Pa'fsos Catalans 
en les manifestacions esportives; i finalment, per una 
política esportiva al servei de la propaganda governa-
mental que significava la potenciado gairebé exclu
siva de Pesport com a espectacle i del vedettisme 
esportiu. 

El Congrés, d'acord amb els corrents ideológics 
europeus del moment, i que son els que han legiti-
mat els canvis i la nova direcció que ha pres la prác
tica esportiva, ja proposava «una nova concepció de 
Vesport entes com una activitat educativa a les primeres 
edats i d'esplai per ais adults, en la recerca del benestar 
físic i de requilibri psicoldgk de la poblado». Tant 
és aíxí, que es considerava la práctica de Pesport com 
un «dret inalienable» de tot ciutadá, en la mesura que 
«és un deis mitjans per tal de conéixer el propi eos i 
de poder-ne disposar sense repressions». 

No és ara el moment de fer una crítica ideológica 
deis pressupósits del «Manifest», pero es bo recordar 
sobre quines bases teóriques s'ha desenvolupat aquesta 
nova cultura del eos. Pressupósits que, d'altra banda, 
portaven a reclamar, utópicament, P accés massiu i 
igualitari a la práctica esportiva, el control popular 
deis pressupostos destináis a Pesport, i Pelecció popular 
i autonómica deis organismes planificadors de Pesport, 
amb centre de decisió en els Paisos Catalans. 

L'esport, dones, cap a fináis del segle xx adqui-
reix un gran relleu social, ja sigui peí desenvolupa-
ment d'una cultura del eos i de la salut en general 
arreu del món, ja sigui per les expectatives que genera 
la possibilitat d'un Ueure cada vegada mes extens, 
ja sigui a causa de la definició de noves formes de 
participado i integrado social o d'identificado cultural, 

Així, el nombre d'esportistes federats a Catalunya 
arriba a 234.357 el curs 1985-1986 (Taula 30.1); o 
bé, per exemple, la televisió dedica a emissions espor
tives prop d'un 15 % de la seva programado (Grdfic 
30.1). L'oferta d'equipaments públics esportius creix 
notablement, es normalitza la presencia de PEduca-



Evo! 

Any 

1984 
1985 
1986 

Taula 30.1 
ESPORT FEDERAT 

lució comparada de 1984 a 

Federats Homes 

408.601 82,2 
415.064 81,6 
433.008 84,4 

1986 

Dones 

17,8 
18,4 
15,6 

Font: Direcció General de TEsport, Butllett estadístic, núm. 1 
(1985), 2 (1986) i 3 (1987). 

ció Física a les escoles amb el corresponent incre-
ment de demanda de professors titulats per l'INEF 
(Instituto Nacional de Educación Física), i es desen-
volupa una próspera industria d'equipaments espor-
tius, amb una presencia destacadíssima en el món 
publicitari i el patrocini d'equips o competicions. La 
for^a publicitaria de l'espectacle esportiu queda reflec-

tida en els guanys publicitaris de les televisions per 
aquest concepte. La mateixa TVE ha signat el 1988 
un contráete amb el F.C. Barcelona per sis anys, per 
un valor de 2.000 milions de pessetes, a canvi de 
la retransmissió d'alguns partits del club, en les seves 
diferents seccions. 

La practica i l'espectacle esportiu, dones, no sois 
conformen un mercat económic de primer ordre, sino 
que ocupen un espai amplíssim en el món de la infor
mado —i amb tendencia a seguir creixent—, i fins 
arriben a configurar un món de representacions sim-
bóliques, una imatgeria que caracteritza la quotidia-
nitat de la nostra societat. 

2. L'ESPORT POPULAR 

L'anomenat esport popular és una de les for
mes modernes de manifestado de 1*impacte social de 

Gráfic 30.1 
L'ESPORT A LA TELEVISIÓ 

Total d'hores d'emissió esportiva anual 
Milers d'hores 
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Font: Elaborado propia (caJcul aproximat). 



resport en la darrera década a Catalunya. El terme 
vol descriure la proliferació d'encontres com les cur
ses populars, maratons i altres activitats semblants. 
L'esport popular té com a escenari propi el marc de 
les grans ciutats, i sovint s'interpreta com la manifes
tado d'un cert rebuig a Tactual configurado urbanís
tica, o simplement com una ocupació d'uns espais 
que es perceben com a deshumanitzats i allunyats de 
Pentorn «natural». De fet, els mitjans de comunica
do difonen aquest tipus d'interpretació, que conver
tiría cada cursa en una «victoria» damunt de Pasfalt 
de la ciutat. 

En aquest sentit, en els darrers deu anys, a Bar
celona i arreu del país, han proliferat aquest tipus 
de proves esportives. Només a Barcelona, Pany 1986 
arribaven a les seixanta. Cal destacar especialment 
la Ciutat de Barcelona que organitza el magatzem 
El Corte Inglés, la Cursa de la Mercé, la Vivicittá, 
o la Marató Catalunya-Barcelona, que any rera any 
augmenten en nombre de participants. L'any 1988 
la Marató Catalunya-Barcelona va ser correguda per 
3.300 atletes i la Ciutat de Barcelona, que celebrava 
la seva desena edició, va fer sortir al carrer 54.049 
participants el dia 5 de juny. L'any 1979, en la pri
mera ocasió, hi havien participat 17.184 persones. 
Actualment, és considerada com la primera cursa 
urbana d'Europa peí que fa a participado. 

També es celebren altres activitats populars com 
la Festa de la Bicicleta o la Cursa sobre Patins, a 
mes de les que s'organitzen a cada barrí. De fet, avui 
seria sorprenent trobar una Festa Major que no inclo-
gués la seva propia competido esportiva popular. 

L'esport popular, dones, arriba a desbordar les 
estructures clássiques de Porganització esportiva, que 
sovint es mostren incapaces d'acollir la massiva res-
posta deis ciutadans. 

En aquesta mateixa línia d'incorporado de Pesport 
a la quotidianitat s'han fet campanyes institucionals, 
per part de les administracions publiques, convidant 
els ciutadans a fer esport. A Catalunya, la Generali-
tat n'ha promogut diverses, com les anomenades «No 
siguis un quatre», o «Fes esport». 

Bona part de les inversions de les institucions de 
cara a Pesport van adre£ades ais joves. D'una banda, 
a través de campanyes escolars de promoció de Pesport 
que s'organitzen a la majoria de ciutats catalanes, i 
de Paltra en el marc de les activitats d'estiu de tipus 
municipal, i de les organitzades per la Generalitat 
de Catalunya a través de la direcció general de Joven-
tut i de la d'Esports. 

3. L'ASSOCIACIONISME 
ESPORTIU 

L'altra gran manifestació de Pinterés per Pesport 
es tradueix en el fenomen associatiu, tant peí que 
fa a la práctica com en la perspectiva de Pespectacle. 
A Catalunya existeixen milers d'associacions esporti
ves, que van des del Fútbol Club Barcelona, amb 
els seus 110.000 socis, fins a petits clubs de barrí 
(Taula 30.2). 

Taula 30.2 
ASSOCIACIONISME ESPORTIU 

Associacions esportives inscrites al Registre 
de la D.G. de l'Esport 

Any 

1981* 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Associacions 

119 
1.537 
3.121 
4.162 
4.596 
5.032 
5.509 

* El registre fou creat el 1981. 

Font: CIDC, Anuari Estadístic de Catalunya, 1986, i Butlletí Esta
dístic, núm. 3 (D.G. Esport). 

En molts casos, Passociacionisme esportiu va llí-
gat a Finterés per assolir un determinat status, o per 
fer-lo explícit, com és el cas deis clubs d'alt standing, 
on el fet associatiu, dones, depassa l'esportiu. O bé 
és el cas de clubs lligats históricament a Paparició 
de determináis barris o fins ciutats mitjanes i que 
en son un element característic, i encara les associa
cions esportives nascudes a Pempara de centres 
d'ensenyament, generalment d'alguns ordes religio
sos (jesuites, salesians, escolapis). 

D'altra banda, hi ha una rica i extensa tradició 
associativa en els centres excursiones tes, que han tin-
gut sempre un vessant cultural que ha depassat el 
mateix fet esportiu estríete. Sí bé el seu pes ha que-
dat relativitzat per Pincrement de les altres formes 
de práctica esportiva, no es pot pas dir que sigui un 
tipus d'associacionisme en crisi, ans tot el contrari. 
Entre els esdeveniments mes espectaculars d'aquest 
decenni, tot i que Uigat a Y esponsorització de la qual 
parlarem tot seguit, cal esmentar la «gesta» de la con
questa de PEverest (el 28 d'agost de 1985) per una 
expedido catalana. 



Un altre fenomen propi deis darrers anys ha estat 
la proliferació deis clubs poliesportius que cobreixen 
no només les necessitats esportives, sino que propo-
sen alternatives globals d'ocupado del lleure, sobre-
tot destinades a les unitats familiars. Aixó ha fet que, 
en definitiva, el sector associatiu que mes s'ha desen-
volupat hagi estat precisament Pesportiu, i especial-
ment entre els joves (Taula 30.3). 

Arreu del país hi ha clubs de tanta anomenada 
i amb un nombre considerable de socis com el Grup 
Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEC), que té uns 
20.000 socis, el Sicoris de Lleida (amb uns 4.000 
socis), el Figueres, el Reus Esportiu o el Gimnástic 
de Tarragona, alguns d'ells, fins i tot, veritables «plan-
ters» de personatges públics en Fordre polític i cultural. 

Cal destacar, finalment, el fet que al voltant d'a-
quest associacionisme es genera tot un espai informa-
tiu que es converteix en un gran nombre de butlletins 
i revistes que cada entitat edita de manera periódica. 
Per la seva importancia, citem la revista Fem Barga, 
que el 1988 ha comensat a editar el F.C. Barcelona. 

La dimensió socio-política del fenomen esportiu 
neix precisament d'aquest arrelament associatiu. En 
cada cas i época s'ha expressat de maneres diferents. 
I només cal recordar, per exemple, el paper polític 
que havia tingut el F.C. Barcelona, fet que queda 
reflectit en el número de la revista Barga aparegut 
un mes després de la mort de Franco, en el qual es 
publicaven articles tais com Catalunya, un poblé amb 
atribuís, El Barga i elfutur democrátic, El Barga, 
bandera democrática de Catalunya o Fútbol i polí
tica. I en el número corresponent al mes de gener 
de 1976 es publicava 1'arricie de Manuel Vázquez 
Montalbán, Política i fútbol. Tanmateix, la «norma-
litat» democrática ha portat a d'altres formes d'expres-

sió d'aquesta dimensió socio-política, mentre que el 
mateix «Barga», per exemple, ha travessat un deis 
períodes mes controvertits de la seva historia, alter-
nant victóries «sonades» (en fútbol, básquet, hand-
bol i hoquei) amb derrotes «históriques» (la Copa 
d'Europa de fútbol, Pany 1986), sota la presidencia 
polémica de Josep Lluís Núñez, elegit el 1978, que 
durant aquests anys ha contractat nou entrenadors 
i onze jugadors estrangers, amb una despesa de prop 
de 5.000 milions en fitxatges, i ha tingut conflictes 
amb la propia plantilla, amb d' altres clubs i amb diver
sos organismes esportius, que l'han dut fins i tot ais 
tribunals en diverses ocasions. 

En el pía deis organismes federatius, aquests anys 
s'han creat el Comité Cátala de Disciplina (1985), 
la Unió de Federacions Esportives Catalanes (1985) 
—fundada l'any 1934, pero que havia desaparegut 
durant la dictadura—, o bé PAssociació de Clubs de 
Básquet i l'Associació de Clubs de Handbol, que si 
bé son d'ámbit estatal, teñen la seva seu a Barcelona. 

4. L'ESPORT DE COMPETICIO 

Malgrat les critiques que el progressisme deis anys 
setanta havia desenvolupat en contra de Fesport-
espectacle, com a presumpta forma de manipulació 
política i d'alienació de les consciéncies, actualment 
aquest discurs ha estat substituit per un altre que 
recupera aquest fenomen per la via del seu carácter 
«popular», tal com abans ja s'esmentava. 

Fins i tot les análisis del fenomen fan menys insis
tencia en la dimensió de «válvula d'escapament» que 
podría teñir Fespectacle esportiu davant les tensions 
del món modern, i en canvi hi veuen mes altres fun-

Percentatge estimat 

Esportives i excursionistes 
Culturáis 
Religioses 
D'assisténcia social 
Polítiques 
Altres 

Taula 30.3 
ASSOCIACIONISME ESPORTIU JUVENIL 
de joves que declaren estar associats, segons tipus 

Juvenils No juvenils 

8,1 15,8 
4,6 8,3 
2,1 4,6 
0,9 0,7 
0,3 0,6 
0,6 3,1 

d'associacions 

Total 

23,9 
12,9 
6,7 
1,6 
0,9 
3,7 

Dades relatíves a Lleida, Girona i Tarragona, per mostreig {qüestionari de respostes subjectives). 

Font: Gallup, Estudi sociológic de la Joventut de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1982. 



cions, com les de la reproducció de les primitives Uuites 
rituals entre clans, o noves formes de religiositat i 
d'expressió de la identitat col-lectiva de carácter inte
grados 

El que ha caracteritzat el període que estudiem 
ha estat la íncorporació a l'esport-espectacle, a mes 
del tradicional fútbol, del handbol, l'hoquei sobre 
patins i, sobretot, el básquet. 

També en aquest període se celebren grans mani-
festacions esportives, com diverses eliminatóries de 
la Copa Davis de tennis, el Campionat del Món de 
Handbol B (1979), el Mundial de Fútbol (1982), els 
Campionats Iberoamericans d'Atletisme (1983), el 
Campionat Mundial de Ciclisme, amb la inaugurado 
del velódrom d'Horta (1984), el Campionat Pre-
Olímpic de Voleibol (1984), el Campionat del Món 
d'Esgrima (1985), el Mundobasket (1986), el pas per 
Barcelona del París-Dakar (1987), o el Campionat 
Mundial de Taekwondo (1987). Obviament, les expec-
tatives creades per la celebrado deis propers Jocs Olim
pios del 1992 no han fet altra cosa que contribuir-hi 
decididament, i aixó encara s'accentuará mes a mesura 
que es vagin apropant. 

No podem oblidar tampoc les proves de motos 
i cotxes al circuit de Calafat (Baix Ebre) o el d'auto-
cross a Sils (la Selva), amb proves puntuables per al 
Campionat d'Europa, o bé el piragüisme a la Seu 
d'Urgell, les proves de vela del litoral cátala, i els 
habituáis encontres anuals com ara el Memorial Blume 
de gimnástica, el Trofeu Comte de Godo de tennis, 
l'Escalada Ciclista al Castell de Montju'fc o la Milla 
atlética urbana de Girona, des de 1987. 

Tots aquests esdeveniments compten a mes amb 
el suport de marques comerciáis. El sponsor o patro
cinador és també un fenomen d'aquests últims anys, 

que es presenta o bé en forma de suport a una com
petido determinada, o bé amb el patrocini d'un club 
o d'un esportista concret. De fet, avui sería difícil 
imaginar tot aquest fenomen de l'esport-espectacle 
sense aquests suport comercial que Pany 1987, en 
el conjunt de l'estat espanyol, es calcula que arriba 
a una inversió de mes de 10.000 milions de pessetes 
per part de les empreses patrocinadores. 

Es també la presencia de la televisió en aqüestes 
manifestacions esportives alió que acaba de contri
buir a la seva gran difusió, en una mena de matri-
moni de conveniéncies summament efectiu amb els 
patrocinadors abans esmentats. Alguns empresaris que 
recorren al sistema del patrocini d'equips consideren 
que la rendibilitat de la inversió s' arriba a multipli
car per quatre o cinc vegades, en comparado amb 
la inversió que demanaria el mateix temps de presen
cia a la televisió en forma de publicitat directa. 

Es interessant observar els temps de programado 
esportiva a la televisió i el seu augment constant, 
que ha fet a mes un gran salt amb la decisió de donar 
una certa especialització en aquest tipus d'emissions 
al segon canal de TVE des de 1985 (Taula 30.4). 

Només el 1985, cadascun deis cañáis de TVE eme-
tia aproximadament un 14 % de programado espor
tiva, amb un total de 971 hores anuals, i aixó sense 
comptar-hi el temps que hi dediquen els informatius 
(encara que cal advertir que les dades varíen for$a 
segons les fonts consultades, tal com es veu a la Taula 
30.4). De fet, la programado esportiva arribava a supe
rar, en hores d'emissió, els programes informatius (900 
hores) i els cinematográfics (764 hores). A TV3, el 
1986, la programado esportiva encara era molt infe
rior en proporció al total, amb un 9 % i 257 hores 
d'emissió, pero el 1987 es doblava i arribava a prop 

1979 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Taula 30.4 
^ 

HORES D'ESPORT A TELEVISIÓ 
Evolució de la dedicado televisiva a esports 

TVl TV2 
Hores 

247 
324 
734 
565 
814 
238 

% Hores % 

6,7 209 11,4 
8,2 306 12,0 

17,6 367 13,2 
13,6 428 15,2 
14,4 498 17,6 
3,7 1.053 35,1 

1 

TV3 
Hores 

\ 

145 
257 
257 
555 

% 

9 
9 
9 

12 

Font: Anuaño de RTVE, per les dades de TVl i TV2. Les dades de TV3 provenen de M. Corominas i M. Llinés, La televisió 
a Catalunya (1988), i d'estimacions a partir d'informacions no oficiáis. 



del 13 % i de les 555 hores. En tots els casos, es 
pot assegurar que la proporció ha crescut notable-
ment els darrers dos anys. 

Peí que £a ais altres mitjans de comunicació, tenim 
la premsa diaria, amb una taxa de difusió de la que 
és própiament premsa esportiva del 18 % sobre el 
total el 1985, sense comptar els múltiples suplements 
esportius i les pagines que hi dedica la premsa en 
general. Les radios hi dediquen en tots els casos for$a 
hores, en horaris de máxima audiencia, i essent sovint 
el programes esportius els mes escoltats. En aquest 
sentit, hom podría recordar que la primera retrans-
missió de fútbol en cátala la va fer Joaquim María 
Puyal, a través de Radio Barcelona, durant la tempo
rada 1976-1977. Per televisió, la primera fou Fany 
1982, a carree del circuit cátala de TVE, i també 
amb motiu d'un partit de fútbol del Barcelona. Des 
d'aleshores, el fet de les retransmissions en cátala ha 
esdevingut normal, tant a la radio com a la televisió, 
i per a tota mena d'esports. 

Finalment, fóra interessant de fer algunes obser-
vacions sobre la professionalització de Fesportista, que 
ha incidit molt directament en el carácter espectacu
lar de la seva activitat. En aquest sentit, i grácies al 
concurs deis patrocinadors, han entrat a formar part 
deis equips de mes nivell clubs que fins fa poc eren 
gairebé desconeguts. Aixó ha estat possible grácies a 
les possibilitats de professionalització i a la contracta-
ció de jugadors estrangers. En básquet, per exemple, 
si fins fa uns anys només es comptava amb el Barce
lona i el Joventut de Badalona, avui s'hi han afegit 
el Manresa, l'Espanyol, el Granollers i el Girona. 

Avui pot ser un espectacle de primer ordre assis-
tir a un partit de hoquei-patins entre el Barcelona 
i el Mollet. I FAnoia pot arribar a aconseguir el títol 
de lliga la temporada 1987-88. 

D'altra banda, Fesportista professional té accés 
ais métodes moderns de preparació amb la contracta-
ció per part deis clubs de técnics estrangers, la cele-
bracio de stages fora del país, i la feina que duen 
a terme FINEF, la Residencia Blume o el mateix Cen
tre d'Alt Rendiment a Sant Cugat. Aixó ha permés, 
també, entrar en el mercat internacional d'esportistes. 

Encara dins el mateix fenomen de Fesport espec
tacle, cal fer referencia al fet que els últims anys han 
aparegut casos de gran violencia a les graderies deis 
estadis en les competicions mes importants. El fet 
no és exclusivament cátala, sino que sembla que no 
fa altra cosa que reproduir un fenomen mes estés 
i que precisament aquí ha arribat amb un cert retard. 
Des deis «Boixos Nois», seguidors del F.C. Barcelona, 

fins a les <Srigadas blanquiazules» del R.C.D. Espanyol, 
aquests grups aporten graus considerables de violen
cia amb agressions ais estadis i a les seves rodalies. 
Tot i que és un fenomen lligat fonamentalment al 
fútbol, també sembla que es va estenent ais segui
dors d'altres esports-espectacle. 

5. ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Tot el creixement del qual hem parlat ha anat 
acompanyat de la construcció d'instal-lacions idónies. 
A mes de la iniciativa privada deis diversos clubs, 
Fadministrado hi ha tingut un paper fonamental. Les 
inversions realitzades en equipament esportiu han vin-
gut tant de la direcció general d'Esports de la Gene-
ralitat de Catalunya, com de la coHaboració entre 
les diputacions catalanes i els diversos municipis. Peí 
que fa a la primera institució, la direcció general 
d'Esports, des que Fany 1980 va come^ar a desen-
volupar les competéncies transferides i fins a princi-
pis de 1988, havia contribuit a la construcció de 1.100 
instal-lacions, amb unes inversions de prop de 9.000 
milions de pessetes. Quant a la coHaboració de les 
diputacions i els municipis, ha permés que es dobles-
sin les inversions de la Generalitat, a mes d'assegu
rar el manteniment de les instal-lacions (Taules 30.5, 
30.6 i 30.7). 

També s'han edificat o adequat altres edificis com 
el de la INEF de Lleida, el Museu i Centre d'Estudis 
de FEsport Melcior i Colet a Barcelona, el Centre d'Alt 
Rendiment de Sant Cugat del Valles, i Fabril de 1988 
s'iniciava la construcció del nou edifici de 1TNEF a 
Barcelona. I tot aixó, naturalment, sense entrar en les 
inversions que es deriven de la realització deis Jocs 
Olímpics de 1992, que son un capítol a part. 

6. LA PERSPECTIVA 
DELS JOCS OLÍMPICS DE 1992 

Després d'uns anys d'intens treball de promoció 
i d'elaboració de projectes, el 17 d'octubre del 1986, 
a la ciutat suissa de Lausana, Barcelona era designada 
com a seu deis Jocs Olímpics de 1992. La nominació 
de Barcelona, considerada per alguns sectors com la 
fita mes important en la historia de Fesport cátala, 
tingué un bon suport en el fet que Joan Antoni Sama-
ranch era el president del Comité Olímpic Interna
cional. Aquest singular personatge havia accedit al 
carree el 16 de juliol de 1980. 



Taula 30.5 
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Evolució de les inversions de diferents Administracions 

(milions de pessetes) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
w 

Diputació de Barcelona 
— InstaHacions esportives 

Ajuntament de Barcelona 
— obra nova 0,6 152 
— conservació 34 32 

D. Gral. de PEsport 
— equípament esportiu 768 2.410 

Fonts: Diputació de Barcelona, Directori de Vesport a Catalunya, 1987, Ajuntament de Barcelona, Revista Barcelona Esports (8, 1987) 
i Instituí d'Estudis Metropolitans. 
Direcció General de l'Esport. CIDC, Anuari estadístic de Catalunya, 1986. 

Taula 30.6 
ESPAIS ESPORTIUS EL 1987 

Dades corresponents al Cens dlnstal-lacions Esportives 

Tipus d'espai 

Pistes esportives 
Pistes de tennis 
Frontons 
Pistes d'atletisme 
Camps de fútbol 
Altres camps grans 
Pavellons 
Sales 
Piscines a Taire Uiure 
Piscines cobertes 
Altres espais esportius 

Total 

Número 

3.191 
2.588 

613 
78 

876 
32 

350 
2.336 
4.066 

190 
7.301 

21.621 

de Catalunya 

% 

14,8 
12,0 
2,8 
0,4 
4,0 
0,1 
1,6 

10,8 
18,8 
0,9 

33,8 

100 
4 

Font: D. Gral. de PEsport. Butlleti estadístic núm. 3 (1987) (revisió parcial efectuada a 31-12-87, 
a partir del cens efectuat per SOFEMASA el 1986). 

Taula 30.7 
ESPAIS ESPORTIUS SEGONS L'ANY D'INAUGURACIÓ 

Evolució per períodes 

Període 

Sense determinar 
Abans de 1940 
1940-1969 
1970-1974 
1975-1979 
1980-1984 
1985-1986 
1987 

Total 

Número % 

2.343 10,8 
421 2,0 

3.068 14,2 
3.507 16,2 
4.963 23,0 
5.726 26,5 
1.542 7,1 

51 0,2 

21.621 100 

Font: D. Gral. Esport, Butlleti Estadístic, núm. 3 (1987). 

579 1.015 944 1.096 

396 
82 

761 
41 

289 
85 

761 
94 

596 
89 

2.232 1.304 



L'organització deis Jocs Olimpios comportará un 
gran impuls económic i urbanístic a la ciutat de Bar
celona, sense comptar la projecció internacional que 
tot aixó significa. A mes, naturalment, el món espor-
tiu es veu convulsionat des de tots els punts de vista: 
promoció de ? esport de base, preparado d'esportis-
tes d'élite, instal-lacions esportives de primer ordre 
a Barcelona mateix i a les ciutats que puguin rebre 
algún esport específic, etc. Pero alió que és mes difí
cil de valorar és l'impacte social d'aquest esdeveni-
ment, que encara pot accentuar mes la centralitat de 
I'esport, tant peí que fa a la práctica com a respecta-
ele, en la vida quotidiana deis catalans de fináis del 
segle xx. 

La dimensió política del projecte és també tan 
notable, que és impossible, amb brevetat, d'exposar-
ne els trets fonamentals. Tanmateix, i només per a 
enunciar-ne alguns punts, caldria fer esment deis con-
flictes que es deriven del protagonisme i de les obli-
gacions económiques de les diferents institucions; a 
mes, existeix moka preocupado per la capitalització 
nacional deis Jocs, on entren en competencia una con-
cepció nacional espanyola amb una de nacional cata
lana; es segueix amb atenció el tema de la presencia 
del cátala entre els idiomes oficiáis, i la possibilitat 
de teñir un Comité Olímpic Cátala, projecte en el 
qual treballa de ferm PAssociació per a la Delegado 
Olímpica de Catalunya (ADOC); i tants altres aspee-
tes que marcaran la vida política i cultural del país 
durant els propers anys. 

Ultra els aspectes própiament esportius, hi ha qües-
tions que son fonamentals des d'un punt de vista 
cultural en la celebrado deis Jocs Olímpics. Per exem-

ple, esmentarem l'impacte en el sector de les comu-
nicacions. La Generalitat de Catalunya i la Compa
ñía Telefónica Nacional de España (CTNE) 1*octu
bre de 1987 signaven un conveni per crear una xarxa 
de telecomunicacions via satél-lit, que s'anomena Tele-
port. A mes, la CTNE invertirá 243.000 milions de 
pessetes fins a 1992 per tal de millorar la xarxa de 
telecomunicacions a Catalunya. D'aquests milions, 
32.000 es destinaran a la tecnologia punta (Taules 
30.8 i 30.97 i Gráfic 30.2). 

També des del punt de vista cultural, amb els 
Jocs Olímpics hi van associats molt elements relacio
náis amb el disseny —logotips, mascotes, publicitat 
i sobretot Tanomenada Olimpíada Cultural que ha 
de desenvolupar-se des de 1988 a 1992: Fany 1989 
será l'any de la Cultura i VEsport, el 1990 el de 
les Arts i el 1991 el del Futur. El mateix 1992, Bar
celona será la seu del Festival Olímpic de les Arts. 

Taula 30.8 
PRESSUPOST DEL COMITÉ ORGANITZADOR DELS JOCS OLÍMPICS 

Previsió de despeses i ingressos a preus constants en milions de pessetes de 1985 

Despeses 
i 

I. Organització 70.254 
II. Instal-lacions 18.235 

III. Actuacions a árees 9.294 
IV. Imprevistos i diversos 8.939 

Total 106.721 

Pro-memoria 
— Inversió sector públie 26.346 
— Inversió sector privat 23.750 

Ingressos 

I. Ingressos propis 
II. Participacions 

III. Transferencia Estat 

IV. Altres ingressos 

Total 

Pro-memoria 
— Contravalor inversió sector públie 
— Contravalor inversió sector privat 

70.212 
20.710 

9.500 
6.299 

106.721 

26.346 
23.750 

Font: R. Romaguera i F. Sicart, Barcelona, ciutat olímpica: un enfocament económic. Revista Económica de Catalunya, 2, 1986. 
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Taula 30.9 
INVERSIO PER ALS JOCS OLÍMPICS EN INSTALLACIONS ESPORTIVES 

Inversions segons els diferents sectors en milions de ptes. de 1985 

Govern central 
Govern autónom 
Govern local 
Altres agents públics 
Sector privat 
Comité realitzador 

Total 

Instal-lacions 
Esportives Complementarles Total 

5.000 5.000 
3.740 3.740 
9.470 9.470 
1.300 1.300 

400 19.350 19.750 
15.505 730 18.235 

28.960 20.080 57.495 

Font: R. Romaguera i F. Sicart, Barcelona, ciutat olímpica: un enfocament econbmk. Revista Económica de Catalunya, 2, 1986 

Gtáfic 30.2 
APORTACIÓ DE LES INSTITUCIONS A LES INVERSIONS 

PELS JOCS OLÍMPICS 

Govern local 
16% 

Altres ag. públics 
2% 

Sector privat 
34% 

Govern autónom 
7 % 

Govern central 
9 % 

Comité realitzador 
32 % 
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Ministerio de Cultura, Madrid, 1986 

CINEMA I VIDEO 

Museus de Barcelona: Patrimoni municipal Assaig d} inventan visual 
Ajuntament de Barcelona, 1983 

El dia del llibre 
Noticia de Catalunya. Jordi Cadena i Casanovas. ICC-Generalitat de Catalunya, 1982 

Biblioteques i bibliotecáries 
Noticia de Barcelona. Jordi Cadena i Casanovas. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1978 

Qué és i qué ha estat la cultura catalana? 
Caixa de Pensíons, 1980 

Museus 
Notician de Barcelona. Lluís M. Güell í Guix. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1978 

Expocultura'82 
I. Passola. Generalitat de Catalunya, 1982 

Catalans Universals 
TVE. Antoni Ribas. Fundació Servéis de Cultura Popular, 1978 

Som i serem 
Mario Bistagne. VEMSA, 1982 

27. LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE CULTURA 

LLIBRES 

Autors diversos 
La Fotografía a Catalunya 
Jornades Catalanes de Fotografía (1980). E. R. Sant Cugat del Valles, 1983 

Alcolea, S., Bracons, J. i Cirlot, L. 
UArt Cátala. U estat de la Qüestió 
V Congrés del CEHA. Barcelona, 1984 

Artís, Pere 
El Cant coral a Catalunya 
Barcino, Barcelona, 1980 

Associació Catalana de Compositors 
Llibre per a piano 
Barcelona, 1980 



Aven9, 1/ 
Historia de la Catalunya cinematográfica 
Barcelona, 1985 

Bailú, Jordi 
Conéixer el cinema 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984 

Broch, Alex 
Literatura catalana. Balang de futur 
El Malí. Barcelona, 1985 

Campmany, M. Aurelia 
Dies i hores de la nova cangó 
Abadía de Montserrat, Barcelona, 1978 

Casanovas, M. Antonia 
La Cerámica catalana 
La Llar del Llibre, Barcelona, 1983 

Departament de Cultura 
Bestia! (Catáleg) 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984 

Fontbona, Francesc 
El paisatgisme a Catalunya 
Destino. Barcelona, 1979 

Gabancho, Patricia 
La Rateta encara escombra Vescaleta: cop d'ull a ¡'actual literatura catalana de dona 
Edicions 62. Barcelona, 1982 

Garcia, J. 
Teatres de Catalunya (2 vol.) 
El Malí. Barcelona, 1986 

Giralt-Miracle, Daniel 
Barcelona vista per 10 artistes. (Catáleg) 
Caixa d'Estalvis de Barcelona, 1978 

Grilli, Giuseppe 
Indagadons sobre la modemitat de la literatura catalana: continuítat i alteritat en la tradició literaria 
Edicions 62. Barcelona, 1983 

José i Solsona, C. 
El sector cinematográfic a Catalunya: una aproximado quantitativa. Vol. 1, Exhibido. Vol. 2, Producdó i Distribu-
ció. Vol. 3, Tendéncies de Vexhibido cinematográfica a Catalunya 
Institut del Cinema Cátala, SA. Barcelona, 1983 i 1987 

Mainar i Pons, Josep 
Deis bells oficis al disseny actual: FAD 80 anys 
Blume, Barcelona, 1984 



Mainat, J. R. 
Canet, 36 hores de cangó i de llibertat 
Edinform. Barcelona, 1977 

Mainat, Joan Ramón 
Tretze que canten 
Mediterránia, Barcelona, 1982 

Papo, A. 
El jazz a Catalunya 
Edicions 62. Barcelona, 1985 

Piñón, H. 
Nacionalisme i modemitat en l'arquitectura catalana contempordnia 
Edicions 62. Barcelona, 1981 

Porter Moix, Josep 
Una historia de la cangó 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1988 

Rigol, J. i Zelich, C. 
Fotografía Contempordnia a Catalunya. (Catáleg) 
Primavera fotográfica. 1983 

Rodríguez Aguilera, Cesáreo 
VArt Cátala Contemporani 
Edicions del Cotal, Barcelona, 1982 

Romaguera i Ramio, Joaquim (ed.) 
Política i Acció cultural cinematográfica catalana 
Instituí del Cinema Cátala, SA. Barcelona, 1980 

Romaguera i Ramio, Joaquim (ed.) 
Converses del Cinema a Catalunya. Historia i Conclusions 
Institut del Cinema Cátala, Barcelona, 1981 

Utrilla, Lluís 
Cróniques de l'Era Conceptual 
Ed. Robrenyo. Mataró, 1980 

DOCUMENTS 

Autors diversos 
Art cátala contemporani: 1970-1983 
Xarxa Cultural. Barcelona, 1985 

Corbella, Joan M. 
La Comunicado Social a Catalunya. Panorama general ais anys 80 
Centre d'Investigado de la Comunicado. Generalitat de Catalunya 



Güell, Antoni M. i Reixach, M. 
La prodúcelo editorial a les árees lingüístiques restringides: el cas cátala 
Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1978 

Güell, Antoni M. 
Llibres en cátala existents al mercat durant el període 1975-1984 
Associació d'Editors en Llengua Catalana, Barcelona, 1987 

José i Solsona, C. 
Producció cinematográfica a Catalunya: 1980-1985 
Cinematógraf, vol. 4, 1987 

Oltra, R. 
Films produi'ts per productores catalanes: 1939-1985 
Cinematógraf, vol. 4, 1987 

Oltra, R. 
Films produits per productores catalanes: 1939-1986 (2) 
Cinematógraf, vol. 4, 1987 

Padrol, Jordi 
Recull de la discografia catalana vigent. Volum 1, Música Classica. Volum 2, Cangó catalana i música popular 
i tradicional 
II Mostra del Disc, Barcelona, 1984 

Valls, M. 
Perspectiva de Vactualitat musical (1939-1980) a L'Aven^, núm. 31, octubre de 1980 

CINEMA I VIDEO 

El cinema cátala 
Notician de Barcelona. J. A. Abril. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1978 

FAD. Des deis oficis al disseny actual 
Caixa de Barcelona, 1981 

Concerts al Palau 
Caixa de Pensions, 1982 

Gran Teatre del Liceu: un espai que mira al 2000 
Noticia de Catalunya. M. Cussó i X. Juncosa. ICC-Generalitat de Catalunya, 1982 

La nova cangó 
Documental, 1976 

Canet Rock 
Documental, 1976 

Vensenyament de la música 
Notician de Barcelona. R. Font i Segura. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1979 



Músics, ara i aquí 
Noticiari de Barcelona. R. Font i Segura. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1979 

Fent música, fem país 
Noticia de Catalunya. D. Fulton. ICC-Generalitat de Catalunya, 1987 

VOrquestra Ciutat de Barcelona 
Noticiari de Barcelona. C. Jover i Ricart. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1979 

Paisatges per un teatre 
Noticia de Catalunya. I. Passola. ICC-Generalitat de Catalunya, 1987 

Uart al carrer: monuments 
Noticiarr de Barcelona. S. Schaff i Casáis. ICC-Ajuntament de Barcelona, 1978 

Musen Picasso 
J. Ynglada i Arias. Instituí del Cinema Cátala, 1980 

DISCOGRAFIA 

Dies i hores de la nova cangó 
Edigsa, 1978 

29. LA RECERCA CIENTÍFICA I LA INNOVACIÓ TECNOLÓGICA 

LLIBRES I DOCUMENTS 

Departament d'Ensenyament 
El foment de la recerca científica i tecnológica 1982-1985 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1986 

Escorsa, P., et al. 
R + D a Catalunya: determinado de les despeses globals 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987 

Escorsa, P. et al. 
R + D a Catalunya: activttats i despeses del sector de les empreses 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987 

Fundació Jaume Bofill 
Index d'estudis socials. Anys 1979 a 1987 
Publicacions de la Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1980 a 1988 

Instituí d'Estudis Catalans 
Estudis i propostes técniques per al desenvolupament de la política tecnológica i energética del Govern de la Generali
tat. Recull de ponéncies i comunicacions 
Barcelona, 1982 



Llibre Blanc de la Recerca a Catalunya 
(No publicat) Instituí d'Estudis Catalans, Barcelona, 1987 

Pares, Ramón i Jofre, Joan 
Estudi d'un modelper al desenvolupament de la biotecnología a Catalunya a partir de la situado actual a Vensenya-
ment, la recerca i la industria 

Riera i Tuébols, Santiago 
Síntesi d'bistdria de la ciencia catalana 
Edicions de la Magrana, Barcelona, 1983 

30. LA CULTURA DE L'ESPORT 

LLIBRES 

Autors diversos 
Uesport de base a Catalunya 
Ketres editora, Barcelona, 1981 

Truno, Enric 
ha ciutat de les anelles. Uesport olímpic a la Barcelona olímpica 
Edicions 62. Barcelona, 1987 

DOCUMENTS 

Boix, Millet i Puig 
Les installacions esportives a les comarques de Barcelona 
Diputació de Barcelona, 1985 

Botey, Josep María 
Vuit anys dyarquitectura per a Vesport 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1988 

Diputació de Barcelona 
Directori de Vesport a Catalunya 
Diputació de Barcelona, Barcelona, 1987 

Direcció General de TEsport 
Forjadors de la historia esportiva de Catalunya 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1987 

Direcció General de l'Esport 
Butllett estadístic 
Barcelona (anual) 

Dols, Millet, Paez, Puig i Juvé 
Els equipaments esportius a Barcelona. Situado actual Diagnosi. Propostes d'actuació 
Ajuntament de Barcelona, 1984 
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García i Puig 
L'esport en edat escolar a la ciutat de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona, 1986 

Instituto de Ciencias de la Educación Física y del Deporte 
Hábitos deportivos de los españoles 
Ministerio de Cultura. Madrid, 1986 

CINEMA I VIDEO 

Escoles d'iniciado esportiva 
J. Alvarez. Caixa de Barcelona, 1982 

Historia del Barga 
Video Club 38. X. Guasch. Barcelona, 1985 

Barcelona '92 
L. M. Güell i S. Schaff. Ajuntament de Barcelona, 1982 

Barcelona'92 
L. López Doi. Ajuntament de Barcelona, 1984 

L'esport d'estiu 
Neovídeo. Ajuntament de Barcelona-Caixa de Barcelona, 1982 

439 





CRONOLOGÍA 

Data Fets 

1976 
Gener 
Abril 
Novembr-

Desembre 

Llei de Reforma Política. 
Apareix el diari Avui. 
Reial Decret 3118/1976 peí qual es reconeix oficialment PInstitut d'Estudis Catalans com a 
corporació académica, científica i cultural per a tot l'ámbit de les terres de llengua i cultura catalanes. 
Inici de les emissions de Radio 4, primera emissora en cátala. 

1977 
Gener 

Febrer 

Abril 

Maíg 

Juny 

Juliol 
Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Mor Josep Pallach, secretan general del Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament). 
S'inicia la campanya «Volem l'Estatut» promoguda per l'Assemblea de Catalunya. 
Es legalitzen els partits polítics de tendencia democristiana, socialista i liberal. 
Apareix la revista PAvenf. 
Tarradellas crea des de Saint Martin-le-Beau Porganisme consultiu de la Presidencia de la Gene
ralitat, on no hi son presents ni Convergencia ni el PSUC. 
Es legalitzen els sindicats CCOO, UGT, USO i SOC. 
Es produeix Pacord entre la Federació Catalana del PSOE i el Partit deis Socialistes de Cata
lunya, PSC, i formen la coalició electoral «Socialistes de Catalunya». 
Desapareix la revista Arreu. 
Legalització del Partit Comunista d'Espanya (PCE). 
Manifestació multitudinaria de mes de cent mil persones, a Barcelona, reclamant l'Estatut. 
Miquel Tarradell, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Es legalitza el PSUC. 
Mor Pempresari Josep Maria Bulto en esclatar-li un artefacte explosiu, la col-locació del qual 
s'atribuirá a un escamot independendista. 
Es crea la «Confederación Española de Organizaciones Empresariales». 
Es projecta el primer «Notician de Barcelona» de PInstitut Cátala del Cinema. 
Primeres eleccions pre-democrátiques a Espanya. 
Primera reunió de l'Assemblea de Parlamentaris catalans, en la qual es mostren d'acord en la 
reivindicació de l'Estatut i el retorn de Tarradellas. 
L'empresa Foret, S. A., queda sota el control d'una multinacional nord-americana. 
Tarradellas s'entrevista amb Adolfo Suárez a Madrid. 
Tarradellas destitueix Josep Benet de la comissió negociadora del seu retorn. 
Manifestació per l'Estatut amb mes d'un milió de persones al carrer. 
Caries Ferrer Salat es elegit primer president de la CEOE. 
A Perpinyá, Josep Tarradellas, els caps deis partits parlamentaris i el delegat del govern espanyol 
Sánchez Terán, arriben a un acord definitiu sobre el restabliment de la Generalitat provisional. 
Reial Decret peí qual es restableix la Generalitat provisional. El decret de 30 de setembre creava 
les Comissions mixtes de traspassos Estat-Generalitat i Generalitat-Diputació. 
Adolfo Suárez i els caps del principáis partits espanyols signen els anomenats «Pactes de la Moncloa». 
El Parlament espanyol aprova la que será la darrera llei d'amnistia de la transido. 
Reial Decret 2596/1977 peí qual Josep Tarradellas és anomenat President de la Generalitat. 
Tarradellas arriba a Barcelona i és rebut per prop de 300.000 persones. 
Suspensió de pagaments de Pempresa de motos Ossa. 



Desembre 

Els partits parlamentaris abandonen l'Assemblea de Catalunya. 
Acte de cloenda del Congrés de Cultura Catalana, celebrat al Palau de Congressos de Montjui'c. 
Es constitueíx la Comissió mixta de transferéncies de funcions de les diputacions catalanes a 
la Generalitat. 
Es forma el primer govern d'unitat de la Generalitat provisional, respectant els resultáis obtin-
guts a les eleccions de juny. 
Ferran Cremades guanya el premi Sant Jordi amb «Coll de serp». 

1978 
Gener 

Febrer 
Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 
Setembre 

Gabriel Ferraté és nomenat rector de la Universitat Politécnica. 
Antoni Badia i Margarit és nomenat rector de la Universitat de Barcelona. 
S'inicia una campanya a favor de la llibertat d'expressió, arran de la detenció deis membres 
de «Els Joglars» per la representació de l'obra «La torna». 
Josep Maria Castellet guanya el premi «Josep Pía» amb Tobra «Josep Pía o la rao narrativa». 
Incendi provocat a la sala d'espectacles «Scala» de Barcelona, amb quatre morts. La policía 
acusa la CNT, pero també es considera que podría tractar-se d'una campanya contra la central 
sindical. 
Moren Joaquim Viola, ex-alcalde de Barcelona, i la seva dona, en un atemptat que es tornará 
a atribuir a grups independentistes, sense que mai no s'aclareixi. 
Josep Laporte és confirmat en el carree de rector de la Universitat Autónoma de Barcelona, 
que fins ara ocupava en funcions. 
Vaga general de Tensenyament. 
Primeres eleccions sindicáis, amb un triomf ciar de CCOO, seguida a for^a distancia per UGT. 
Femsa, empresa del sector eléctric, passa a mans d'una companyia alemanya. 
Celebració del III Congrés Universitari Cátala. 
Tarradellas i Suárez arriben a un acord per tal de desbloquejar els traspassos i competéncies 
Estat-Generalitat. 
Vaga general al sector de les Arts Gráfiques. 
Es crea el Banc de la Petita i Mitjana Empresa. 
Primer de maig celebrat en la legalitat, amb manifestacions multitudináries. 
Josep Lluís Núñez és elegit president del FC Barcelona. 
Vicent Andrés i Estellés, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Vaga general deis sectors del Metall, la Construcció i l'Hosteleria. 
Reial Decret 1386/1978 sobre traspassos en materia de córner^. 
Decret 2092/78 sobre la «Incorporación de la Lengua Catalana al sistema de enseñanza», a pre-
escolar, EGB, BUP, i FPL El Decret 142/1980 de 8 d'agost ho fa extensiu a la FP2 i el 
Decret 153/1980 al COU. 
Es fusionen Convergencia Democrática de Catalunya i Esquerra Democrática de Catalunya. 
Se celebren les «6 hores de Canet» amb una assisténcia de prop de 50.000 persones. 
Es constitueíx la «Comissió deis vint» encarregada de redactar el projecte d'Estatut. 
Congrés constituent del PSC (PSC-PSOE), sorgit de la fusió del PSC-Congrés, PSC-Reagrupament 
i de la Federació catalana del PSOE. Joan Revenios n'és elegit secretan general. 
El Congrés de diputats a Madrid aprova el projecte de constitució espanyola que será sotmés 
a referéndum. 
Reial Decret 2115/1978 de traspassos en materia de Turisme. El Reial Decret 3168/1982 de 
15 d'octubre completa part deis traspassos. 
El Congrés de diputats espanyol aprova la Llei antiterrorista. 
Mor Josep Maria Batista i Roca, historiador. 
Vaga deis metges de la Seguretat Social. 
Es reuneix al parador de Sau la «Comissió deis vint» per a la redacció definitiva de l'Estatut. 



Octubre - i - i 

Acord entre Convergencia Democrática i Unió Democrática per a formar la coalició electoral 
Convergencia i Unió (CiU). 
Apareix El Periódico. 

Novembre • La Caixa de Pensions absorbeix la de Lleida, i la Caixa de Barcelona la de la Sagrada Familia. 
• La «Comissió deis vint» entrega a Tarradellas l'avant-projecte d'Estatut. 

Desembre • Referéndum per a la Constitució espanyola, amb una abstenció que a Catalunya supera el 32%. 
• Jordi Carbonell guanya el premi Sant Jordi amb Pobra «Un home qualsevol». 
• El Projecte d'Estatut entra al Congrés de diputats espanyol per ser estudiat per una comissió 

mixta de parlamentaris catalana i'espanyols. L'agost del 1979 era aprovat per la Comissió consti
tucional. 

• L'Assemblea de Parlamentaris aprova el projecte d'Estatut amb Púnica abstenció de Lluís M. 
Xirinachs. 

1979 
Gener 

Febrer 

Mar? 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 
Setembre 

Octubre 

Desembre 

Aprovació del «Plan Energético Nacional 1978-87» d'Espanya, amb el propósit de moderar el 
consum energétic i adaptar-lo ais recursos de Pestat. 
María Angels Anglada obté el premi «Josep Pía» amb Pobra «Les Closes». 
Josep Maria Sodas, dimiteix del seu carree d'alcalde de Barcelona. 
Vaga general a Renfe. 
Es dissol P«Entesa deis Catalans». 
Vaga del sector del metall, amb un especial protagonisme de la Seat 
Josep Maria Figueras és elegit president de la Cambra de Comer?, Industria i Navegació de 
Barcelona. 
Mor Martí Marcó, militant d'ERC, en un control policial. , 
Vaga general del sector de la Banca. 
Apareix el diari gironí Punt Diari. 
Eleccions legislatives a Pestat espanyol. 
Es publica el primer diccionari de la GEC, «Cátala-Francés». 
Aparicio del setmanari humorístic «Amb potes rosses», continuador de la tradició d'«El be negre». 
Primeres eleccions al Parlament de Catalunya. 
Detenció del comediant Albert Boadella. 
Primeres eleccions municipals democrátiques. 
Mor Maurici Serrahima, escriptor, a 77 anys. 
Manifestació per PEstatut a Barcelona, amb prop de 250.000 persones. 
El FC Barcelona guanya la final de la Recopa d'Europa a Basilea. 
Manuel de Pedrolo, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Convocatoria de les primeres oposicions a Catedrátics Numeraris i Agregáis de Llengua i Litera
tura Catalanes per a Batxillerat. 
Deixen de publicar-se els diaris «Solidaridad Nacional» i «La Prensa», de la cadena de diaris 
del «Movimiento». 
Acord en materia laboral entre CEOE i UGT. 
Reial Decret 2210/1979 sobre traspás de competéncies en materia de sanitat. 
Reial Decret 2210/1979 sobre traspás en materia de cultura. Es completaran amb els Reíais 
Decrets 1676/1980 de 31 de juliol i 1010/1981 de 27 de febrer. 
Acords laboráis entre UGT i Foment del Treball. 
Referéndum per PEstatut de Catalunya, amb una participació del 60% de Pelectorat i un 88% 
de vots afirmatius. 
Manifest d'Els Marges, «Una nació sense estat, un poblé sense llengua?». 
Manifestació convocada peí CEPEPC a favor de Pescóla pública. 
Antoni Mus guanya el «Premi Sant Jordi» amb Pobra «La senyora». 

443 



1980 
Gener 

Febrer 

Mar$ 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 
Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre 

Eleccions sindicáis, amb una nova victoria de CCOO amb un 36% deis delegats i un 26% 
de delegats per a UGT. 
Signatura de P«Acord-Marc Interconfederal» entre la CEOE i la UGT. 
Jaume Miravitlles guanya el «Josep Pía» amb 1'obra «Gent que he conegut». 
Mor Lloren^ Villalonga, novel-lista, a 83 anys. 
Es presenta la revista Saber. 
Apareix el primer volum del Diccionari Etimológic i Complementan de Joan Coromines. 
Se celebra un debat sobre el futur del cátala arran del manifest d'«Els Marges». 
Antoni Serra Ramoneda és nomenat rector de la Universitat Autónoma de Barcelona. 
Eleccions autonómiques al Parlament de Catalunya. 
Constitució del Parlament de Catalunya. 
Jordi Pujol és elegit president de la Generalitat. 
Mercé Rodoreda, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Francesc Martí i Jusmet és nomenat president de la Diputado. 
Es constitueix el primer govern de la Generalitat estatutaria. 
Mercé Rodoreda, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Aparicio de 1'obra «Historia deis Pa'isos Catalans», coordinada per Albert Balcells. 
Establiment de Tus oficial del cátala ais organismes de la Generalitat. 
Es presenta la revista Ciencia. 
Mor Alfons Caries Comín. 
Reial Decret 1943/1980 sobre traspás de servéis en materia de carreteres. 
Reial Decret 1676/1980 de traspás de la gestió de les biblioteques publiques. 
Mor Pau Vila, geógraf, a 99 anys. 
Aparicio del darrer volum de la primera edició de la Gran Enciclopedia Catalana. 
Mor Ventura Gassol, polític i escriptor, a 87 anys. 
Reial Decret 2809/1980 peí qual es transfereixen les competéncies en materia d'Ensenyament 
a la Generalitat de Catalunya. 
Josep Meliá és nomenat delegat del govern espanyol a Catalunya. 
Josep Coderch és nomenat governador civil de Barcelona. 
Es publica al DOGC el Decret 217/1980 peí qual es crea la CIRIT (Comissió Interdepartamental 
de Recerca i Innovació Tecnológica). 
Vaga de correus. 
Joan Mas guanya el «Sant Jordi» amb 1'obra «L'espectacle». 

1981 
Gener 
Febrer 

Mar? 

AbrÜ 

Jordi Sarsanedas guanya el premi «Josep Pía» amb «La noia a la sorra». 
Deixa de publicar-se el setmanari L'Hora. 
Intent de cop d'estat amb Pocupació del Parlament espanyol per Antonio Tejero. 
Calvo Sotelo és nomenat nou president del govern espanyol. 
Apareix la traducció catalana, de Joaquim Mallafré, de r«Ulisses» de James Joyce. 
Publicado al suplement literari de Diario 16 del manifest «Por la igualdad de derechos lingüísti
cos en España», que portava data del 25 de gener, conegut com el «Manifiesto deis 2.300». 
El govern Calvo Sotelo envia al parlament espanyol la «Ley Orgánica de Armonización del 
Proceso Autonómico» (LOAPA). 
Vaga deis transports públics a Barcelona. 
Acte al paranimf de la Universidat de Barcelona amb Paprovació de la «Declaració de defensa 
de la llengua, la cultura i la nació catalana». 
Quinzena cultural catalana a París «Catalunya, avui», organitzada per la Generalitat de Cata
lunya i la UNESCO. 
Mor Josep Pía, escriptor, a 84 anys. 



Maig 

Juny 

Juliol 

Setembre 

Octubre 
Novembre 

Desembre 

Juan Rovira Tarazona és nomenat nou delegat del govern espanyol a Catalunya, en substitució 
de Josep Meliá. 
Antoni Badia i Margarit és reelegit rector de la Universitat de Barcelona. 
Atemptat de Terra Lliure contra Federico Jiménez Losantos, que havia signat el «Manifest deis 
2.300». 
Josep María Casacuberta, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Es presenta la col-lecció de 1'editorial Laia «Textos Filosófics». 
CCOO, UGT i CEOE signen P «Acuerdo Nacional sobre el Empleo» (ANE). 
L'Ajuntament de Barcelona decideix presentar oficialment la candidatura per ais Jocs olímpics 
de 1992. 
Heribert Barrera, president del Parlament de Catalunya, inaugura a Cardedeu la primera estació 
local de televisió. 
80.000 persones s'apleguen al Camp Nou responent a la Crida en defensa de la Uengua, la 
cultura i la nació catalanes, sota el lema unitari «Som una nació». 
Reial Decret 1517/1981 sobre traspás deis servéis de la Seguretat Social (Insalud i Inserso). 
Jorge Fernández és nomenat governador civil de Barcelona. 
Pía de reconversió del sector textil. 
El curs 81-82 s'inicia la campanya «El cátala a l'escola». 
Se celebra la I Fira de Teatre al Carrer de Tárrega, amb la col-laboració d'Els Comediants. 
Carlos Ferrer Salat és reelegit president de la CEOE. 
El Congrés de diputats espanyol aprova Padhesió a POTAN. 
Constitució de l'empresa de motocicletes Semsa, controlada per la multinacional Yamaha. 
Es constitueix la Federació de Municipis de Catalunya, presidida per Joaquim Nadal. 
Nou govern espanyol presidit per Calvo Sotelo. 
Manifestació a Barcelona amb mes de 100.000 persones «Per la Pau i la Llibertat». 
Vicen9 Villatoro guanya el premi «Sant Jordi» amb «Evangeli Gris». 
Apareix la revista El Món. 
Trobada d'intel-lectuals catalans i castellans a Sitges. 
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Josep Riera guanya el premi «Josep Pía» amb «El cingle verd». 
L'empresa japonesa Nissan obté el 5 1 % del capital de Motor Ibérica. 
Manifestació contra la LOAPA a Barcelona. 
Estrena de Padaptació cinematográfica de «La Pla^a del Diamant». 
Bankunion és absorbit per PHispano Americano i la Banca Mas Sarda és absorbida peí Banco 
de Bilbao. 
El PCC s'escindeix del PSUC. 
Celebració del «Dia de la Llengua», com a culminació de la primera etapa de la Campanya 
per a la Normalització Lingüística de Catalunya, sota el lema «el cátala, cosa de tots». 
El FC Barcelona guanya la Recopa d'Europa davant PStandard de Lieja. 
Josep María Llompart, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
S'inaugura a Barcelona el Campionat del Món de fútbol «España 1982». 
Mor Agustí Bartra, escriptor, a 73 anys. 
El Consell Executiu de la Generalitat nomena Jaume Casajoana director general de RTV de 
la Generalitat, que passa a dependre directament de Presidencia. 
Mor Josep María Calsamiglia, filósof. 
Mor Jordi Rubio i Balaguer, escriptor, ais 95 anys 
La multinacional alemanya Bertelsman es fa amb el control de Peditorial Plaza i Janes. 
Decret 270/82 de la Generalitat de Catalunya sobre Pobligatorietat d'emprar la llengua catalana 
en una materia o mes a la segona etapa d'EGB. 
Federico Gallo és nomenat governador civil de Barcelona. 



Octubre 

Novembre 

Desembre 

Jacint Ballesté és nomenat nou delegat del govern espanyol a Catalunya. 
El País, edició de Barcelona, surt per primera vegada. 
LTnstitut d'Estudis Catalans torna a la seva antiga seu de 1'Hospital de la Santa Creu. 
Eleccions legislatives a Festat espanyol. 
El Banco de España pren el control de Banca Catalana. 
Es presenta la nova revista d'alta investigació filológica Arxiu de Textos Antics, editada per 
la Fundació Jaume Bofill. 
Surt al carrer la nova revista mensual Papers de Joventut, publicada per Joventut i Societat, SA. 
Visita de Joan Pau II a Barcelona i Montserrat. 
S'inaugura Fexposició «Catalunya Endavant». 
Eleccions sindicáis, amb un triomf, per delegáis elegits, de CCOO. 
Aparicio del «Diccionari de la Llengua Catalana» de la Fundació Enciclopedia Catalana. 
Toni Pascual guanya el «Sant Jordi» amb Fobra «Christian». 
Constitució formal del primer govern espanyol del PSOE, presidit per Felipe González. 
Antoni Dalmau, del PSC, és elegit president de la Diputació de Barcelona. 
Son nomenats nous governadors civils Ferran Cardenal, Miquel Solans, Antoni Pallares i Vicente 
Valero, a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, respectivament. 
El Consell Executiu aprova la concessió de les primeres 28 emissores de radio en FM. 

1983 
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Es posa en marxa la segona central nuclear de Catalunya Asco I, propietat de Fecsa, de 93.000 QW. 
Francesc Martí Jusmet pren possessió del carree de Delegat del govern espanyol a Catalunya. 
Olga Xirinachs guanya el premi «Josep Pía» amb «Interior amb difunts». 
Mor Alexandre Cirici Pellicer, crític d'art, ais 68 anys. 
J. M. Calviño fa una declaracions a Barcelona en el sentit que el canal «autonómic» cátala 
hauria de fer una programado «complementaria» a la de TVE, i «antropológica». 
Vuitanta-un intel-lectuals i polítics responen en una carta-manifest al director general de RTVE, 
J. M. Calviño. 
Signatura de FAcord Interconfederal entre UGT, CCOO i la CEOE i la CEPYME. 
Dissolució del partit espanyol UCD. 
Es deixa de publicar «La Hoja del Lunes». 
El govern espanyol expropia Rumasa. 
S'incendia i queda completament destrui't el Teatre de la Passió d'Olesa. 
Apareix la coMecció «Biblioteca de Clássics del Nacionalisme Cátala» d'Edicions de la Magrana 
i la Diputació de Barcelona. 
Mor a Barcelona Josep Lluís Sert, arquitecte, a 80 anys. 
Desapareix la revista mensual Canigó, 30 anys després de la seva fundació. 
Se celebra la Setmana catalana a Nova York, organitzada pels ajuntaments i universitats d'amb-
dues ciutats. 
L'empresa paperera Torras Hostench fa suspensió de pagaments. 
Es presenta la coMecció «Clássiques Catalanes» de La Sal, Edicions de les dones. 
Aprovació per unanimitat de la Llei 7/1983 de 18 d'abril de Normalització Lingüística a Catalunya. 
Signatura del Consorci del Palau de la Música Catalana, amb la participació de la Generalitat, 
FAjuntament i la Diputació de Barcelona, i FOrfeó Cátala. 
Mor Mercé Rodoreda, escriptora, a 75 anys. 
Milans del Bosch, Armada i Tejero son condemnats cadascun a 33 anys de presó. 
Alfredo Molinas és reelegit president del Foment del Treball. 
Segones eleccions municipals democrátiques. 
Ramón Aramon, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Set bañes espanyols passen a controlar Banca Catalana. Finalment, será el Banc de Biscaia qui 
n'assumirá la gestió. 
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Octubre 
Novembre 

Desembre 

Inauguració a Madrid de l'exposició «Catalunya en la España moderna 1714-1983». 
El Parlament aprova la Llei de creació de l'ens Corporació Catalana de Radio i Televisió. 
Inici de les emissions experimentáis de Catalunya Radio. 
Comenta a funcionar la central nuclear d'Ascó. 
Inauguració de Pexposició antológica de Dalí al Palau Reial de Pedralbes de Barcelona, organit-
zada per la Generalitat i el Ministerio de Cultura espanyol. 
Inauguració de les noves instaHacions del centre de TVE, S. A. a Sant Cugat. 
Presentació de la «Historia de FArt Cátala», publicada per Edicions 62. 
Es fa públic Facord entre Cecsa i la multinacional japonesa Mitsubishi. 
Raimon Obiols substitueix Joan Reventós a la secretaria del PSC (PSC-PSOE), i aquest ocupa 
el carree de president del partit. 
Mor Xavier Romeu, narrador, novel-lista i autor teatral, ais 41 anys. 
Es publica al DOGC la Llei 14/1983 que regula el procés d'integració a la xarxa de centres 
docents públics de diverses escoles privades, agrupades majoritáriament en el coHectiu CEPEPC. 
El govern central recorre davant el Tribunal Constitucional la Llei dé Normalització Lingüística. 
Mor Josep Andreu Laserre, pallasso, conegut com Charlie Rivel. 
El Tribunal Constitucional es pronuncia contra una part de la LOAPA. 
Es publica al BOE la Llei orgánica 11/1983 de 25 d'agost de 1983 sobre la Reforma Universita
ria (LRU). 
Primera emissió de TV3. 
L'empresa de motocicletes Montesa presenta suspensió de pagaments. 
Mor Joan Sales, novel-lista i editor, ais 71 anys. 
S' aprova la Llei d'ús i ensenyament del valencia, al País Valencia. 
Jaume Cabré guanya el premi «Sant Jordi» amb Fobra «L'estiu maléit». 
Se signa el conveni de creació de la Cátedra Barcelona-Nova York, entre els ajuntaments i 
les universitats de les dues ciutats. 
Mor Joan Miró, pintor, ais 90 anys a Ciutat de Mallorca. 
Les Corts Generáis espanyoles aproven la Llei 46/1983 reguladora deis tercers cañáis de televisió. 

1984 
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Nou «Plan Energético Nacional 1983-1992» espanyol que revisa Fanterior. Preveu Faugment 
de Fenergia del carbó i la hidráulica, i corregeix a la baixa les previsions de consum d'electricítat. 
Pau Faner guanya el premi «Josep Pía» amb Fobra «Fins el cel». 
Antoni Serra Ramoneda, Antoni Badia i Margarit i, un mes després, Gabriel Ferraté son reele-
gits rectors de les universitats Autónoma, de Barcelona i Politécnica, respectivament. 
El Banc de Biscaia compra Banca Catalana. 
Surten al carrer els primers llibres de la nova editoral Empúries, dirigida per Xavier Folch. 
Mor Joan Pon£, pintor, ais 56 anys. 
Segones eleccions al Parlament de Catalunya. 
Surt a la venda el primer número de la revista El Temps. 
Joan Coromines, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Manifestado de suport a Jordi Pujol amb motiu de la querella per Banca Catalana, coneguda 
el mateix dia que era reelegit president de la Generalitat. 
Aprovació al Parlament espanyol de la llei orgánica de llibertat sindical. 
Frederic Rahola es elegit Síndic de Greuges. 
Mor Xesco Boix, músic i animador infantil, ais 38 anys. 
Llei de creació de les Zones d'Urgent Reindustrialització. Les ZUR catalanes foren creades un 
any mes tard, el 21 de juny de 1985. 
Mor Lola Anglada, escriptora i dibuixant, a 92 anys. 
Es reuneix per primera vegada el Consell Assessor de Cultura, sota la presidencia del conseller 
Joan Rigol. 



Octubre • Se celebren els 25 anys de Serra d'Or. 
• CEOE i UGT signen 1'«Acuerdo Económico y Social» (AES) amb vigencia per dos anys, per 

iniciativa del govern espanyol. 
• RTV de Cardedeu organitza les primeres Jornades sobre el futur de les televisions locáis a Catalunya. 

Novembre • S'inaugura Pexposició Expo-cultura, mostra de la cultura catalana. 
• Mor Joan Vinyoli, poeta, a 70 anys. 

Desembre • Es crea la societat anónima Voltor 3 S. A., amb la finalitat d'ampliar el senyal de TV3 i retrans-
metre'l a tota Mallorca i Menorca. 

• Olga Xirinachs guanya el premi «Sant Jordi» amb «Al meu cap una llosa». 
• Es publica al BOE el Reial Decret 2296/1984 peí qual es legalitza TV3 després de quinze 

mesos d'emissions. 
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Es posa en marxa la central nuclear Asco II, tercera de Catalunya. 
Els directors de cinema es constitueixen en coHegi professional. Es elegit president Antoni Bigas 
Luna. 
Norbert Bilbeny guanya el premi «Josep Pía» amb Pobra «Papers contra la cinta magnética». 
S'inaugura la remodelació del Poliorama amb la interpretació de Josep María Flotats del «Cyrano» 
de Rostand. 
Reial Decret 305/1985 sobre traspás en materia d'Universitats. 
Vaga de metges contra la Llei d'Incompatibilitats. 
Vaga de Renfe. 
Mor Salvador Espriu, escriptor, a 72 anys. 
Segona Trobada del Moviment per la Pau a Barcelona. 
El Bar^a es proclama virtual campió de la Lliga. 
Mor Antoni de Moragas, arquitecte, a 71 anys. 
Acció de La Crida per la catalanització de la Renfe a Pestació de Sants a Barcelona, amb el 
resultat de catorze detinguts. 
Violencia policial contra una manifestació feminista i una d'independentista, que provoca la 
destitució de dos deis caps policials. 
Se celebra la primera edició de la «Feria de Abril» de Barbera del Valles. 
Manifestació a Barcelona contra la visita de Ronald Reagan. 
Mariá Manent, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Vaga de professors de secundaria de Pensenyament públic que afecta mig milió d'alumnes. 
La Crida obté un gran éxit en la seva campanya de solidaritat amb Etiopia. 
Inauguració oficial del II Congrés de la Llengua Catalana al Monestir de Poblet. 
Se celebra a Barcelona el Congrés Mundial de la Joventut. 
Es publica la llei orgánica 8/1985 de 3 de juliol, reguladora del dret a Peducació (LODE). 
Lluís Llach aplega cent mil persones al Nou Camp del Bar£a. 
Aprovació del Plan Nacional sobre Drogas, impulsat peí govern espanyol. 
Entra en vigor la llei espanyola sobre Pavortament. 
Inauguració de la 17 edició de la Univ. Catalana d'Estiu després de la constitució d'un Patronat 
encap^alat per PInstitut d'Estudis Catalans i amb la participado de les administracions publiques. 
Una expedició catalana aconsegueix el cim de PEverest. 
Inauguració d'Europália a BrusseHes, amb el descontentament generalitzat peí menyspreu de 
la realitat pluricultural de Pestat espanyol. 
Signatura del Pacte Cultural, amb la participació de totes les Administracions catalanes, a excep-
ció de la Diputació de Tarragona. 
Manifestacions contra la permanencia de Pestat espanyol a POTAN. 
S'inaugura a Londres Pexposició «Homage to Barcelona». 
Vaga de controladors aeris. 
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Desembre • Isidre Grau guanya el premi «Sant Jordi» amb Tobra «Des del mirador». 
• Aprovació del Plan Energético Nacional. 
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L'estat espanyol és membre de la CEE a partir d'aquesta data. 
Aprovació del Pía Nacional Agrari de Catalunya per a 1986-1990. 
S'aprova el «Plan de Gasificación 1986-1992» espanyol, en el que Catalana de Gas hi haurá 
de teñir un paper rellevant. 
Nou acord sobre la valorado de traspassos entre els governs de Madrid i Catalunya, que substi-
tueix el régim provisional. 
Maria Mercé Roca obté el premi «Josep Pía» amb l'obra «El present que m'acull». 
Gerard Vergés guanya el premi «Josep Pía» amb Tobra «Tretze biografíes imperfectes». 
L'estat espanyol i Israel estableixen relacions diplomátiques. 
Se celebra la primera Conferencia d'homes i dones d'esquerra, amb un miler de participants. 
L'empresa alemanya Volkswagen passa a controlar la Seat. 
Josep Maria Bricall és elegit rector de la Universitat de Barcelona, i la Universitat Autónoma 
elegeix Ramón Pascual. 
Gabriel Ferraté és novament reelegit rector de la Universitat Politécnica. 
Referéndum sobre l'OTAN. A l'estat espanyol triomfa globalment el «sí», mentre a Catalunya 
és majoritari el «no». 
S'aprova la Llei de Normalització Lingüística de les Ules Balears. 
El Bar^a perd a Sevilla la final de la Copa d'Europa de fútbol davant TSteaua de Bucarest. 
Presentado de la coHecció d'Edicions 62 i la Caixa «Les millors obres de la literatura universal-
segle XX». 
Pere Calders, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Inauguració de la reconstrucció del Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. 
Mor Joan Oliver, escriptor i poeta, ais 86 anys. 
Eleccions legislatives a l'estat espanyol. 
El Tribunal Constitucional declara dos apartáis de la Llei de Normalització inconstitucionals. 
Rafael Ribo substitueix Antoni Gutiérrez a la secretaria general del PSUC. 
Mor Joan B. Cendrós, catalanista i mecenes cultural, co-fundador d'Omnium Cultural, ais 70 anys. 
Mor Adriá Gual, actor i empresari teatral. 
La Caixa de Barcelona absorbeix la Caixa Rural del Pirineu. 
El grup KIO, de capital kuwaití, controla la paperera Torras Hostench. 
Apareix Reus Diari. 
Reapareix la Revista de Catalunya, fundada per Rovira i Virgili, dirigida ara per Max Cahner. 
La ciutat de Barcelona és elegida seu deis Jocs Olímpics de 1992. 
Primeres Jornades Pacifistes de Catalunya a Tarragona. 
Mor Pere Ardiaca, president del PCC. 
Unió Democrática elegeix Francesc Borrell com a president, i Duran i Lleida i Concepció Ferrer 
com a vice-presidents. 
Celebració del XXV aniversari d'Omnium Cultural. 
L'Audiéncia Territorial de Barcelona decideix no processar Jordi Pujol per l'afer Banca Catalana. 
Eleccions sindicáis en les quals UGT guanya en l'ámbit de l'estat, pero a Catalunya segueix 
mantenint la majoria CCOO. 
Alfred Molinas és reelegit president del Foment del Treball. 
Celebració del desé aniversari del Teatre Lliure. 
Baltasar Porcel guanya el premi «Sant Jordi» amb «Les primaveres i les tardors». 
Josep Maria Figueras és reelegit per tercera vegada president de la Cambra de Córner^ 
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La Borsa de Madrid decideix la suspensió de la cotització de Fecsa. 
Se celebra el desé aniversari de la revista l'Aven?, que ha arribat ais 100 números. 
Albert Manent obté el premi «Josep Pía» amb l'obra «Sol de les hores. Retrats d'escriptors 
i de polítics». 
Cometa a funcionar el Consorci de la Biblioteca de Catalunya, format per l'Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 
Mor Josep V. Foix, poeta, a 94 anys. 
La Junta Sindical de Madrid acorda la suspensió de la cotització deis títols de Fecsa. 
Ultima representació del cicle de teatre per a nois «Cavall Fort», al Romea. 
Apareix el setmanari Punt Diari-Catalunya Nord. 
Aprovació de la Llei d'Ordenació Territorial peí Parlament de Catalunya. 
Enric Valor és nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 
Inici de les emissions de Catalunya Música, emissora de la CCRTV especializada en música clássica. 
Eleccions al Parlament europeu i terceres eleccions municipals. 
Esclata una bomba ais magatzems Hipercor de Barcelona reivindicada per ETA, i produeix 
vint morts. 
Mor Frederic Mompou, compositor, a 94 anys. 
Inaugurado de l'exposició «Eina, vint anys d'avantguarda». 
El Parlament de Madrid aprova la «Ley de la Propiedad Intelectual». 
Ricard Creus guanya el premi Sant Jordi de novel-la amb l'obra «Posicions». 
Mor Pepón Coromina, productor de cinema, ais 41 anys. 
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Es constitueix la Institució de les Lletres Catalanes, dirigida per Oriol Pi de Cabanyes. 
Mor ApeHes Fenosa, escultor, a 88 anys. 
Fecsa torna a cotitzar a les borses espanyoles. 
Aprovació per les Corts Generáis espanyoles de la Llei de la Televisió Privada, que ha de fer-se 
efectiva el 1989. 
Constitució del consorci que regirá el Centre de Cultura Contemporánia de la Casa de la Caritat 
(CCCCC) entre l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, al Pati Manning. 
Eleccions al Parlament de Catalunya. 
Finalitza el període establert per a les ZUR, que era de tres anys. 
Constitució del tercer govern de Jordi Pujol. 
Celebració de la vintena edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada, sota la presidencia 
d'Enric Casassas. 
La multinacional francesa Hachette absorbeix Teditorial catalana Salvat. 
Inici de les proves del nou Canal 33 de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, sabotejades 
per unes interferéncies emeses per TVE. 
Agustí Alcoberro guanya el premi Sant Jordi amb «Retrat de Carme en penombra». 
Vaga general propiciada pels sindicats CCOO i UGT, amb un éxit de participació sense precedents. 
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