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Sobre el finançament català i la reforma de l’Estatut d’Autonomia

olem decidir amb in-
dependència de l’Estat
espanyol. Com a
mínim volem decidir
en algunes matèries
com si Madrid no exis-

tís, sense que hi fiquin cullerada. És així
de simple. D’aquesta idea, al principi,
en dèiem “competències excloents”,
amb la consegüent rebequeria dels po-
lítics espanyols, ara en diem “drets his-
tòrics”, i encara s’enfilen més per les pa-
rets, però s’ho prenguin com s’ho pren-
guin el resultat ha de ser el mateix: que
si tenim competències en educació, no
hi hagi decrets del govern de l’Estat re-
gulant beques i plans d’estudi, que si as-
sumim competències en urbanisme, no
hi hagi lleis de l’Estat ordenant el sòl,
que si tenim competències en matèria
de cultura, el Ministerio de Cultura no
s’immisceixi en els patronats de les nos-
tres fundacions i que si tenim compe-
tències plenes en dret civil puguem en-
trar sense embuts a legislar com ens
sembli sobre hipoteques i sobre arren-
daments (institucions, sigui dit de pas-
sada, que, incomprensiblement, tothom
considera integrades en el paisatge na-
tural del poder de l’Estat quan podria
no ser així i resulten fonamentals per a
les polítiques d’habitatge).

Diguem-ne “competències excloents”,
“drets històrics” o com es vulgui, la
qüestió és que la reforma de l’Estatut
d’Autonomia es va plantejar (a banda
del tema dels finançament) precisa-
ment per aconseguir això, el blindat-
ge d’una quota de poder que no es po-
gués alterar pels capricis de les majo-
ries que hi hagi a les Corts Generals
espanyoles. Val a dir que la idea del blin-
datge ja de per si era força defensiva, tal
vegada conservadora, però s’esqueia a
la voluntat de fer les coses amb pru-
dència, amb sensatesa i amb respecte
pel sistema constitucional vigent. Tots
aquells que s’oposen a aquest concepte,
inclòs el Partit dels Socialistes de Cata-
lunya, ens haurien d’explicar per què
també, des de la prudència, la sensate-
sa i el respecte al sistema constitucional
vigent, estan disposats a negar el mínim
sense el qual, probablement, no valdria
la pena revisar l’Estatut del 1979, per
què no admeten ni aquest pas endavant.

La resposta no pot ser la típica, és a
dir, que el blindatge atempta contra la
Constitució, perquè la Constitució
deixa plenament obert el sistema de
competències a fi que els actors polítics
concretin els poders que assumeixen
les autonomies a través dels Estatuts i
d’altres instruments que la Constitució
preveu. És més, les darrera proposta
perfilada per Zapatero com a alterna-
tiva al blindatge, inspirada en el prin-
cipi de subsidiarietat i que significaria
la primacia en cas de conflicte del dret
autonòmic sobre el dret estatal o no
aporta res respecte al que ja teníem
(que decideixi el Tribunal Constituci-
onal) o, si aporta, aleshores encaixa di-
fícilment amb l’article 149.1.3 de la
Constitució quan reconeix el principi

general, en cas de con-
f licte, de primacia del
dret estatal sobre l’auto-
nòmic. Zapatero i els seus
correligionaris socialistes
tenen una curiosa ma-
nera de resoldre les su-
posades arestes d’in-
constitucionalitat tot
oferint solucions que en-
cara fan grinyolar més la
Constitució.

Però si la resposta dels
opositors acèrrims al blin-
datge és la que compar-
teixen la majoria de polí-
tics i juristes espanyols, a
saber, que les Corts Ge-
nerals són sobiranes i
que, per tant, poden in-
terferir, penetrar i reme-
nar en el que els doni la
gana i sempre serà així,
aleshores seran ells els
primers que propiciaran
el pas d’una negociació
raonable i prudent a un
altre xoc de sobiranies
com el que plantejava el
pla Ibarretxe, la qual cosa
també ens hauria de fer reflexionar als
catalans sobre si amb subtileses i en pro-
var de no dir les coses pel seu nom
podem anar cap a alguna banda.

Això em porta a un altre tema al qual
volia fer al·lusió abans de tancar aquest

article i és la reiterada denúncia per
part de l’espanyolisme que el procés es-
tatutari no importa ni tan sols a la
major part de la població de Catalunya
i que ens estem embrancant en un text
massa llarg i massa complex del qual

Més que una llibreria
T e r e s a P à m i e s

Conxita Virgili i els que, amb
ella, han dirigit la llibreria Ona
els darrers anys –Neus Vendrell
i Josep Maria López Llaví– s’aco-

miaden dels clients i amics amb un
“dolç i alegre adéu-siau”, perquè dei-
xen de treballar a l’emblemàtica lli-
breria de la Gran Via de les Corts Ca-
talanes, núm. 654. Preferiria un “a re-
veure” que aquest “adéu-siau”, per dolç
i alegre que soni car, en tornar del meu
llarg exili el juliol del 1971, el dia de
Sant Jordi i acompanyada dels editors
Josep Vergés i Joan Teixidor, hi vaig sig-
nar els primers exemplars de Testament
a Praga i cada 23 d’abril dels trenta-
quatre anys escolats he estat requeri-
da per Ona a signar els llibres escrits
després de Testament... compartint la
taula amb col·legues veterans i amb
joves escriptors, nois i noies que hem
vist néixer i créixer des de la literatu-
ra catalana abans que, amb la demo-
cràcia, Catalunya recobrés les seves ins-
titucions.

La Conxita Virgili encara no hi era.
Ho diu en la carta del “dolç” comiat
amb aquestes paraules: “Vaig comen-
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çar a Ona el 2 de novembre del 1976.
Des de llavors tot ha estat un seguit
d’experiències, totes elles molt i molt
agradables. Les complicitats que es cre-
aren amb els clients; «quin llibre em
recomanes per a la meva dona?; què
em puc emportar per vacances?; ja has
llegit aquest llibre de... Quan l’hauràs
llegit ja en parlarem»... ”. I en parlà-
vem, i de l’intercanvi d’opinions sem-
pre n’apreníem quelcom, no sols
d’aquell llibre sinó de nosaltres ma-
teixos, nodrint el nostre sentiment de
pertinença a una cultura i a un poble.
A la llibreria Ona hi vam viure pre-
sentacions memorables, les primeres,
al soterrani d’escales de campanar, pe-
rilloses per a les velles cames de Marià
Manent i de Tomás Garcés, com ho se-
rien avui per a les meves ja octogenà-
ries. La Conxita ho va resoldre amb la
seva sensibilitat i eficàcia, habilitant
un espai per a les presentacions a peu
pla, al fons de la llibreria. Recordo
l’atractiu personatge Tomás Garcés,
poeta prodigiós descobert a Ona fulle-
jant alguna novetat i no oblido les
breus i subtancioses converses amb

Marià Manent entorn de la seva obra
mestra, El vel de Maia, i els seus dietaris.
Entre les ben organitzades lleixes de la
llibreria Ona vaig conèixer alguns dels
clients estrella de la literatura catala-
na que, com jo mateixa, patirien si la
tanquessin. Però no. La Conxita Virgi-
li diu a la carta: “Però Ona continua i
ho farà amb una persona que molts de
vosaltres coneixeu: Montserrat Ubeda.
La Montserrat és una persona amb una
gran experiència en el món del llibre
català com a llibretera i en un altre as-
pecte molt interessant com és la dis-
tribució de llibres”. Amb tacte i gene-
rositat Conxita Virgili presenta i reco-
mana la persona que pot garantir la
continuïtat d’un centre de cultura que
aglutina molt més que la producció
editorial perquè influeix en els com-
portaments de les persones que s’hi
mouen, en viuen i en fan viure. La tec-
nologia i el màrqueting ha transformat
la fisonomia de les llibreries i el canvi
no sempre respecta l’origen. No és el
cas de l’emblemàtica Ona. Per això té
futur.

Teresa Pàmies. Escriptora

Blindatges,drets històrics
i d’altres embulls

H è c t o r L ó p e z B o f i l l

ningú no entén un borrall. Davant
d’aquestes objeccions el primer que
cal respondre és que segurament la po-
blació se sentiria més concernida si di-
rectament engeguéssim un procés de
sobirania, convoquéssim un referèn-
dum d’autodeterminació i ens prepa-
réssim per redactar la Constitució de
Catalunya. Aleshores sí que tothom ho

entendria tot, encara
que la comprensió
ens acostés al dra-
matisme.

Precisament ens
compliquem la vida
per la nostra predis-
posició a arribar a
acords, a defugir de
moment el blanc i el
negre que implica
una escissió i un di-
vorci polític, però
sembla evident que si
no cedeixen ni en el
més sensat dels afers
per assolir un àmbit
propi de decisió (com
seria el tema del blin-
datge), si la qüestió
és posar constant-
ment bastons a les
rodes sota el pretext
de la unitat indisso-
luble de la nació es-
panyola, aleshores al
catalanisme no li
quedarà cap altre
remei que tallar el
nus gordià i simplifi-
car aquesta pilota de

confusions, sortir de l’embull perquè
a tots ens quedi més clar el paper que
volem jugar.

Hèctor López Bofill.

Professor de Dret Constitucional
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