
Zapatero recolza el «sentiment majoritari» de 

l’editorial conjunt  
• El líder del PSOE diu que votaria un altre cop i «amb el mateix 

convenciment» a favor de l’Estatut 

• El president destaca el desig d’autogovern de Catalunya sense que 

això l’enfronti a Espanya 
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L’engranatge dels discursos del PSOE i el PSC en previsió d’una sentència 

a curt termini del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut està cada 

vegada més greixat. Si José Montilla es va postular dilluns a Madrid com 

un «català defensor de la Constitució», José Luis Rodríguez Zapatero, va 

avalar ahir al Congrés la Carta catalana i les reivindicacions expressades 

en l’editorial conjunt de 12 diaris en defensa de la dignitat de Catalunya. 

Una situació molt diferent de la de fa dues setmanes, quan Zapatero 

mateix i el viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, van xocar a 

l’Executiva federal socialista, i que podria resumir-se en la convicció 

mútua de l’encaix de l’Estatut, tal com va sortir de les Corts, en la 

Constitució. Sigui quina sigui la sentència dels 10 magistrats. 

 

Els dos governs han anat acostant posicions durant els últims dies, amb 

el PP com a pega per consensuar un enemic comú, i ja coincideixen fins i 

tot a acatar la sentència si no és favorable. Un escenari davant el qual 

reaccionarien amb diferent vehemència, però amb un objectiu també 

compartit: seguir desenvolupant el model d’inspiració federal i de més 

autogovern autonòmic que emana de la norma. 



 

ALFOMBRA VERMELLA / Zapatero, que fins ahir s’havia mostrat reticent 

a opinar sobre l’editorial i s’havia limitat a expressar el seu «respecte» 

cap a ell, va aprofitar ahir la sessió de control al Govern a la Cambra 

baixa per posar a Montilla una alfombra vermella de cara a la seva visita 

aquest diumenge al Congrés per participar en els actes de celebració del 

31è aniversari de la Constitució. «Respecto l’editorial perquè expressa un 

sentiment àmpliament majoritari en la societat catalana, que desitja 

autogovern i que desitja ser respectada», va assegurar en resposta a una 

pregunta formulada al respecte pel diputat d’ICV, Joan Herrera. 

 

El líder del PSOE va destacar un tercer desig de Catalunya, aquest en 

forma de dard contra el PP: «Que ningú des de la resta d’Espanya utilitzi 

la seva voluntat d’autogovern per enfrontar territoris». Una afirmació 

que el PSC va aprofitar posteriorment, en paraules del diputat al Congrés 

Daniel Fernández, per subratllar les diferències entre el discurs del PSOE i 

el dels populars. «Zapatero ha reafirmat contundentment el seu 

compromís amb l’Estatut», va dir. 

 

CONSTITUCIONALITAT / Per si quedaven dubtes, el cap de l’Executiu va 

insistir en la seva esperança que la sentència confirmi la 

constitucionalitat de la norma. Aquella que ell va ratificar al costat de 

Montilla al Congrés, com li va recordar dilluns el president català, i que, 

segons va proclamar ahir, «votaria una altra vegada amb el mateix 

convenciment». 

 

Herrera va aprofitar la pregunta per reclamar la renovació de l’alt 

tribunal, que el PSOE i el PP tenen bloquejada. «El TC deu ser el cor de la 

democràcia [tal com va dir Zapatero] però és un cor que està malalt», va 



afirmar. L’ecosocialista va alertar de les conseqüències negatives per a 

Espanya d’una sentència contra la llei. «Estem davant del moment més 

transcendental per a l’Estat de les autonomies, no només per a 

Catalunya».  

 

 


