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La legislatura ha començat sota l'ombra d'una situació econòmica 

delicada. El Govern espanyol ha d'afrontar amb lucidesa i determinació 

aquesta complexa conjuntura econòmica, però no pot desatendre els 

principals reptes territorials pendents. El proper dia 20 s'ha de produir la 

reunió entre el president espanyol i el basc. Amb un model de 

finançament que envegen moltes comunitats autònomes, els partits 

nacionalistes bascos consideren insuficient l'autogovern actual i reclamen 

un referèndum sobre el seu futur. Amb un calendari no tan immediat, 

Esquerra propugna també per a Catalunya una consulta popular sobre el 

seu horitzó polític. Comprenc la preocupació que provoquen aquestes 

propostes, per les tensions que poden desencadenar, però en 

democràcia no ens hauria de fer tanta por el vot de la gent. En tot cas, 

el conjunt dels partits catalanistes semblen més interessats a aconseguir 

un sistema de finançament just i la consolidació i el desplegament de 

l'Estatut. ¿És saludable que el País Basc i Catalunya siguin 

persistentment percebuts com a problemes irresolts? Francament crec 

que no és bo per a Espanya, que té altres inquietuds, ni és bo per al País 

Basc i Catalunya, que haurien de poder orientar les seves prioritats al 

progrés interior i a la projecció internacional. Però difícilment superarem 

aquest estira-i-arronsa sense coratge i generositat per part de tothom. 

 

En el cas de Catalunya, si el Tribunal Constitucional dicta una sentència 

favorable a l'Estatut, es publiquen les balances fiscals i s'estableix un 

finançament que respongui millor a les seves necessitats, probablement 

entraríem en una etapa menys conflictiva. Si, en canvi, el Govern 



espanyol i el Constitucional desaprofiten aquesta oportunitat de 

materialitzar un marc d'entesa estable, hi ha un risc real de desafecció 

dels catalans envers Espanya que el president José Montilla ha posat 

reiteradament damunt la taula i fa pocs dies, en un important article, es 

manifestava partidari d'una Espanya democràtica, federal i plural, i 

assenyalava que la solidaritat no pot acabar perjudicant els qui més la 

practiquen, perquè llavors es torna abús. Caldrà, doncs, seguir de prop 

els resultats de la trobada bilateral Estat-Generalitat sobre finançament 

fixada per al dia 28. Davant d'aquest escenari, els partits catalanistes 

han de fer pinya. No seria raonable prioritzar criteris partidistes al treball 

unitari. Dissortadament tenim massa exemples recents en què, en les 

negociacions entre formacions catalanes, es busca més guanyar per 10 a 

0 que aconseguir acords mútuament favorables. Vivim temps de reptes 

decisius, que requereixen ambició, però també seny: construir ponts i no 

pas trinxeres. 


