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Ha tingut molta cura el vicepresident del Govern i ministre de Política 

Territorial, Manuel Chaves, d'iniciar a Catalunya el seu periple de 

presentació com a titular d'una cartera d'un gran perfil polític que ha 

d'abordar la difícil tasca que li ha encomanat el president Rodríguez 

Zapatero. S'ha d'assegurar, fins on pugui, la lleialtat del PSC, partit 

germà del PSOE --que presideix el mateix Chaves--, i sense provocar la 

reacció en cadena de la resta d'autonomies, la majoria amb presidents 

afins al PSOE o al PP, però totes amb el mateix discurs: el que sigui bo 

per a Catalunya ha de ser bo per a la resta d'Espanya. La trobada del 

president Montilla amb el vicepresident Chaves, amb les abraçades 

efusives dels que fa anys que comparteixen militància, però també 

discrepàncies arran de la seva participació en el Govern central, no és un 

mal auguri. 

 

Els que van profetitzar que la reunió d'ahir no serviria de res, no la van 

encertar. La mostra més palpable és que Chaves, que arriba al Govern 

després de presidir la Junta d'Andalusia durant gairebé dos decennis, va 

admetre que un dels indicadors més objectius sobre la discriminació pel 

que fa al repartiment de recursos per habitant és el que es fa a partir del 

càlcul de l'esforç fiscal per persona a cada comunitat autònoma, i el que 

reben aquests mateixos ciutadans després d'aplicar la redistribució. En el 

cas de Catalunya, i sobre un índex 100 de mitjana estatal, la contribució 

fiscal catalana està en 123, i el que es rep com a inversió per càpita es 

queda en 93. El vicepresident ha fet el pas, encara que tímid, d'admetre 

que en cap cas Catalunya ha de perdre el nivell 100. La manera 

d'aconseguir-ho es remet a la reunió que demà tindran la vicepresidenta 



Elena Salgado i el conseller Antoni Castells. Un altre avís del que es 

proposa el president Zapatero: la política autonòmica, com a objectiu de 

llarg abast, per a Chaves; el finançament, per a Salgado, més bregada a 

l'hora de dir no des de l'aparell de l'Estat. 

 

Caldrà veure si Chaves i Montilla han aclarit prou les relacions entre el 

PSOE i el PSC. L'avís que va fer dilluns el vicesecretari del PSC, Miquel 

Iceta, era molt revelador: si fracassa un, fracassen tots dos. Encara que 

continuï sent inimaginable la ruptura d'un consens que ve de la transició, 

si el Govern torna a preterir les urgències catalanes, demostrarà la seva 

falta de tacte. Chaves va demostrar ahir que ho sap. 


