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Ernest Maragall sempre s'ha caracteritzat, com el seu germà, pel fet de 

no tenir pèls a la llengua, dir les coses clares i, probablement, no en el 

moment més oportú. Ara fa tot just un any, enmig de les converses 

entre els governs català i espanyol pel nou sistema, va reconèixer, 

davant d'un micròfon, el que molts només s'atrevien a dir en privat, que 

el finançament tenia elements de «tortura psicològica». I ahir va donar a 

entendre que això del govern tripartit s'acaba. No va ser improvisat; 

enmig de la seva intervenció en un fòrum econòmic, Maragall va 

considerar que Catalunya està «fatigada» de tripartit. Tant que augura 

que, en les properes eleccions catalanes, la fórmula no es podrà repetir 

perquè PSC, ERC i ICV-EUiA no sumaran prou diputats per arribar a la 

majoria absoluta. Dues constatacions: una, que Maragall va més enllà dels 

discursos amb tiralínies –cosa que ens agrada als periodistes, però 

empipa el PSC–; dues, que allò que algunes enquestes ja han pronosticat 

ho pensen des del govern, com a mínim el conseller d'Educació. 

 

Aquella marca ideada per al primer pacte d'esquerres capitanejat per 

Pasqual Maragall i que, en el segon, ja amb José Montilla, van intentar 

canviar, sense èxit, per la de govern d'entesa, sembla que ja no ven, com 

admeten –sempre amb la boca petita i sense focus– alguns dels seus 

components. Només cal veure les travesses que, a nou mesos vista per a 

les eleccions, fan els partits, en què no figura la suma PSC, ERC i ICV-

EUiA. Els socialistes intenten desmarcar-se i es marquen com a objectiu 

governar sols, després de set anys de «picar pedra». Esquerra augura 

altres opcions, com ara un pacte entre ells i el PSC amb Iniciativa a 



l'oposició, o bé afegir-se a un eventual executiu sociovergent. I els 

ecosocialistes defensen les polítiques d'esquerres, més que no pas el 

govern d'esquerres. Tan sols CiU alerta que si socialistes, republicans i 

Iniciativa tornen a sumar després dels comicis, pactaran. I el PP 

coincideix. 

 

Una cosa és la dinàmica dels partits, i l'altra, la del govern. I en aquest 

cas hi ha una qüestió de confiança. Que un conseller vegi «fatigosa» i 

auguri curta vida a la fórmula que en aquests moments condueix el país 

no n'aporta, i menys quan encara queden com a mínim sis mesos per 

endavant per als pròxims comicis. Posa en dubte la feina a fer. Ahir va 

ser un dia d'empipada tripartida, però sobretot socialista. 

 


