últim governador
civil
El tito] d'aquestes ratlles
serveix per glossar dos fets
diferenciáis, pero recents i
interrelacionats. Pennei. d'una
banda, acomiadar el governador
civil acabat de rellevaí- i. de
l'altra. ref'erir-se al qui ha de ser.
realment. "Túltim governador".
perqué -en virtul de la futura Llei
Orgánica de Funcionament de
TAdministració General de
TEstal (LOFAGE). impulsada peí
govern de l'Eslat per satisfer una
de les demandes de CiU i PNB al
moment d'estabiir el pacte que
garantía la investidura de José M.
Aznar- la figura del govemadoicivil ha de contemplar-se com un
cáiTec a extingir.

Pere Navarro (a ¡'esquerra)
i Roben Brell. en el despalx
ík'l Govcrn Civil.
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El senyor Pere Navarro
Olivella (Barcelona. 1952), el
rellevat, podrá retornar a Tanüga
feina d'inspector de Treball,
després d'haver balut un record de
permanencia ai davant del Govcm
Civil de Girona. Va ser nomenat el
dia 18 de selembre de 1985, i el
31 de maig de 1996 hom li ha
agraít els servéis prestats. que és
la fórmula habitual per
acompanyar els cessaments
polítics. Un record
que pot sintetitzarse en el recompte
següent: 10 anys.
8 mesos i 13 dies,
que supera la
marca que detenia
el tlscal Luis
Mazo Mendo
(Navalmoral de la
Mata. 1902Bíircelona. 1987),
que govemá la
prox'íncia
d'octubrede 1945
a febrer de 1956.
De fet. pero,
aquest récord és

relaliu. Si observem el panorama
general en sentit estatal i historie,
podem parlar solament d'un
récord local o provincial. Perqué
el seu col.lega de Lugo. Juan
Manuel Iglesias Rivera fOuren,se.
1939). nomenat peí primer govcm
"socialista" de Felipe González, el
29 de desembre de 1982. i cessat
al mateix tenips que Pere NavaiTO
peí primer govern "popular" de
José M. Aznar. Tha avanlaljat
palesament i ha protagonitzat, en
una provincia obÜdada, el maxim
de resistencia i de residencia en la
historia deis govems civils
espanyols. La marca anterior la
detenía el militar Carlos Ruiz
García (Comillas. 1902). que va
ser governador civil de Madrid
entre el juny de 1941 i el maig de
1954. La condició militíii"de!
protagonista superat és -diguemho també- un bon exemple del pes
del militarisme polític que existí
en la llarga trajectoria histórica
deis govems civils i que els
ciutadans van haver de suportar
estoicament.
Ei govern civil del senyor
Pere Navano -que ha coincidit,
així mateix. amb la desaparició
del Govem Militar de Girona i la
concentració de les forces de
Texércit a Sant Climent
Sescebes- ha de situar-se en la
recta fina! del cán'ec. Eli mateix
era conscient del moment que
vivia i per deixar constancia
d'una institució que se situava a
la baixa i que es resistía a morir,
encarregá al senyor Enric
Mirambell, cronista oficial de la
ciutat. la Historia del Gobierno
Civil de Girona (1992). one\
promotor al.ludeix a "la
prevenció amb qué van abordar el
projecte" i a les precaucions
preses perqué el Ilibre fos
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possible.! és que. d'acord amb la
nova estructura política configurada per la Coiistilució de
1978 i els estatuís d"autonomia-.
la vella figura del viiTei
provincial -impulsor d'acluacions
confcssables i d'altres mes
fosques-, la jerurquia per
antonomasia que ho coiitrolava
tol i que, sensc ell. res no es podía
fer, i que per aixo mateix
suscilava aduiacions i reverencies
for^ades. va perdre moltes dosis
significatives de carácter i
esdevingué un simple
coordinador de les Torces de
seguretat a la provincia i un
correu del govem de Madrid.
Així. la seva presencia ha csiai
menys ingrata, menys negativa
que la deis ponéis trioml'alistes i
déspotes de l'ctapa franquista.
Amb la retallada de
competéncies. la funció deis
govcmadors civils va perdre
poder, autorilal i el respecte de les
reverencies mes o menys
gravoses. A menys competéncies.
menys ireball també, i mes hores
grises en un cdifici gris com el de
la Gran Via de Jaume I. La
compensació era aproíltar roleita
natural de la costa i de la
niuntanya, tan properes, i teñir
temps. fms i lol, de perdre"s per
anaro tornar del puig de
Bastiments. Tol i que nianava la
policía, controiava els eslrangers i
podia imposar determinadcs
multes (perexemple, una de
250.000 pessetes a Joan Daunis.
obrant en nom i representació
deis Corniles de Solidarilal amb
els Patrióles Catalans. com a
responsable d"""una alleració
d'ordrc piiblic", decretada el
desembre de 1985), el senyor Pere
NavaiTo no ícia la niaieixa por
d'un Victorino Anguera o d'un

Fere
Navarro
i Olivella.

Roben
Brcll
i Parladi'.
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Mazo Mendo. Ens hi havi'em
habitual a la seva manera de soilii'
al diari i a la seva gesiió discreta.
Perqué, scnse deixar de fer la
íeina propia, gaslava unes
iormes prou humanes ¡
cordials perqué suscites el
respecte mes natiii'al que es
mereix Iota persona, sigui
de la condició que siguí.
El canvi d'actiiud, pero.
no ha de fer perdre de vista
qué han significal i quíns
ínleressos han servil els
govemadors civils, i mes en el cas
de Catalunya, on han representat
el conlrari de raulononiia. Els
catalanístes de la II República van
.ser almenys mes lleslos í
pcrspica^os a l'hora d'elaborar
l'Estatul, i propicimcn que, a
comen^ament del 1934. els
aovernadors civils
desapareguessin lolalmenl
del teiTÍtori cátala, en
assumir la Gcneralilal les
competéncies de l'ordre
públic. Llavors va havern'hi prou amb la presencia
d'un delegat del govem a
Barcelona que s"encarregava
d'aquelles qüesiions no assumides
per la insútució autonómica i no
calgué nomenar subdelegáis del
govern a les antigües províncies.

Ara. en canvi. quan la
LOFAGE sigui aprovada i enlri
en vigencia, els governadors
civils serán susbstiluVls per
subdelegáis del govern. pero la
nova nomenclatura no variara
gaire la siluació actual i la funció
a realitzar. Lcdifici neoclássic i
impenalista tanipoc no
dcsapareixera. El mateix
governador cix'il recentmcnl
nomenat podra continuar, com a
sübdelegat del govern, la tasca
iniciada. Presentar, en aqüestes
condicions, la suprcssió del carree
com un iriomf del catalanisme
polílic és. evidenlmcnl. exagerat.
El senyor Roben Brell
Parladé (Madrid. 1936). t|uc ha
eslal nomenat com a relien de
NavaiTO. és un home brcgat en la
política gironina. bon concixedor
de la cosa jurídica i funcionan de
la corporació provincial, Sap quin
és el taranna de la geni i del
lenitori. A ell se"l veu. en
principi. com un ser il.lusionat i
feli^" amb la nova responsabiüíat.
La prcnisa l'ha presenlat com a
militant del non panit govemaní a
nivell estatal. Cal recordar també
la seva experiencia i adscripció al
vell Movimiento de FET y de las
JONS. en el qual -des de 1964delingué carrees provincials con
els de delegado de
Organizaciones (¡964), delegado
de Asociaciones (1966) i
delegado de la Familia (1970).
Respon. dones, percuiricuium
professional i social al perfil de la
nova etapa de domini de la drcta.
Ell sera el dairer governador civil
i, com a tal, no podra igualar el
récord de Pere Navarro. Qui no es
consola es perqué no vol.

JOSEP CLARA
U
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