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LA COLUMNA 

VesgM 

S egons un dels líders espirituals 
de l'extrema dreta sud-africa-
na, l'alliberament de Nelson 

Mandela ha constituït «la més alta 
traïció que es pugui cometre con
tra l'home blanc». La majoria de 
conservadors —blancs, evident
ment—,lamenten que el Congrés 
Nacional Africà (CNA), considerat 
des de fa anys «el perill negre, l'a
menaça negra», ara sigui lliure i 
ocupi els carrers. De forma paral·le
la, les borses sud-africanes i els 
mercats internacionals experimen
taren trasbals quan el líder ex-em-
presonat confirmava que un dels 
propòsits del CNA era nacionalit
zar la banca i les mines d'or. I Eu-
gene Terreblanche, capitost del 
Moviment de Resistència Afrika-
ner, ja pronostica que si el CNA ar
ribés a governar, ell i els seus aga
farien les armes per salvar l'Estat 
d'un inevitable caos. 

Tot això es dóna en un país ma
joritàriament negre on el domini 
blanc és absolut, i en el qual els 
blancs exerceixen el poder amb dos 
tipus de violència: la directa, repri
mint de forma física les ètnies abo-
rígenes amb tots els recursos a l'a
bast, i la conceptual, alimentada 
per un apartheid que la mainada 
blanca assumeix amb les beceroles. 
Així, una enorme nació on la pràc
tica totalitat dels seus habitants són 
de raça negra està en mans d'una 
minoria blanca que se n'ha fet mes
tressa absoluta després de les guer
res entre holandesos (boers) i bri
tànics per veure qui es quedava 
amb el pastís (Vafrikaner és una 
mena d'híbrid ari resultant de la 
pau de Vereeniging de 1902, en 
què es conciliaren ambdós preten
dents al domini del cobejat territo-
ri). 

El greu del cas és que aquesta si
tuació no té res de racisme visceral, 
en el sentit quasi metafísic del 
menyspreu al moreno perquè és in
ferior. Aquí ocorre que totes les 
potències occidentals hi estan im
plícitament a favor, per molt que es 
penalitzin esportistes sud-africans. 
Una mamella tan generosa en or, 
diamants i minerals avui estratègics 
no pot deixar-se en mans dels ne
gres, que són primitius i salvatges; 
caníbals, tanmateix. 

O perquè se sap que són intel·li
gents i capaços d'administrar aital 
riquesa, només que dintre les coor
denades del Tercer Món. Llavors, 
ep!, cal que el Tercer Món continuï 
pobre i desvalgut per no alterar el 
just desequilibri que ens permet 
viure, cada cop més bé, com el que 
som: gent culta i civilitzada. 

JORDI SOLER 

TRIBUNA LLIURE 

L'advocat i regidor socialista de l'Ajuntament de Girona, Sebastià Salellas, analitza en 
aquest article l'actitud dels partits polítics sobre els problemes que afecten la societat 

actual i els nivells de participació d'aquesta societat en els partits. Salellas opina que els 
partits no tenen la capacitat suficient per donar respostes a aquests problemes. 

E ls fets polítics i socials que harr passat en 
els últims temps a casa nostra, des de la 
vaga general del 14-D, passant pels temes 
de l'autodeterminació, els abocadors des

tinats a residus industrials, el cas Guerra o la 
complexa situació de l'assistència sanitària a 
l'Hospital de Girona, han ensenyat, en tot cas, 
elements d'una certa novetat que obliguen a ini
ciar un debat o una reflexió necessària sobre la 
participació ciutadana en la mar
xa de la política social i nacional 
i la redefinició del paper dels par
tits polítics en aquest àmbit. 

Si repassem l'article 6 de la 
Constitució, veurem que sobre el 
model de participació política 
dintre l'Estat Social i de Dret 
—la voluntat dels constituents 
era que fos protagonitzada pels 
partits polítics— i sobre els par
tits polítics diu: «expressen el plu
ralisme polític, concorren a la 
formació i a la manifestació de la 
voluntat popular i són instrument 
fonamental per a la participació 
política». Realment, però, els 
partits polítics no estan sobre els 
temes socials i polítics més can
dents, i en les matèries abans es
mentades es veu perfectament 
com han estat absolutament su
perats per la pressió dels interes
sos més particularistes, treballats 
i dinamitzats des de moviments 
de base iniciats pels afectats, i 
que han sabut connectair les seves 
aspiracions i la seva defensa per 
mitjà d'un altre canal de sensibi
lització política de la societat ac
tual com són els mitjans de comu
nicació. Davant d'aquesta reali
tat, els partits polítics queden 
com a simples màquines i buro
cràcies electorals que proporcio
nen els agents polítics titulars per legitimar l'es
pectacle de la funció parlamentària i serveixen 
la causa principal del Govern en el poder. 

La disciplina de partit, dintre d'un funciona
ment democràtic, també està passant per un mo
ment especial. Les resolucions de les executives 
de CiU i del PSC sobre el tema de l'autodeter
minació no han estat tingudes en compte, la ma
joria de vegades, a l'hora de les votacions en els 
plenaris municipals o diputacions. Igualment 
amb el tema dels abocadors, és evident que els 
càrrecs locals convergents no s'han atès a les 
possibles resolucions preses a altres àmbits i ins
titucions del mateix partit (mentre a la Genera
litat s'impulsava un pla de residus industrials a 
les zones afectades, els alcaldes s'hi oposaven ra
dicalment). 

En tot cas, doncs, ens trobem davant d'una si
tuació on els partits polítics majoritaris són in
capaços de debatre adequadament, i amb con
nexió directa amb la ciutadania, un determinat 
tema, i han estat els mitjans de comunicació els 
que han servit, momentàniament, per fomentar 

Realitat social 
i crisi dels 

partits polítics 

«Els partits polítics no tenen els 
recursos ni la capacitat per viure 
dia a dia els grans problemes que 
es presenten en aquesta societat, 
que es transforma per moments» 

i plantejar el problema, i han arribat a aconse
guir im protagonisme polític que és de difícil di
gestió pels mateixos partits, i han suplert habi
tualment la funció típica de l'oposició al Govern. 
I quan aquests mitjans de comunicació han in
sistit per pròpia iniciativa sobre temes com el cas 
Guerra, això ha estat interpretat com unes cam
panyes interessades i reaccionàries contra el ma
teix sistema polític i/o contra la institució del 
Govern. 

Aquesta situació actual és terriblement confu
sa i crítica pels partits polítics. Aquests, que han 

sabut muntar-se un sistema electoral que serveix 
als interessos de les seves comissions executives 
i que han connectat amb el dibuix de les institu
cions del poder de l'Estat, que volen servir per 
definició, no tenen els recursos ni la capacitat 
necessària per viure dia a dia els grans proble
mes que es presenten en aquesta societat, que 
es transforma per moments, i on no existeix la 
possibilitat de concretar l'interès general en un 

programa polític de mínims. Les 
sensacions Uibertàries-individua-
listes que proporciona el model 
consumista i les estratègies ciuta
danes de defensa contra l'especu
lació dels poders econòmics no 
casen de cap manera amb els dis
cursos genèrics i generalistes, em-
boUcats amb una ideologia cadu
ca, dels partits. 

Així, doncs, en el moment ac
tual de la situació, es dóna una 
separació, que podria convertir-
se en un divorci d'aquest matri
moni, que és, d'una banda, la ma
teixa societat catalana i, de l'al-
tra, els partits polítics que la re
presenten. És necessari, doncs, 
pels qui postulem per uns partits 
polítics de plena participació po
pular a tots ela àmbits, que això 
canviï. En aquest moment i amb 
els esdeveniments que hem viscut 
i estem vivim, es fa difícil pensar 
que tenim una solució a curt ter
mini. Els militants de partits (els 
pocs que quedaven i al marge 
dels càrrecs institucionals) estan 
abandonant, i la societat es pro
cura de moviments, de comis
sions o de crides ja que tenen 
grans dubtes i recels per demanar 
o acudir a la porta dels partits. 

La crisi de valors que repre
senten els partits parlamentaris 

és centenària, no és un fenomen nou. A Espa
nya, per exemple, ja es discutia en els temps del 
bipartidisme de Sagasta/Cànovas, encara que per 
altres motius que els actuals. Carles Shmitt, 
il·lustre pensador alemany, posava en crisi la de
mocràcia parlamentària quan aquesta no serveix 
per resoldre els conflictes d'idees i interessos la
tents en una societat, tesi que han confirmat úl
timament Neuman i Habermas, entre altres. 

No es tracta, doncs, que els partits polítics va
gin estrictament a remolc dels problemes secto
rials. Cal que siguin capaços d'entendre que ju
guen un paper de representació i defensa cons
tant i puntual de tots els interessos que corres
ponen als ciutadans i d'acord amb les instruc
cions que aquests els plantegen. No és legítim 
defensar-se o emparar-se en una ideologia i/o 
sentiment, sinó de resoldre una consciència so
cial positiva per a tots. 

SEBASTIÀ SALELLAS 

A ra que els règims comunistes ja no són 
ni defensats pels seus antics camarades 
occidentals, hom te ganes de trobar-hi 

motius d'elogi. Potser no és el moment? N'hi 
ha un d'inevitable per a tothom qui ho vul
gui veure: els règims comunistes es poden 
canviar. La pressió popular ha estat suficient 
per posar fi a les dictadures de l'Est quan el 
moment històric ho ha propiciat. Quantes 
dictadures capitalistes han pogut caure amb 
la mateixa facilitat? També cauran a la Xina 
i a Cuba? Per què no? Tampoc darrera dels 
seus PC i dels seus exèrcits no hi queda gai
re res més sòlid. Quan, a més de la societat, 
també fa crisi la ideologia, aquests règims 
s'esfondren. Només als països capitalistes hi 
ha un suport més decisiu de les dictadures: 
els interessos econòmics. 

No s'han acabat les cues davant el mauso
leu de Lenin, a Moscou, però han començat 
les noves cues d'una hamburgueseria ameri
cana. 

Quin contrast! Aquesta és la imatge del 
canvi, de la perestroika. Una imatge escruixi-
dora, ho sento: la imatge de la victòria histò-

ENTRE DIJOUS 
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rica del capitalisme. I tampoc no és això. 

3 
Les vagues de fam dels presos del GRA

PO han posat un neguit de mala consciència 
en els sectors més sensibles de la societat es
panyola. 

S'ha vist i sentit molta gent, gent del car
rer interrogada per ràdios i televisions, des
patxar-ho ràpid: que es morin si volen, no són 
terroristes, ells? En un altre extrem no han 
mancat opinions polítiques i judicials contrà
ries que se'ls alimenti per força, defensant el 
seu dret a jugar-se la vida en un escac al Go
vern. 

És difícil jutjar fredament quan hi ha pel 
mig la vida de persones, però seria ingenu ig
norar l'autoterrorisme practicat pels GRA
PO amb aquestes vagues de fam. 

Aquests presos tenen les mans massa bru
tes per reclamar credibilitat a la seva acció, 

que és un nou xantatge terrorista. L'origen 
de la vaga de fam és que el Govern els ha dis
persat en diferents presons, ja que quan es
taven junts a la mateixa no feien sinó reforçar 
l'organització i la supervivència del terroris
me menys explicat i menys comprès de fa 
molts d'anys. Després de jugar amb vides in
nocents a carrers i places, ara juguen amb les 
seves pròpies dins de la presó. El Govern 
tampoc no pot acceptar aquest autoterroris-
me. 

Els fets de Montblanc no són pas una 
anècdota. Centenars de persones escridas
sant, insultant i assetjant una autoritat demo
cràtica, bolcant el seu cotxe amb el xofer a 
dins, varen crear un clima de violència mo
ral i material tan sorprenent com inaccepta
ble. 

Per més mal plantejat i mal explicat que 
hagi estat el Pla de Residus, per dolenta que 
hagi estat l'actuació del Consell Executiu de 
la Generalitat, el sistema democràtic ofereix 
moltes vies d'oposició i de rebuig abans que 
la simple agitació aparentment espontània i 
finalment incontrolable. Ha sorgit una explo

sió de visceralitat preocupant. 
Ha passat a Montblanc, vila pacífica i tran

quil·la. Ara tothom dirà que eren forasters i 
arrauxats, els agitadors, però l'endemà que la 
gentada va assetjar hores i hores un conse
ller de la Generalitat, hi havia bona gent que 
deia a la televisió que per alguna cosa devia 
ser. Ha brollat, explosiu, un malestar pro
fund. Al Consell Executiu de la Generalitat 
li ha fallat la suposada submissió d'una co
marca fidel. 

Hi ha hagut un error profund de govern, 
un mal càlcul. 

La dimissió d'alcaldes i regidors dels vol
tants dels projectats abocadors, no és una ac
titud massa fàcil i poc responsable? Sembla 
que deu anys d'ajuntaments democràtics no 
han servit per entendre, encara, que els càr
recs són per afrontar problemes i defensar els 
ciutadans en els moments més durs. L'agita
ció de Montblanc no hauria hagut de fer re
pensar els alcaldes i regidors dimissionaris, 
fer-los veure la necessitat de defensar l'auto
ritat democràtica? 

JAUME GUILLAMET 
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