
La Generalitat de Catalunya i el futur de l'economia catalana

Jordi Pujol i Soley

Senyores, senyors, dignissimes autoritats:
Jo he de comencar per dir-los que avui cometre una greu desatencio amb una

institucio tan venerable, tan nostra, tan entranyable com es l'institut d'Estudis
Catalans i com es la Seccio d'Economia de la Societat Catalana d'Estudis Juridics,
Economics i Socials. Desatencio perque un acte com aquest, que es un acte
d'obertura de curs academic, requereix alto que se'n diu un discurs academic, un
discurs ben preparat, ben fet, probablement llegit per donar-li tota la precisio i la
solemnitat del cas. A mi, que tine un defecte, que em sembla un defecte en un politic,
d'escriure'm i fer-me els discursos normalment, amb molt poques excepcions,
naturalment molt sovint em passa el que em passa: que arriba el dia del discurs sense
haver pogut fer aquesta preparacid acurada, aquesta preparacio academica en el mes
bon sentit de la paraula.

Per aixo, a mi no em passara allo que una vegada li va passar a un ministre, un
ministre que feia el que han de fer els politics, que es dur el discurs, que els fan els
seus assessors, que en solen saber mes que no pas els ministres o que els presidents.
Aquest politic va encarregar un discurs a un assessor seu, i li va demanar que dures
una hora: l'assessor li va fer el discurs, pero 1'home anava molt atrafegat i no se'l va
mirar. Li van donar dins d'una carpeta just en el moment que se n'anava cap al
Congres dels Diputats, i no va tenir temps de mirar-se'l. Va arribar, li van dir que li
tocava pujar a la tribuna, va pujar-hi i es va posar a Ilegir el discurs, un discurs que va
durar dues hores i va produir molt d'avorriment. Quan va baixar de la tribuna, amb
gran indignacio, es va dirigir a ('assessor: "No li vaig dir que dures una Nora'?". "Si -li
va contestar aquell-, pero voste ha llegit ('original i la copia". Aquesta es una cosa
que a mi no em passara, pero en canvi em pot passar que no estigui a I'altura en un
moment determinat, d'una circumstancia solemne com es aquesta.

El fet es que a mi em va trair la il-lusio de venir a fer una conferencia d'aquest
tipus aqui a l'lnstitut i tambe em va trair el desig d'aprofitar una conjuntura potitica
en la qual ens conve molt, conve molt a la Generalitat, poder plantejar amb
insistencia uns determinate temes, uns temes de caracter economic en general, per
una banda, i, per l'altra, de financament de I'autonomia.

Per a situar el moment en que vivim, dire el seguent: El govern, el nou govern de
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la Generalitat, es va constituir el dia 18 de juny de 1984 i el 21 vaig fer una con-
ferencia, que ja tenia preparada d'un temps abans, sobre financament auto-
nomic, aprofitant una invitacio que em va fer el Col•legi d'Economistes. I no va ser
una casualitat, la invitacio ho va ser, pero el meu aprofitament no: va ser molt
intencionat perque, de let, la Generalitat havia de llancar a partir d'aquell moment
una campanya, que no es una campanya en el sentit politic en 1'aspecte d'agitacio que
de vegades to aquest mot, sing que es simplement una accio sistematica de cara it fer
entendre que el finan^ament autonomic es un autentic disbarat, i que de persistir les
cosec tal com es troben ara, es a dir, si no es modifiquen els plantejaments del finan-
cament autonomic, I'autonomia, en general i concretament 1'autonomia catalana,
sing inviable, quedara molt i molt escapcada. Hi ha, per tant, aquest plantejament de
situar ]a primera intervencio en un nivell academic de principis generals no
propiament politics, de plantejament de tons.

Tambe era voluntat meva, i ho continua essent, fer seguir aquest primer
plantejament, d'un segon de fons, que es el que vaig intentar en el rneu discurs del dia
25 de setembre at Parlament de Catalunya, on aprofitant que, de let, cl debat sabre
politica general s'havia produit ja amb motiu de la meva investidura, els dies 29 i 30
de maig, vaig pensar que podia prescindir dels temes, diguem-ne, de politica en el
sentit tries habitual del mot i que, en canvi, podia intentar plantejar un debat sobre el
que ha de ser el futur del nostre pais, de la nostra societat, des d'un punt de N ista
economic i tambe en tant que estructura social.

Es a dir, tot aquest discurs que intento introduir en el pais sobre la modern tat,
sobre la innovacio, sobre I'esfor4 que Catalunya ha de fer per tal de mirar de poder
ser present en aquesta nova societat que, at meu entendre. es configura de mica en
mica; una societat que tindrem d'aqui a uns anys, volguem o no volguem. I depen de
nosaltres que hi estiguern plenament incorporats o no. Una societat mes sofisticada
en la qua] penso que hi haura molta mes produccio amb molt menys esfor4, on, per
Cant, hi haura la possibilitat de repartir mes riquesa i que, per aixo, oferira ones
possibilitats de desenvolupament social i personal molt importants.

Jo sac, per tant, optimista respecta at futur. El que falta saber es quips son aquells
paisos, aquelles societats, que seran capacos de pujar al tren d'aquesta nova societat
que ve i quins, en canvi, es quedaran a baix.

Aquest es un tema que a mi m'agradaria, i en aquest sentit jo demano la
col-laboracio i la complicitat de tots vostes. que fos dominant en els debats politics i
intellectuals de casa nostra.

Aquests, clones, eren dos ternes de fons. Aixo anava Iligat, perque vostes acabin
de situar-se en el moment present, amb I'inici d'unes negociacions. Concretament ja
el mes de maig i el mes de juny, pero sobretot el mes de juliol i el mes de setembre.
per tal de desencallar un tema que ens tenia i ens to encara, ara ja per pocs dies, n molt
embarrancats, en el sentit que no s'havia pogut per part de I'Administracio central
arribar a la definicio d'allo que se'n diu el percentatge de la participacio de les
diverses comunitats autonomiques en les inversions de 1'Estat. Donat aixo i donat
que en general tot el sistema autonomic coixejava molt, nosaltres ens trobavem en
una situacio precaria, que to diverses manifestacions, la principal i mes escandalosa
de les quals es que avui, que som el dia 9 d'octubre de 1'any 84, no hem presentat
encara el pressupost de la Generalitat de I'any 84; el presentarem d'aqui a pocs dies.
Aquesta es una questio en aquests moments superada, pero el simple fet que el
presentem tan i tan tard i que, de fet, el pressupost del 84 de ]a Generalitat sigui mes
un pressupost de liquidacio que no pas un autentic pressupost en e] sentit corrent de
la paraula, ens dona idea de fins a quin punt les cores no engranen be.
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Hi ha dos elements mes que vostes han de tenir en compte. Primer: el govern do

la Generalitat s'ha compromes a presenter, pels volts de Cap d'Any, una proposta at

Govern central modificant substancialment, radicalment, el sistema de linan^ament

autonomic. Suposo que aqui hi haura molta altra gent que hi voldra dir la seva, pero

nosaltres pensem que no podem limitar-nos, encara que entenc que tenim molta rah a

fer-ho, a criticar a fons el sistema sing que, a mes, hem de presentar alternatives.

I finalment, per acabar d'arrodonir la visio del moment actual, pensin que tot aixo

ha de desembocar -segon element- en el que diu el mateix Estatut en ('article 45, i es

que, at cap de sis anys de funcionament de I'Estatut, que vol dir per a la tardor de

('any vinent, d'ara un any, s'ha de procedir a una revisio de les clausules financeres.

Actualment funciona en situacid de regim transitori i s'ha d'arribar a una situacio

definitiva, que haura de funcionar d'acord amb uns moduls bastant diferents dels que

('han informat, dels que ('han configurat durant aquest periode transitori en el qual

encara ens trobem.
En aquest context, em va fer illusio per una Banda, repeteixo, fer una conferencia

aqui a l'lnstitut i, per una altra, aprofitar aquesta circumstancia per insistir en alguns

aspectes que nosaltres ens hem de repetir un cop i un altre i un altre, perque hem de

convencer la nostra propia poblacio, perque els hem de discutir nosaltres mateixos i

hem de veure si algun dels nostres plantejaments es equivocat i perque, despres, hem

de tenir prou forca, com a minim prou forca doctrinal, per a presentar-los a Madrid.

La possibilitat d'aprofitar a fons aquesta circumstancia pero, la perdre una mica,

en primer floc, perque el programa que nosaltres teniem previst s'ha retardat, i, en

segon, perque, com que continuem una mica embarbussats amb totes les questions

pressupostaries, ens retardarem de quinze dies a tres setmanes a tenir a punt tot un

pia que, en part, vaig anunciar en el Parlament, de rellancament de I'accio de la

Generalitat en el camp economic.
De tota manera, malgrat aquests inconvenients, em sembla que sera bo que fem

una certa reflexio plegats, encara que l'unic que parli sigui jo. Penso que en aquests

moments a Catalunya i en general a tot Espanya i potser en molts Iloes d'Europa, hi

ha un greu deficit de reflexio per part dels politics. Goso a dir, a mes, i no voldria ser

petulant, que per part del mon intellectual tambe. Penso que no som tots prou

conscients que molts dels instruments intellectuals, moltes de les ideologies i molts

dels esquemes mentals que han informat la nostra actuacio durant els ultims vint,

trenta o potser quaranta anys, han estat francament superats i que, amb ells,

dificilment trobarem solucio als nostres problemes.

Dit aixo, analitzare una mica d'aquests dos grans problemes de fons. L.'un es el

financ;amcnt de l'autonomia; 1'altre, les nostres perspectives de futur. has vull avant ar

que encara que els explicare, per exemple, que el financament autonomic es pot

brillant, recollint unes paraules que ha dit en Josep Maria Muntaner, crec francament

que malgrat tot s'ha progressat i que, per tant, optar ara per unes actituds

catastrofistes o pessirnistes seria molt i molt dolent. Per tant, permetin-me que els

faci, en primer Iloc perque n'estic convencut i en segon perque tree que si no ho fem

aixi dificilment avancarem, per comencar, abans d'entrar en els details del tema, una

primera manifestacio de confianca en les nostres possibilitats i en cl nostre futur.

Celebro molt haver plantejat, amb una certa forca, que ha tingut alguna

contrapartida politica negativa, el tema del financament autonomic. Ha tingut alguna

contrapartida negativa perque si be es cert que la Generalitat to algunes dificultats, es

a dir, que va curta de diners, per dir-ho en un llenguatge ben planer, tambe es cert
que a base d'haver plantejar d'una manera molt aguda el terra davant I'opinio
pdblica, ha fet la impressio que hi va mes del que realment hi va. I aixo. deixant de
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bandy cis efectes es a dir, la situacio objectiva que no is brillant, crea un estat d'anim
d'una certa depressio.

Plantejat amb forga i energia aquest tema del financament ha tingut aquesta
contrapartida negativa, pero, de tota manera, celebro haver-ho fet aixi, perque era
absolutament necessari que no continuessim donant per bo un sistema que tots
sabem que es dolent. I no es que sigui una mica dolent sing que es molt dolent, com
ara veuran.

I celebro, a mes, que a hores d'ara, ja no sols privadament, que ja fa molt de
temps que privadament tant el secretari d'Estat, el senyor Borrell, com el mateix
ministre, el senyor Boyer, i tantes d'altres persones ho reconeixen, sing que tambe
publicament ho diguin. Per exemple, no fa mes de dos o tres dies, un diari de
Barcelona donava un resum molt breu, i es una pena que fos tan breu, perque valia ]a
pena que hagues estat mes llarg, d'un discurs que va fer el ministre Boyer no fa gaires
dies a Madrid en el qual deia, ell tambe, que el sistema es dolent i posava alguns
exemples d'aquest funcionament viciat del sistema que despres els explicare.

La Generalitat ha de tornar a plantejar aquest terra: com vostes saben, a finals de
setembre, es va arribar a un acord i, en aquests moments, nosaltres estem fent, per
una banda, el pressupost del 84 i, per una altra, una cosy molt important que es que,
amb tots els seus defectes, podrem fer per primera vegada d'enca que hi ha
autonomia, el pressupost del 85 en el moment que correspon. Es a dir, presentarem el
pressupost del 84, mes o menys el dia 15 o el 16 o el 17 d'aquest mes, i presentarem
el pressupost del 85 mes o menys el dia 27 o el 28 o el 29.

0 sigui que una coca si s'ha guanyat i es que ara, bo o dolent, tensm un
percentatge i tenim una indicacio prou precisa de quins son els recursos, corn a
minim, durant l'any 1985. Pero, de tota manera, encara que com passa molt sovint,
quan hi ha una certa tensio i s'arriba a un acord, mes bo o mes dolent, hi ha una
remissio d'aquesta tensio, sense voler doncs reanimar cap mena de tensio, he de dir
que l'acord al qua] finalment varem arribar a finals del mes de setembre no es bo. No
es bo conceptualment. Conceptualment no ho es gens ni mica perque de let recull els
mateixos defectes, tots els defectes que tant jo, com el conseller Cullell, com el mateix
ministre Boyer, com el mateix secretari d'Estat, senyor Borrell, hem estat denunciant
un cop i un altre.

I aquests defectes, en part, es pal-lien a traves de plantejaments que son poc clars,
de plantejaments que son interpretacions molt forgades del que realment son els
textos legals.

AixO per una banda. Per una altra, practicament he de dir que tindrem un
pressupost per a I'any 85 millor que el del 84, pero que tampoc sera un pressupost
brillant. Perque vostes tinguin una idea de les xifres amb que ens movem, que son
molt i molt modestes -economicament parlant les autonomies espanyoles son entitats
molt modestes-, els dire quina ha estat 1'evoluci6 del pressupost de la Generalitat
d'enca de l'any 82. Vostes recordaran i diran que han sentit parlar de xifres mes altes,
perque normalment, quan es parla del pressupost de la Generalitat, es parla del
pressupost general, normal de la Generalitat, i del pressupost de la seguretat social,
que ve a representar un percentatge del 70 per cent respecte al pressupost propiament
dit de la Generalitat, que es el que ara els dire.

El 82, concretament, el pressupost de la Generalitat va ser de 138 mil milions de
pessetes; el 83, de 162 mil, o sigui que hi va haver un creixement important de 24 mil
milions de pessetes, pero s'hi ha de descomptar la inflacio i s'hi han de descomptar
alguns traspassos que per si mateixos van incrementar el pressupost. El 84, pero,
tindrem un pressupost de 169 mil milions de pessetes, i passar de 162 mil a 169 a
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I'any, del 83 al 84, posa ben de manifest que el pressupost del 84 sera molt dolent.

En el pressupost del 85 tornarem a creixer, pero no pas molt, perque passarem de

169 mil milions de pessetes a una xifra que presumiblement sera de 196 mil milions,

o sigui que hi haura hagut un increment de 27 mil milions. Tinguin present que

mentrestant hem rebut alguna, poques per desgracia, pero alguna competencia mes,

per exemple, la de presons, i que per tant ja hi ha un increment del pressupost pel

simple fet que hi ha un concepte que abans no existia, una competencia que abatis no

existia i, naturalment, comptin amb la inflacio i veuran per tant que aquest increment

es real i millora sensiblement el pressupost, pero no pas d'una manera prou

important.

Perque acabin de tenir una idea precisa de quina es la situacio de la Generalitat,

els dire tambe quines han estat les emissions de deute que ha fet la institucio en

aquests ant's. L'any 81, hi va haver una primera emissio de deute, de 10.000 milions

de pessetes. L'any 82, n'hi va haver per un total de 16.000 milions de pessetes. L'any

83, 20.000 milions. L'any 84, sera d'uns 19.000 milions de pessetes i l'any 85, hi

haura una emissio de deute, en principi, d'uns 17.000 milions.

He d'afegir que, l'any 85, per primera vegada, la Generalitat haura de pagar no

solament interessos sing tambe el principal, una part del principal de la primera

emissio, la de l'any 81, que, entre una coca i una altra, son 10.000 milions de pessetes

que haura de pagar la Generalitat en concepte d'interessos i amortitzacions de credit.

A aixo, vostes hi han d'afegir els credits, les emissions de deute que la Generalitat

ha fet per als seus organismes autonoms, vull dir els ferrocarrils, vull dir la televisio,

vull dir l'Institut Catala del Sol i algun altre, que varen ser 9.000 milions de pessetes,

I'any 82; 4.000 milions de pessetes l'any 83; 7.000 milions de pessetes, I'any 84, i

3.000 milions de pessetes, en principi, seran I'any 85. Aixo fa un total de 23.000

milions de pessetes. Be, aleshores, comptat i debatut, i tenint present a mes

I'amortitzacio de 10.000 milions de pessetes de I'any que ve, ens situarem a 31 de

desembre de I'any 1985, presumiblement, en un deute que oscil•lara entre els 95 i els

100.000 milions de pessetes.

Aquest es un primer punt que jo poso a la seva consideracio, no pas perque em

donin la solucio, entre altres coses perque I'haurem de prendre nosaltres, el govern de

la Generalitat, perque es una decisio eminentment politica i es una decisio que en tot

cas haurem de discutir al Parlament. Pero aquest es un dels grans temes constants de

discussio. La Generalitat pot assumir mes endeutament que aixo que en xifres

rodones podriem dir 100.000 milions de pessetes a 31 de desembre de I'any 85° I)es

d'un punt de vista legal, si. Des d'un punt de vista de I'acceptacio que avui per avui

tenen les emissions de deute de la Generalitat, tant dintre d'Espanya com a

('estranger, tambe. Des del punt de vista de la prudencia politica, jo personalment he

de dir que tine els meus dubtes i de fet, avui per avui, m'inclino a creure que nosaltres

hauriem de mirar de no desbordar aquesta xifra de 100.000 milions de pessetes

d'endeutament.
No es pensin que aixo es una con versa purament academica, i corn que jo ja he

manifestat la meva incapacitat avui de fer un discurs academic, almenys permetin-me

que els faci un discurs molt arrelat en el que son les realitats del viure quotidia d'un

home de govern.
Per exemple, avui em venen a veure UGT i Comissions Obreres i em diuen:

"Nosaltres volem que per a l'any 84, es a dir, en la prorroga del pressupost del 83 quc

es amb el que hem viscut fins ara i que ara transformarem en pressupost del 84, s'hi

incorporin 5.000 milions de pessetes, que hi havia en el pressupost del 83 i que es van

desprendre del pressupost del 83, i volem que el 84 tambe es desprenguin". Be,
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nosaltres, jo, clarament, amb Lill pressupost que passa de 162 a 1 69 en Lin any. en Lin
any que hi ha hagut inflacio, en Lin any que hi ha hagut alguna competencia mes i,
per tant, mes responsabilitats, mes despeses, en un any en que a causa dunes
inversions molt importants que ha fet la Generalitat el 81, el 82 i el 83, ens trobem
que les despeses de manteniment que comporten aquestes inversions d'escoles, de
hiblioteques, del que sigui, son molt fortes i per tant treuen ja Ilibertat de maniobra de
cara al futur, aquests 5.000 milions de pessetes, no els hi podem posar, rotundament
nosaltres no els hi podem polar.

Be, aleshores la questio es molt clara: "Home, us podrieu endeutar mes. No ve de
5.000 milions de pessetes, no ve de 10.000 milions de pessetes. Nosaltres demanem
que la Generalitat aporti 15.000 milions de pessetes per a plans d'ocupacio
comunitaria de Iluita contra l'atur". Be, no els demano pas l'opinio. Jo els he dit que
no, pero en tot cas i evidentment no per al 84, sino per al 85, quan segurament tenim
uns marges, petits, reduits, no gees brillants, pero tenim uns certs marges. Aquest es
Lin dels punts classics amb que Lin governant s'ha d'enfrontar.

I Lin altre exemple segons les previsions mes ambicioses, per a renovar tots els
nostres edificis escolars i, a mes, cobrir alguns deficits que tenim en aquests moments
basicament en el batxillerat i en la formacio professional, molt mes que no pas en
ensenyament general basic, i tenint present que, en general, es va cap a una
escolaritzacio que en comptes de ser, com teoricament es encara, dell sis als catorze
anys, en la practica sera i es de mica en mica dels quatre als setze, nosaltres
necessitariern invertir 23.000 milions de pessetes. Naturalment, quan vostes miren
els pressupostos de la Generalitat, ja veuen que 23.000 milions de pessetes es una
xifra molt i molt alta. Pero, es clar, aqui tambe es pot dir alto: "Be, escolteu, aixo es
molt simple; endeuteu-vos. Que el govern de la Generalitat s'endeuti mes i que
realment, no amb set i vuit anys, sino amb dos o tres, miri de cobrir aquests deficits".

Els plantejo aquest tema, simplement perque vostes hi pensin. Perque aquest es
un tema fonamental de cara a la nostra politica economica, sobretot si tenim en
compte que tambe hem de pensar que una politica d'endeutament massa important
per part del govern de la Generalitat no es gens segur que no provoques una certa
reaccio per part de l'Administracio central, com de fet ja. en alguns moments, se'ns
ha insinuat.

Pero dit aixo i situats vostes respecte al que son les xifres, que evidentment son
molt modestes, del pressupost de la Generalitat, permetin-me que els digui per que
afirmo que el financament autonomic es un autentic disharat. La base es el que
s'anomena cost efectiu dels traspassos: es calcula que es el que en el moment del
traspas costava una determinada competencia, unes escoles, Lines biblioteques, tines
carreteres, el que sigui, i aixo es concretament el diner que el govern et traspassa. I
aquest cost efectiu es un element basic per a calcular un altre factor que es
fonamental de cara al financament autonomic, que es el que s'anomena vulgarrnent
el percentatge.

El percentage es el resultat d'un trencat en el qua], en el numerador, hi ha el cost
efectiu dels serveis traspassats menys els impostos cedits, es a dir, els impostor que
cobra la Generalitat, i, en el denominador, el total d'ingressos de I'Fstat, capitol I i
capitol 11.

Aqui es produeix Lin fet, que es el celebre efecte financer, del qual vostes han
sentit parlar, que consisteix en el seguent: de fet, segons la LOFCA, la Llei Organica
de Financament de les Comunitats Autonomiques, que es el document basic amb el
qual, en principi, ens hauriem de basar tots; aquest percentatge es fixa sempre sobre
la base de I'any anterior al traspas. Aixo, que vol dir? Vol dir que, com que aquests
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ultims anys els ingressos de l'Estat han crescut mes que no pas els costos efectius, el

resultat de l'any abans, el percentatge d'abans es millor que no el de 1'any posterior,

en el qual el denominador es mes alt.

Per tant, tenim un percentatge fixat d'acord amb un moment favorable, que es

I'any abans, aplicat, en canvi, despres als ingressos totals de I'any posterior que

mentrestant han crescut. I aqui es produeix un decalatge que es el que, em sembla a

mi impropiament, anomenem efecte financer, i que es el que, durant els anys 81, 82 i

83, ha permes que la Generalitat, malgrat un plantejament tan deficient del finan-

Gament autonomic, hagi pogut tenir una certa alegria i una certa respiracio.

Naturalment, si ara ens diuen que, amb una interpretacio, em sembla a mi

anticonstitucional, de la LOFCA, ens volen treure aquest efecte financer, a base de fer

correr cada vegada mes un any, es a dir, no anar sumant anys a mesura que va

passant el temps respecte al punt en el qual es va fixar el percentatge, que queda cada

cop relativament mes alt i aplicant 1'efecte financer nomes sobre ]'any anterior,

nosaltres, aquest ingres, que ha arribat a ser un ingres important, el perdem. I aquest

ingres es 1'unic que realment ens dona un marge de maniobra, una autentica

autonomia financera.
Despres, en alguns exemples que els posare, probablement ho entendran mes

clarament. Pero hi ha altres coses que demostren que efectivament aquest finan-

cament es molt defectuos, i sobretot molt defectuos en el cas concret de Catalunya.

Es un sistema de financament pensat sempre en funcio d'uns moduls que no

tenen res a veure amb les necessitate de les Comunitats Autonomiques. Per exemple,

parlen del territori, de la poblacio, de la renda en rao inversa i que, per tant, juga

contra nosaltres, una mica de 1'atur, nomes un 5 per 100, pero les necessitate o les

possibilitats d'un determinat territori no son tingudes en compte.

Per altra banda i com denuncia el mateix ministre d'Economia, senyor Boyer, un

altre let negatiu es que s'estableix una diferencia entre la inversio i el manteniment

d'aquesta inversio, es a dir, no hi ha connexio, hi ha dues comissions que actuen,

absolutament independents una de 1'altra, i aleshores es produeix el cas que s'ha

produit aquest mes de setembre i que ens ha produit molts mals de cap, fins que

I'hem pogut resoldre, que es el que ara explicare.
La Generalitat fa unes escoles fent us dels diners de 1'efecte financer pero, a mes,

d'acord amb el ministeri d'Ensenyament, i disposats a assignar una serie de mestres

que Catalunya necessita a mes com a consequencia d'aquestes noves escoles. Resulta

que, al comencament del curs 84-85, Catalunya necessita i to 1.500 mestres mes que

no tenia el curs anterior. Aixo vol dir que hi ha hagut un increment important

d'escolaritat, pero el que no s'ha previst enlloc es que aquests 1.500 mestres mes es

puguin pagar, perque aixo ho determina, per dir-ho aixi, una altra comissio i aquesta

comissio es desenten totalment d'aquests mestres: diuen que aixo no era cost efectiu
en el moment en que varen traspassar 1'ensenyament, aquests 1.500 mestres no hi

eren i efectivament no hi eren, i, per tant, no els han de pagar. S'arriba a I'absurd en

que una comunitat autonomica digui que no vol l'ensenyament i no tingui
problemes, perque li facin les escoles i li posin els mestres. Una altra comunitat, en
canvi, fa les escoles i en el moment de demanar 1'aplicaci6 del cost efectiu dell 1.500
mestres, les escoles corresponents, les pissarres, els llapis, els guixos, li diuen que aixo

no existeix. Aquests 1.500 mestres, qui els paga? Aleshores ens diuen que amb
1'efecte financer, pero, en la mateixa conversa telefonica, al cap de cinc minuts, et
diuen que, a mes, et treuran 1'efecte financer.

Tot aixo sembla el joc dels disbarats, i ho es. Ho es tan evidentment, que el mateix

ministre, en la conferencia de la setmana pasada, digue que aquesta divisio entre
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inversio i manteniment no to sentit. I una altra cosy que no to sentit cs que. com ci
numerador del percentatge es cost efectiu menys impostos cedits, com mes impostos
cedits to una comunitat o be com mes zelosa i efectiva es en el cobrament dels
impostos, es redueix el numerador, i per tant, el percentatge. Segons aixo, de cara a
I'eficacia, el que una comunitat autonomica ha de fer es no voter cobrar impostos o
tornar-ne el cobrament, es a dir, un acte absolutament anti-economic.

El mateix ministre, senyor Boyer, en una conferencia, diu que tenim un sisterna
que prima les comunitats autonomiques que no es preocupen prou de la recaplacio
d'impostos: corn menys impostos cobren, mes cobren de 1'Administraci6 central.

Com aquesta els podria dir moltes mes coses. Per exemple, que el cost efectiu s'ha
calculat sobre dades historiques i sense tenir en compte les necessitate d'una
comunitat. M'explicare. Nosaltres hem tingut sempre una inversio i una presencia
publiques inferior a la de la majoria de les provincies espanyoles. Nosaltres hem
tingut menys escola publica que la resta de 1'Estat, nosaltres hem tingut menys
assitencia sanitaria publica que la resta de 1'Estat i, com que el retorn dels efectius es
fa d'acord amb els valors que hi havia en els pressupostos de l'Estat, nosaltres
d'entrada ja sortim amb una xifra baixa i el sistema no preten corregir aquesta
desigualtat.

De cores d'aquestes, els en podria dir moltes, pero nomes em fixare en una altra,
que em sembla que es molt demostrativa del caracter fins i tot absurd del sistema. Es
el Fons de Compensacio Interterritorial. Es va fer, corn diu el seu nom. per a
compensar les desigualtats, els desequilibris estructurals, i en principi aquest va
derivar en contra de Catalunya, perque Catalunya to una renda mes alta que la resta
de I'Estat. Aixo esta ja acceptat d'entrada per nosaltres, pero ens porta a una situacio
que no to res a veure amb la compensacio perque tambe en aquest cas, els elements
que s'han de tenir en compte no tenen res a veure amb les necessitats ni amb Ies
obligacions que to una Comunitat Autonomica, o sigui que altra vegada actuen el
factor territori, el factor pobtacio, el factor renda, pero no les necessitate no les
responsabilitats.

Els explicare que vol dir aixo: que, des d'aquest punt de vista, una comunitat,
com mes coses rebutgi, millor; com menys autonomia tingui, millor.

En aquest cas, 1'Estat li fa les escoles, li posa els mestres i li fa les presons. Per
exemple, la preso que s'ha de fer al Valles, encara en una part molt important, sera
financada per I'administracio central, perque aixo encara ens ve de l'epoca dets
traspassos, pero, les novel presons que caldra fer, Ies haura de financar la General itat.
Altres comunitats autonomes perque no han acceptat les presons i perque no han
acceptat les escoles, no n'han de fer, no han de desprendre's del que nosaltres hem de
dedicar-hi, pero, en canvi, tenen el mateix Fons de Compensacio que tindrien si
haguessin acceptat les escoles i si haguessin acceptat les presons. Recordin que el
Fons de Compensacio es per a fer inversions, inversions noves, doncs, be, ells tenen
el mateix diner, el mateix diner sense necessitat de fer inversions novel ni en escoles,
ni en presons, ni tampoc de manteniment. Nosaltres tenim escoles, nosaltres tenim
presons i nosaltres, amb aquest Fons de Compensacio que no to en compte les nostres
necessitats, hem de fer les presons i hem de fer les escoles. Per tant, que conve?
Tornar les presons, tornar les escoles. Aixo es evident.

Aquest es un problema de fops i, si no el resolem, tindrem responsabilitats
autonomiques limitades. Perque, a mes, resulta que una part molt important, massa
important, dels diners que rebern to una finalitat precisa, es a dir, va molt lligat a
pagar escoles, biblioteques, presons, el que sigui, pero deixa molt poc marge per a
complir les funcions propies de la Generalitat i acabar de definir una politica.
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Aquest es el punt sobre els nostres recursos. Sobre les nostres compcteiicics, de

cara a una politica economica, els vull recordar, una vegada mes, que la Generalitat

no to competencies ni en politica aranzelaria, ni en politica monetaria, ni en politica

de canvis exteriors, ni, quasi, en politica fiscal. En politica fiscal dema precisament,

per primera vegada, es fara una passa molt decisiva, que sera l'aprovacio del projecte

de llei del nou tribut sobre el joc, sobre el bingo, pet-6 de fet hi tenim unes possibilitats

realment molt limitades.

0 sigui que les competencies de la Generalitat son mes de caire estructural, mes

de caire d'infrastructura, mes de caire de creacio d'entorn de l'activitat economica,

que no pas propiament de politica economica en el sentit mes estricte de ]a paraula.
Repeteixo, que no son de politica aranzelaria, ni de politica monetaria, ni quasi de

politica fiscal. Malgrat aixo, des de les perspectives d'un home que ho viu diariament,

com aquella dels mestres que volien cobrar a finals de setembre i hi hague un moment

que no sabiem com els pagariem, o be de la de ]'anecdota aquesta que he explicat avui, a

l'inreves, de 1'entrevista amb la UGT, a traves d'aquesta vivencia directa, com a President

de la Generalitat de tots aquests problemes, he de dir que les possibilitats d'accio de la

Generalitat, si les hem de medir pel grau d'expectacio que suscita en els operadors

economies, son mes importants del que podria semblar a primera vista.
Per tant, fiquem-nos-hi un moment, encara que sigui breument, en aquesta

segona part que es la de saber, amb aquests marges nostres que son limitats, molt

limitats, que hem de fer o que estem intentant de fer en aquests moments.
Anem cap a una societat de progres, cap a una societat, com he explicat abans,

molt sofisticada, amb moltes mes possibilitats en l'ordre personal, amb mes riquesa, i
aixo es el que compta a mig i llarg termini, pero naturalment mentrestant passarem
uns anys, probablement uns quants anys, en els quals continuara havent-hi molts
problemes i alguns d'ells molt dramatics com el de l'atur.

L.'atur continuara augmentant a tot Europa. No es un problema espanyol nomes.

A tot Europa, pero, no es exacte, perque en aquests moments hi ha alguns paisos
europeus amb I'atur estancat o de baixa, com es Anglaterra, pero, en el conjunt
d'Europa, I'atur, igualment que a Espanya, continuara augmentant. I el ministre
Boyer va fer unes declaracions, fa un parell de dies, repetint que l'any vinent es
perdra una xifra important de llocs de treball.

Per tant, nosaltres, per una banda, treballem per a I'assoliment d'aquesta nova
societat i per a aconseguir que nosaltres hi siguem, perque tambe podria donar-se el
cas que s'instaures arreu i a nosaltres no ens quedessin mes que unes poques
engrunes, si no haguessim pres totes les mesures necessaries per entrar-hi a fons.
Pero, mentre que fern aixo, hem de tenir present que tenim, a casa nostra, un
problema greu, un problema que afecta mes de 430.000 persones i que, de let, un 50
per cent d'aquestes 430.000 persones son joves, nois que no han trobat el seu primer
Iloc de treball. He de dir, sense que aixo sigui cap consol per a ningu, ja ho he dit
abans i ho repeteixo, que aquest es un fenomen general d'Europa, tant per ]a
magnitud del problema, una mica mes petit que el nostre, perque tenen unes xifres
mes baixes d'atur que nosaltres, i, sobretot, pel let, que tambe es un fenomen general

a Europa, que el sector mes castigat i mes desesperancat sigui precisament el dels
joves que busquen la primera feina. Com tambe passa aqui, a tot arreu on hi ha un
atur especialment fort es entre els joves del sexe femeni, entre les noies que busquen
el seu primer treball. Tot aixo es un fenomen general a Europa, no es un fenomen a
tots els paisos, ja ho he dit, Anglaterra i Alemanya son excepcions en aquest moment
i evidentment no passa ni a America del Nord ni at Japo, pero coneretament at nostre
entorn les coses son aixi.
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Per tant, aquest es un tema del qual malgrat el que he dit abans. no ens en podem

pas desentendre. Perque aqui hi ha un fet de drama personal, de drama huma, de

drama familiar molt greu i, per tant, tot el que poguem fer en determinades linies,

s'ha de fer. Veurem, primer, la infrastructura. Pero de tota manera, tinguin present

una cosa: a Catalunya, si igualem a cent el total de la inversio, la publica es del 12 per

cent i la privada del 88. 0 sigui que hem de desmitificar una mica el tema de la

inversio publica, no pas perque no sigui important, doncs es estrategicament

important en un Iloc determinat on pot ser d'un efecte molt positiu de cara a I'atur o

de cara a determinats equipaments socials, laborals o el que sigui pel que fa a les

infrastructures, obviament; pero no oblidem aixo: el 12 per cent es inversio publica i

el 88 es privada.

Malgrat aixo hem de fer inversio publica tant com poguem, i aqui torria a

plantejar-se el tema de saber si ens hem d'endeutar mes o menys. Es un altre tema

que poso a la consideracio de vostes. Com hem de Iluitar mes contra I'atur? En plans

d'inversio perque hi hagi unes persones que facin feines corn d'apedacar aspectes de

les ciutats, els municipis, els barris, o be realment hem de dedicar diner a fer mes

carreteres, a fer mes escoles, a modernitzar els ferrocarrils, a fer mes biblioteques o a

fer mes instal-lacions esportives? Aquesta es una altre questio. Des del punt de vista

electoral, sembla clar que ens convindria mes fer plans d'ocupacio comunitaria. Des

del punt de vista de la modernitzacio del pais, de posar-ho a punt i de donar-li aquells

equipaments que necessita per a funcionar, potser necessitem les carreteres. les

escoles i els hospitals, mes que no pas els plans d'ocupacio comunitaria. Potser caldra

fer un "fifty-fifty", un mig i mig, pero, de tota manera, aquest es un tema que

deixo a la consideracio de vostes, tot i que la Generalitat haura de prendre una

decisio.
De cara a I'atur hem de mirar de seguir fent aquesta politica de benestar social

que d'una manera indirecta podria actuar contra I'atur i finalment, no ens enganyem,

en molts casos hem de fer una politica d'assistencia social. Aixo en nom dels principis

.i en nom dels programer politics i en nom de la fraseologia politica i en nom del

teatre politic, pot ser tan atacat com vostes vulguin, pero de fet nosaltres tenim 15 000

families, 20.000 families que estan en una situacio de desesperacio; i dir 20 000

families vol dir 80.000 persones que estan en una situacio de desesperacio i potser

son 100.000 persones que estan en una situacio de desesperacio.

Aquests dies, per exemple, el Departament de Treball de la Generalitat ha iniciat

un pla d'aquests, un pla assistencial, un pla dirigit a persones de mes de 50 anys que

fa temps que no tenen feina, que ja no cobren subsidi d'atur, que tenen familia. 1, per

tant, aqui es vulgui o no es vulgui, despres de la inversio, despres dell plans

d'ocupacio, despres de la politica de benestar social i despres de tots els discursos que

vostes vulguin, arriba un moment en que aixo tambe s'ha de fer.

Aquest fet de l'atur, no podem de cap manera menystenir-ho, pero no es per aqui

per on superarem la crisi. S'ha de fer, es un problema d'humanitat, pero, de fet, la

crisi, com deia l'altre dia al Parlament, la superarem no parlant de I'atur sing de com

es rellenca 1'economia.

I aixo planteja una altra pregunta, un altre interrogant. Que hem de fer? Si ens ve

una empresa, per exemple, que ofereix de crear 150 llocs de treball o de vegades

menys, pero que amb el temps en produira mes i, per altra banda, es una empresa

d'alta tecnologia en el camp que sigui, en el camp comercial, en el camp industrial, en

el camp turistic, i necessita un ajut que entre una cosa i l'altra pot representar 100 o

150 milions de pessetes, la pregunta es: es millor que dediquem 100 milions de

pessetes a aquesta empresa o que dediquem 100 milions de pessetes a plans
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d'ocupacio comunitaria, fent places, carrers, pisos, bancs... per les ciutats del Cinturo

de Barcelona?
Des del punt de vista del rellancament de 1'economia, es evident que nosaltres

necessitern empreses modernes. Des del punt de vista de la humanitat i des del punt

de vista de la solucio dels problemes dels nostres conciutadans, naturalment, la cosa

es mes discutible. De tota manera, ens hem de vincular, si mes no conceptualment, a

la idea que la superacio de 1'atur es produira, a mig i llarg termini, no pas parlant de

I'atur sing parlant del rellancament de 1'economia i de situar la nostra societat en el

nivell de societat rica.
Tambe des d'un altre plantejament, i I'autentic, es 1'hora que la Generalitat

proclami la realitat amb tota rotunditat i que ho faci, a mes, sense renunciar a

determinades responsabilitats que estem disposats a assumir encara que no siguin

nostres. I es que l'atur no es competencia de la Generalitat: el que no pot passar es

que senns digui que no se'ns vol traspassar I'INEM i, a la vegada, que hem de resoldre

l'atur. Aixo es clar com 1'aigua.
La Generalitat, durant tots aquests anys i continuara fent-ho, una part d'aquells

diners sobrants de 1'efecte financer o dels estalvis que puguin haver vingut d'una

gestio mes acurada, de la mateixa manera que hauria pogut fer escoles o fnancar

I'establiment a Catalunya de determinades empreses, els ha dedicat a fer plans

d'ocupacio comunitaria. Sense la competencia i la responsabilitat en el sentit estricte

de la paraula. Una altra cosa es que jo digui que com a President de la Generalitat

entenc que qualsevol coca que passi a Catalunya, sigui o no sigui competencia de la

Generalitat, es de responsabilitat de la Generalitat. Varem assumir la responsabilitat
global de Catalunya, pero hi ha cosec que no son de la nostra responsabilitat estricta.
Aixo, evidentment, s'ha de dir i, dit aixo, farem tot el que podrem, pero, en tot cas,
tot el que podrem i que aquests plantejaments pressupostaris permeten i, evi-

dentment, donen unes possibilitats limitades.

Deixo aquest tema, pero a vostes els deixo amb aquest interrogant. Que hem de
fer, escoles i carreteres o plans d'ocupacio?

Que s'ha de fer? Ajudar a la installacio d'empreses noves, empreses de capital
autocton o empreses de capital estranger, o plans d'inversio. Vostes no tenen cap
obligacio de contestar, aixo es una obligacio nostra, pero voldria que fossin
conscients de quina es la disjuntiva. Ara, dit aixo, nosaltres hem de mirar d'utilitzar
tots els recursos, totes les competencies que tenim i els recursos limitats que tenim en
una altra coca, que no es l'ocupacio, sing la modernitzacio. En aquest punt, la
primera cosa que vull dir es que entenem que, de cara als anys que venen, perque el
que ha estat ja ha passat, la Generalitat ha de mirar de posar ('accent en tot alto que
pugui ser un reforcament de la confianca de la gent en el nostre pais, en ells mateixos.

Jo crec que aixo es al nostre abast, perque no es tant moltes vegades un problema
de recursos com un problema de clima, de creacio d'entorn o de creacio
d'infrastructura. Aixo es una coca, aquesta si, que, tot i les nostres limitacions, forma
part del paquet de les nostres responsabilitats.

En tot cas, el que si que puc dir es, i aixo es un let positiu, que ara, una vegada
mes, ens trobern que, al marge del que puguin ser les orientacions de politica
industrial que el Departament hagi previst, sobretot les empreses estrangeres i part
d'aquestes que em semblen especialment significatives en aquest sentit, les empreses
estrangeres sobretot si no son massa grans, les empreses mitjanes venen a Catalunya
no dire amb facilitat, pero si amb una predisposicio prou bona. Jo no puc tenir la
pretensio de pensar que aixo es obra de la posicio absolutament favorable a aquestes
inversions que sempre ha tingut el govern de la Generalitat: evidentment hi deu jugar
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I'I\II'I: i probablement hi juga tambe Cl let que Catalunva to una inl'rastructuri, en
molts aspectes, no sols materials sing tambe territorials i urbans, en general positiva, i
aixo es un capital molt important que tenim.

En tot cas, i sense cap mena de complex, nosaltres hem de jugar la carta del refor-
4ament de 1'esperit empresarial. En primer floc, perque els paisos que reaccionen en

aquests moments, ho fan sobre aquesta base: els Rocs de treball s'hi Green a traves de
les empreses petites i de les mitjanes. L'altre dia vaig explicar al Parlament que de tots
aquests sis milions de llocs de treball que es van crear als Estats Units, molts pots ho
han estat en aquelles mil empreses que cada any es classifiquen com a primeres
empreses nord-americanes. El que passa es que els nord-americans han creat 600.000
empreses noves; per tant, la recuperacio no ve tant de la inversio publica com de la
conjuntura mental, economica i politica, que fa que hi hagi molta gent que torni a
decidir que alto que cal es establir-se, i comenci a traves d'una empresa petita, o que
una empresa decideixi no pas tancar sino anar endavant, o que els plans es
produeixin de tal manera que els fills de 1'empresari no vulguin ser ni funcionaris de
la Generalitat ni de les caixes d'estalvis, sino que pensin que val la pena de continuar
1'empresa i aixo vol dir continuar l'assumpcio de rises que ha caracteritzat la vida del
seu poble.

L'altre dia parlava amb un italic de la gran olla que es de vegades la seva
estructura estatal i de la forta reaccio que hi torna a haver en molts aspectes a Italia.
Em deia que Italia es un pais d'aquells on encara, com aqui, s'incrementa l'atur, si
mes no I'atur aparent, perque Italia es un pais que to molta economia submergida i no
saben ben be el que passa. I em deia que una cosa que havia passat a Italia es que ha

tornat a ser bonic ser-hi empresari.
Aixo demana que vostes no tinguin complexos. Vostes s'ho han d'escoltar d'una

manera una mica academica, pero jo soc un politic i, de vegades, penso mes en les

reaccions politiques. No tinguin complexos, perque ara el que es progressar es crear
riquesa, es crear treball, i aixo ho fan els empresaris; aixo no ho fan en princi-)i ni

I'empresa publica ni, en molts aspectes, les multinacionals, encara que evidentment

les multinacionals i 1'empresa publica contribueixen a crear 1'entorn i les necessitats

que poden permetre I'eclosio, I'explosio empresarial que es produeix en alguns

paisos, per exemple, Italia.
Per tant, jo crec que la Generalitat ha de posar I'accent en aquest plantejament i

aleshores, i perdonin que sigui tan reiteratiu perque es un tema que a mi aquests dies

em tortura, la pregunta es: Que es mes important, estar disposat a donar un cop de ma

a l'Olivetti, si vol incrementar la seva implantacio a Catalunya en el camp de

1'electr6nica, o fer mes escoles? 0 cal dir que les escoles, en comptes de fer-Ies amb

quatre anys, les farem amb sis i que el que mes ens interessa es tenir noves empreses

o mes plans d'ocupacio?

En tot cas, amb 1'equilibri que cal i tenint en compte tots els drames que produeix

I'atur, la Generalitat, com ha fet ultimament, i fara mes en el futur, i aixo

probablement es manifestara tambe en els pressupostos del 85 i provocara

segurament tambe algunes critiques, per assegurar el futur, ha d'anar a buscar

inversions, ha d'anar a buscar clients per als nostres industrials, ha d'anar a buscar tot

alto que pugui desenvolupar la nostra economia. Per aixo, la Generalitat ha de dur a

terme, sobretot, una politica que sigui d'interes per a ells. Politica d'interes per a ells,

que vol dir?
Aqui hi ha un conseller i un ex-conseller d'Industria que m'entendran

perfectament. Vol dir que el que decideix una inversio a Catalunya en el sector

quimic, per exemple, es saber si el govern de la Generalitat prendra les mesures i la
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decisio de vegades impopular de fer els abocadors de residus quimics que calgui; es

aixo el que decideix , moltes vegades . 0, per exemple , decideix saber si el govern de la

Generalitat i la societat catalana estan disposats a continuar mantenint i a tirar

endavant , per exemple , una institucio feta en epoca molt dificil i amb unes persones

que hi van tenir molt de merit , com es per exemple un CIDOC, un Centre

d'Informacio i Documentacio que realment funcioni . 0 be, si estem disposats

realment a tirar endavant la politica que ja estem tent de millora de les nostres

comunicacions.
Aixo es el que decideix aquestes inversions . Dit aixo, que es en la linia , repeteixo,

de dir que el primer que hem de fer es mirar de reforcar aquest esperit empresarial

del pals, el segon punt sobre el qual em vull centrar ara es la necessitat que tenim

d'ajudar tot a11o que pugui conduir a una modernitzacio del nostre aparell productiu,

es a dir , d'allo que siguin noves tecnologies , tot alto que siguin nous procediments

comercials , nous sistemes d'organitzacio...

Aqui hem de fer un esforc extraordinari i altra vegada ens trobem amb alguns
dilemes i amb alguns problemes que mes que economics , o sigui mes que materials,
son de caracter , de mentalitat . Es a dir, hi ha una pila de fets que dificulten aquesta
modernitzacio . Tenim un ensenyament poc orientat a la modernitat i poc orientat a la

modernitzacio ; molt pessimista ; tenim una escola que predica el pessimisms, tenim
una escola i una universitat que prediquen el pessimisme , que prediquen la manca de
fe, que prediquen , diguem-ne , la sistematica critica destructiva . La primera cosa que
necessita un pais per a tirar endavant es una ideologic de progres , no una ideologia,
per una Banda , molt caduca en els seus instruments intellectuals i, per una altra,
mentalment molt orientada cap a una certa critica autodestructiva.

Jo estic disposat , com a President de la Generalitat , a assumir totes les critiques que
es vulguin fer i mes si volen , perque despres pugui quedar la gent amb prou
tranquil-litat per a judicar la resta de les coses del pais amb objectivitat i amb alegria
interior, perque amb la predicacio sistematica del pessimisme , nosaltres ensorrarem
el pais i farem impossible la modernitzacio , ja que a la modernitzacio nomes s'hi va a
traves de 1'entusiasme, nomes s'hi va a traves de la confianca, nomes s ' hi va a traves
de la fe.

Ara be, dit aixo, obviament no tot es un problema de mentalitat ni d'actituds
morals , sing que hi ha el problema de saber atacar la questio dels nostres sectors
tradicionals . Hi ha hagut una tendencia a considerar que els nostres sectors tra-
dicionals eren sectors que no tenien futur . Aixo no es veritat . Per al nostres
teixits , la nostra pelt , les nostres arts grafiques , la nostra metallurgia , aixo no es
veritat. Jo avui repassava la Ilista d'una serie d'empreses que estan exportant i
concretament , amb dades que havia demanat de totes aquestes empreses, cin-
quanta o seixanta , sobre que exporten, on ho exporten, quant exporten, quina
quantitat, quina ha estat 1'evoluci6 d ' aquesta exportacoo i que representa 1'exportaci6
en el conjunt de la seva facturacio . A traves de tot aixo es veu que sectors com puguin
ser els teixits , com puguin ser les arts grafiques o com puguin ser la pelt, estan en
aquests moments tenint un increment exportador molt important . I no sots a causa
del preu del dolar , sing tambe moltes vegades dirigit a paisos on la pesseta no ha
baixat sing que ha pujat, o entrant en competencia directa amb paisos on la pesseta
no ha baixat , sing que ha pujat o s'ha mantingut.

Per altra banda, aquests sectors tradicionals estan demostrant , en bastants
empreses , una capacitat que nosaltres hem d ' ajudar, de posar - se at dia, de ser
elements molt dinamics . De vegades es diu que exporten amb perdua , pero aixo no es
veritat , perque es pot exportar amb perdua quan l'exportacio representa el 15 o el 20
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per 100, o potser el 25. i quan s'exporta a sis mesos o a un any, pero quan durant trey,
quatre, cinc o sis anys, s'exporta el 33, el 40 o el 50 per 100 del producte d'una
empresa, aixo no pot ser exportat amb perdua. Podran dir que potser el que hi ha es
una recessio molt forta de ]a demanda interior que ajuda l'exportacio; aixo
probablement es mes cert, pet-6 en darrer terme, de tota manera. la capacitat
d'exportar d'aquests sectors tradicionals es un element que posa de manifest
1'autentica competitivitat d'un sector.

Ara, naturalment, hem d'anar, i ja ho fem, ais sectors noun: I'agroalimentari, que
no es que sigui nou, pero si que ho es en el sentit que esta adquirint una importancia
molt superior a la que tenia pocs anys enrera; el de I'electronica, que es el que
tradicionalment se'n parla: el de la informatica...

No es pensin que no tenim possibilitats en aixo. De fet, moltes vegades podem

pensar que d'aixo se'n parla, coin es parla de la biogenetica i de la bioenginyeria, i

que d'aquestes coses es facil parlar-ne i es molt dificil de fer-ho, pero, en aquests
moments a Catalunya, no m'atreveixo a dir que estem guanyant la batalla de posar-

nos al dia en aigun d'aquests sectors, per exemple el de I'electronica, pero si que
m'atreveixo a dir que almenys es fan alguns progressos importants.

Quan sabem el que pensa fer la Thomson a Catalunya, o el que fa ja Ia Thomson,

o el que pensa fer o faja la Philips, o el que pensa fer o fa ja ]'Olivetti, quan pensem el

que pensa fer o fa la Sony; quan pensem que una empresa, que va ser resultat Sun
gran esforc, molt brillant, dels anys cinquantes i seixantes com va ser la Piher, en Iloc
d'ensorrar-se, amb tots els canvis de titularitat i els problemes interns que hagi pogut
tenir, torna a engegar, o quan veiem que potser una empresa que per mi, per :iltra
Banda, to uns records molt agradables com la Piher, com es Telesincro, potser no

I'haurem de tancar sing que pot ser la base d'una autentica expansio... 0 quan

pensem de vegades en coses molt mes autoctones, que estan passant aquests dies, que

estan passant aquestes setmanes i aquests mesos, en aquests camps, seria absurd que

pensessin que serem una gran potencia, pero si que podem aconseguir-hi un bon

nivell, un bon niveli tambe en aquests sectors nous, i de posar exemples ben concrets,

amb noms ben concrets i a mes comprovables.

Tenim una agricultura que millora sensiblement, tenim un turisme brillant: podra

tenir anys una mica mes bons i podra tenir anys una mica mes dolents, per6 tenim un

turisme brillant. Hem de procurar que tot aixo, aquesta caracteristica d'empresa petita

i initjana de la nostra economia, no sigui negligit per la Generalitat, obviament, pero

tampoc per la politica industrial de Madrid.
Aquesta es una linia que nosaltres hem de seguir d'una manera molt practica. Jo

no vull fer-los discursos de tipus generic. Quan parlo de teixits, penso en aquella
empresa de Sabadell que exporta roba de billar i que, a mes, la roba de billar es de

qualitat, es una roba de preu, no es una roba que es pugui vendre per preu barat i per

sous rebentats, sing que realment es una bona roba de billar. 0 be penso en aquella

altra de Sabadell que exporta christmas i en ven per centenary de milions de pessetes a

('estrange r.
Els parlo, doncs, de coses concretes, molt concretes: com aquella fabrica que fa

cargols i que exporta centenars de milions de pessetes de cargols. U'aixo,

afortunadament, a Catalunya n'hi ha una pila, en sectors tradicionals -teixits, pells, el

que sigui o en sectors noun -electronica, informatica, agroalimentaris, alguns sectors

de la quimica...-.
Aixo ens porta, despres del tema de la mentalitat empresarial i de la

modernitzacio, en un altre punt al qual la Generalitat i la societat catalana ban de

prestar una gran atencio, que es el de la internacionalitzacio de la nostra economic.
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Aquest es un tema sobre el qual hem insistit molt aquests ultims temps. Ja

coneixen la meva frase, que es prou coneguda perque fins i tot alguns me la critiquin.

Es alto que dic que el catala serveix per a ser. Es basic. El castella serveix, en primer

lloc, per a ser ciutada de l'Estat espanyol i, a mes, per a moltes altres coses, perque es

una gran ]lengua universal i pot anar a Sudamerica. Pero la ]lengua que serveix per a

resoldre aquests problemes que estem dient no son ni el catala ni el castella, sing

I'angles. I si aquest es un pais en el qual 1'angtes no sigui una ]lengua habitual entre

els nostres infants i la nostra joventut, nosaltres perdrem, perdrem el tren d'aquesta

societat que tornara a ser evident a partir del 1990 o a partir del 1995.

Amb la internacionalitzacio de la nostra economia, tenim mes possibilitats,

perque aquest mon que ve sera pie de necessitate noves i de carencies especifiques,

sera un mon en el qual la micro-economia sera tant o mes important, en molts

aspectes, que no la macro-economia i, per tant, els plantejaments basats en els

productes, en els preus, en els gustos, en les necessitate concretes, tindran unes

possibilitats de tirar endavant enfront del que havien estat els grans plantejaments

macro-economics d'anys enrera. No vol dir que aquests plantejaments d'anys enrera

no continuin essent valids, que evidentment ho son, pero s'hauran de complementar

amb aquesta nova manera de veure, molt mes detallista, molt mes davant el producte,

els preus, els gustos, les modes, les necessitate concretes.

I aqui nosaltres, els catalans, estem demostrant que tenim, d'acord amb els

exemples que els posava, i molts altres que els podria posar, unes autentiques

possibilitats.
Vull acabar aquesta reflexio improvisada i massa mat construida, i em torno a

e\Lusar davant l'Institut, demanant-los el seu ajut en una coca. L'he demanat ja abans

dient que reflexionin sobre aquells punts que he esmentat. Hem d'anar mes de pressa,

perque tot no ho podem fer, que quedi clar aixo, tot no ho podem fer. Ens interessa

mes estimular segons quines implantacions industrials o ens interessa mes fer

determinats plantejaments en la Iluita contra l'atur? Ens interessa mes doncs

estimular determinades orientacions novel en 1'agricultura o que el pla d'escoles, en

floc de fer-se en quatre anys, es faci en sis? No els demand resposta, pero aquestes son

alternatives que tenim plantejades.
Ara els demano I'ajut en un altre tema. Estic intentant, sense gaire exit de

moment, introduir en la societat catalana el que en podriem dir el debat sobre la

modernitat i la innovacio. Comprenc molt be que I'altre dia at Parlament, quan vaig

parlar-ne, no tingues resposta; primera, perque vaig agafar els meus opositors per

sorpresa i era logic que ells no baixessin a un camp per at qual jo m'havia preparat i

ells, logicament i molt comprensiblement i molt legitimament, no hi havien pensat;

segona, perque els politics tenim sempre una certa tendencia a deixar-nos portar per

la maniobra politica, per la dialectica politica, per la polemica politica, pero el

problema de tons que tenim plantejat en aquest pais es de saber com Catalunya sera

capac de vencer el repte de la modernitat i de la innovacio.
Corn serem capacos, per exemple, de fer alto que jo deia abans, de crear una nova

ideologia de progres, que no la tenim? Val a dir que no la to gairebe ningu i que, en

general, a Europa, la noto poc. Potser es petulant per part meva de pensar que a

Europa no hi es, potser si que hi es i jo no la se descobrir, pero, en general, com que

les idees dominants cis Oltims trenta anys avui evidentment es troben en crisi,

nosaltres, els europeus en general i obviament cis catalans, no hem fet encara la

renovacio del nostre arsenal intellectual.
Aixo, els demano que vostes ho agitin, que vostes en parlin, que vostes diguin

que ens calen aquestes noves idees. Perque si ho fa el govern de la Generalitat, alga es
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E'^:n,ar1 (Auc iixk) ubceix 't ulia maniubIt politica. perk) Si hu fa CI Ilion mcs
intellectual i el mon mes tecnic , sera mes facilment rebut per tothom.

Es molt important que ho fem , perque nosaltres ens hem d'avancar : es a dir,
nosaltres hem d'arribar en aquesta nova ideologia de progres i actuar d 'acord amb
aquesta nova ideologia de progres abans que els altres . En tot cas, amb tota seguretat,
abans que la resta d'Espanya . Perque nosaltres tenim , no ens enganyem , poc poder
politic i bastants falles en la nostra societat . Nomes en el grau en que nosaltres
prenguem posicions abans i comencem a moure'ns en una direccio encertada
respecte a d'altres paisos d'Europa i respecte a d'altres zones d'Espanya , podrem
vencer alguns dell "handicaps " que tenim.

Recordin que nosaltres com a "handicaps " tenim, entre d'altres, la insuficiencia
financera catalana que , obviament , ha estat incrementada molt seriosament per la
crisi bancaria que hi ha hagut a Catalunya aquests ultims anys i que coneixem tots i
jo d'una manera especial . Aixo es greu , no sots pel fet que es perdin uns instruments,
que aixo ja es molt important , gravissim , sing tambe perque es perd la possibilitat que
els Catalans , o alguns catalans si mes no, alguns homes representatius del Pais,
estiguin situats en determinate nivells de coneixement i de decisio i , sobretot. en
determinate nivells en els quals regeix un tipus de mentalitat i un tipus de veure
problemes que no es el del dia a dia... ni el dels problemes menuts.

Per tant, aqui tenim una insuficiencia instrumental , no solament economica sing
instrumental i amb repercussions del que podriem anomenar mentalitat economica
del pais . Tenim problemes amb algunes de les nostres grans empreses , que a mes
pateixen el que pateix tot el pals, un suport politic deficient . I les empreses grans
necessiten moltes vegades , per a anar endavant , poder tenir un cert enllac , un cert

engranatge amb la politica d'Estat, amb la politica economica d'Estat , amb la politica
fins i tot de vegades de compres de l'Estat.

La politica industrial de 1'Estat es molt poc comprensiva envers Catalunya . Potser
per alto que deiem abans de la insuficiencia de poder politic que, malgrat la
Generalitat i altres cores , continuem tenint. Que ha passat , per exemple , en el ram de
les motor? Ha estat un autentic escandol.

Ara cal que aquest fet, per altra banda en ell mateix positiu, de l'Acord Economic
Social no reprodueixi aquesta falla tradicional . Per altra banda , la pollitica que se sol
fer a Madrid to molt en compte les empreses de l'Estat i actualment te, i em sembla
be, molt en compte les multinacionals; no hi faig cap critica , pero la veritat es que to
molt poc en compte alto que en podriem dir les empreses petites i mitjanes , que son
les que mes tipicament s donen a Catalunya.

Tenim, com a fet grew, la crisi de sectors molt importants dels nostres estaments
economics mes forts o almenys mes forts fins fa poc. La crisi economica ha estat d'una
duresa tremenda a Catalunya. Jo sempre repeteixo aquella frase d'en Boyer que diu que
Catalunya ha fet la reconversio industrial, que es un fet positiu , pero I'ha fet salvatge,
sense ajuts , sense xarxa de seguretat , amb un cost en Ilocs de treball tremend, amb un cost
amb empreses molt gran i amb un cost amb patrimonis familiars immens. Jo, amb la
preocupacio que tinc sempre de veure si puc, digem-ne , entrar en el detail de les cores i en
els casos concrets , una de les cosec que faig de tant en tant es cridar alguns notaris, perque
si volem saber que passa amb profunditat en l'economia d'un pail, uns dels qui ens ho
poden explicar son els notaris , perque els notaris ens expliquen que passa . I que fan
aquests ultims anys? Basicament fiancen credits , fan hipoteques , intervenen en vendes de
patrimonis de feia dues , tres , quatre , cinc, sis generacions i de fet ens trobem que una part
dels estaments economics del pals importants fins fa poc , avui s'han perdut realment i no
poden conservar la fauna d'aquesta form.

24



I aixo, en darrer terme, en un pais, que els seus estaments economics perdin pes,

pot agradar de vegades en una conjuntura politica o social o en mig d'una

determinada polemica, pero al capdavall aixo ho paguem tots, perque queda
disminuida la capacitat de direccio, direccio economica en aquest cas, que to aquest
pais. I s'accentua un let que a Catalunya existeix, que es una certa desestructuracio de

la nostra societat; tenim una societat civil forta, creativa, brillant, pero molt de base,
poc estructurada i poc estructurada sobretot en els nivells alts.

Be, tot aixo son cosec negatives que tenim, pero al costat d'aixo tenim co-

ses positives, que els dire tambe, perque no se'n vagin massa tristos a casa. Tenim
coses positives, tenim un teixit empresarial que no to cap altre indret d'Espanya.
Tenim una vocacio empresarial dels homes del pais, de vocacions empresarials
noves, pero son gent que no coneixem perque es un estament nou que s'esta creant.
Si vostes van a un banc, i aixo tambe els ho recomano, i criden o al president, al cap
de cartera o at director d'una oficina important, i li fan explicar que passa, els dira que
hi ha recuperacio en el pais, pero que s'esta produint a traves de gent desconeguda, i
que els grans clients de molts dels nostres bancs, de molts dels bancs que operen a
Catalunya, millor dit, son gent absolutament desconeguda, no en coneixem ni un.
AixO indica una capacitat de recreacio del teixit social i compensa, si mes no en part,
aquelles perdues i aquella desestructuracio que abans assenyalava.

Tenim un nivell cultural valid, un bon nivell cultural evidentment a escala
espanyola, pero tambe en relacio amb Europa. Passa pero, que nosaltres quan parlem
d'Europa, pensem en Paris, Mila, Brussel-les, Amsterdam i Londres, pero si vostes un
dia, en lloc d'anar a Paris amb avid, hi van amb cotxe i dediquen tres dies a anar amb
cotxe i aturar-se en molts flocs, veuran que Catalunya es un pais que esta per damunt
de la mitjana europea en molts aspectes.

Tenim una tradicio europea important, absolutament positiva; tenim una bona
xarxa de comunicacions, tenim, amb totes les falles que abans els de dit, pero real,
una societat civil important, forta, operativa, creativa. I aquesta societat cap a la qua]
anem, em sembla a mi, i amb aixo entro ara en el terreny de les hipotesis, que es una
societat on un poble com el nostre encaixara perfectament, perque sera una societat
menys dirigista que ]'actual, mes basada en l'esfera privada, sera una societat en la
qual el let micro-economic jugara molt, sera una societat en la qua] la capacitat
d'iniciativa de les persones i dels grups intermedis tindra tambe una importancia molt
gran.

Tot aixo, per tant, son fets positius. Podriem dir, i aixo no es cap elogi, que
Catalunya perd tradicionalment les batalles del "hard" i guanya molt sovint les del
"soft", i ara ens trobem en un moment en que en podriem dir que els nostres
elements de "hard", els nostres elements, diguem-ne, mes institucionals i no em
refereixo a la Generalitat sing a aquest camp economic, han trontollat seriosament i,
en canvi, aixo coincideix en un moment en que la creativitat del pais torna a ser molt
important. Els agraire que vostes em creguin en aixo, perque al President de la
Generalitat, si mes no a un President com jo, que hi to molt d'interes, de vegades el
critiquen i diuen que ("major de parva non curat") es fixa massa en coses petites. En
darrer terme els puc assegurar que totes aquestes coses que els he dit, del teixit
empresarial, de la vocacio empresarial, del nivell cultural, de la forca de la societat
civil, aixo es absolutament cert. I aixo, a mes, en una linia creixent.

I aquest es el nostre actiu. Pero el que passa es que tot aixo, si nosaltres no som
capacos, a traves d'uns plantejaments ben fets en aquest moment, que han de comen-
Gar per ser plantejaments aqui, en el nostre cap, en les nostres idees, d'aprofitar-los
per a situar-nos tots nosaltres sis o set anys endavant, esperar que els altres vinguin i
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que ens trobin ja amb unes posicions ocupades, si no ho fem aixo. nosaltres no hi
entrarem en aquesta societat.

Per que venen les empreses estrangeres? Per que la nostra possibilitat de tenir un
cert pes en el mon electronic, si mes no en el conjunt espanyol, ha persistit? Perque hi
ha hagut molta gent que durant els anys seixantes i setantes han fet esforc;os en aquest
sentit i encara que s'ha posat de manifest la seva insuficiencia, la posici6 clue
ocupaven es una posicio vdlida i important, i un inversor sempre vol anar a un pais
on hi ha gent habituada a fer coses. Perque no es pepsin que sigui facil de posar
industries en un Iloc on no hi ha res, on sols hi ha hagut o hi ha una gran indtistria.
un gran gegant, una gran siderurgia que un bon dia un govern va decidir fer; no es
pensin que sigui facil de polar-hi industries, perque, de fet, el que realment els
empresaris i els inversors busquen, es un Hoc on la inversio pugui aprofitar-se de tot
I'entorn que necessita una empresa per anar endavant, i que es tan important com
l'esforc que propiament pugui fer una sola empresa, ep! encara que es tracti d'un
empresari amb empenta i amb energia.

Nosaltres hem estat situats empresarialment i economicament en uns punts
determinate i, quan hi ha qui diu a segons qui voste ha d'anar all, o alla o alla,
I'interessat diu que si, pero precisa que tambe podria anar en aquell altre lloc on hi ha
un teixit empresarial, una vocacio empresarial, una tradicio empresarial, una classe
treballadora habituada en aquest tipus de feina i molt mes madura, una tradicio
europea i una societat civil forta.

Pero aixo, naturalment, ho hem de saber organitzar, i aquesta es la col-laboracio
que els vulls demanar despres d'aquesta Varga i no sempre preparada conferencia. Se
que els puc demanar aquest favor, perque de fet es un favor que els demano apeflant
el seu patriotisme. Ens haurien d'ajudar vostes, que son gent independent, gent de
prestigi en el mon de les idees, en el mon de la universitat, en el mon de la recerca;
gent que no porten a sobre cap mena d'etiqueta o que, si la porten, ho fan d una
manera que no els fa sospitosos de res en politica, i per tans son gent que pot dir
aquestes coses sense que ningu pensi que hi ha cap segona intencio. y'ostes ens han
d'ajudar a fer que, al pais, el que es debati no siguin els nostres petits problemes de
cada dia, que tambe hem de resoldre, sing aquest gran problema de saber com
Catalunya es pot preparar per a aquest repte de la modernitat i de la innovacio, per
aquest gran repte de l'any, no se quin, de 1990 a 1995. Mentrestant ens hem
d'ocupar dels problemes i dels traumes i dels drames i de l'atur, pero, amb una certa
perspectiva historica i amb una certa perspectiva de futur, ens hem d'ocupar d'aixo

Jo els demano, com a Institut, com a Societat Catalana, com a Seccio d'Economia
i com a persones, com a individus conerets, tots amb el seu prestigi, que ens ajudin
als politics, que ens ajudin a fer que aquest sigui, durant els propers mesos o durant
els propers anys, el gran debat de la societat catalana.
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