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Davant de la necessitat del PSOE d'atreure CiU cap als seus dominis i 

escenificar la soledat del PP, Esquerra Republicana tenia dues opcions: o se 

sumava al carro com a plat de segona taula o se'n distanciava com una nòvia 

ressentida amb un sonor cop de porta. I era evident que en el moment 

d'inquietud republicana actual, amb carreteros i uriels a l'aguait, la segona 

opció resultava molt més atractiva. 

 

Els republicans esperen amb candeletes gestos que desmenteixin la imatge de 

crossa dels socialistes a les vigílies d'unes eleccions on la direcció s'hi juga la 

continuïtat. El gest d'ahir els surt gratis, les resolucions del Congrés tenen el 

valor que tenen i, al cap i a la fi, l'únic que PSC, ICV i CiU han pactat és que es 

compleixi l'Estatut. L'autèntica prova de foc seran els Pressupostos. Però 

obrim una mica més l'objectiu. Per al PSOE, el cop de porta d'ERC també li va 

bé, ja que els independentistes esdevenen un incòmode company de viatge 

preelectoral. 

 

Per tant, tenim l'escenificació d'un allunyament de mútua conveniència. El 

tercer personatge en discòrdia, CiU, es presenta amb perfils borrosos: avui 

rebrà els mateixos elogis que quan Artur Mas va pactar l'Estatut amb 

Zapatero ¿Se'n recorden? S'alabarà el seu pragmatisme i la seva centralitat, el 

seu sentit d'Estat i de la responsabilitat. I, en els dos casos, el PSC haurà fet el 

paper de llevadora per propiciar l'acostament. Aquesta estratègia suscita 

alguns dubtes dins de CiU. ¿No ens deuen estar enredant una altra vegada? 

¿Amb quin discurs ens presentarem a les generals? ¿Com criticarem 

l'entreguisme d'ERC si som nosaltres els que traiem les castanyes del foc a 

Zapatero? 

 

L'únic consol és que una vegada més podran dir que han posat en dubte 

l'estabilitat del Govern català. Però, ¿quants cops ja ha passat això i a Palau no 



es mou ni una mosca? Aquesta mateixa mosca, per cert, la té ara mateix Mas 

darrere de l'orella. I es diu Duran. 

 


