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Hauria de sortir Esquerra del govern si hi ha retallada a l'Estatut? I si no 

hi ha acord de finançament o no és prou satisfactori? Aquest dubte, 

diguem-ne hamletià, ja es va plantejar amb motiu del pacte Mas-

Zapatero. I ara, com llavors, té un punt de surrealisme polític. Fa dos 

anys, la primavera de l'any 2006, semblava que l'únic que donava sentit 

a la presència d'un partit independentista al govern de Catalunya era la 

millora substantiva del sostre autonòmic. És a dir, l'únic partit no 

autonomista de Catalunya era, paradoxalment, el que vinculava el seu 

protagonisme institucional a la sort del sistema autonòmic. I dic 

paradoxalment perquè, sobre el paper, per a un partit democràtic 

independentista l'aprofundiment del sistema autonòmic només hauria de 

representar un esglaó en un procés gradualista de molt més recorregut. 

Des d'aquest punt de vista, un element central de la política, però mai la 

raó de ser de la seva presència forta en la governació del país. 

 

El resultat del procés estatutari ens ha instal·lat en una mena de 

neopujolisme adaptat als nous temps. De fet, l'èxit del segon tripartit 

depèn en bona mesura de la capacitat del govern per donar forma a 

aquest neopujolisme, però des de l'esquerra i amb voluntat unitària. El 

primer pujolisme es va centrar a plantar cara a l'esforç rececentralitzador 

representat per la Loapa i a aprofitar totes les possibilitats d'aquell nou 

marc legal per anar definint espais de sobirania i per anar consolidant 

institucionalment el país. Del model escolar i sanitari als Mossos i TV3. La 

situació avui és semblant. I el primer que cal fer en política és llegir 



correctament la relació de forces. A Catalunya i entre Catalunya i 

Espanya. 

 

Una lectura sensata avala la idea que la defensa del finançament o del 

text estatutari no es farà des de l'excés de gesticulació teatral. Només 

pot ser serena i unitària… No la pot gestionar un partit en solitari. 

Concerneix al conjunt del catalanisme. 


