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Catalunya és alguna cosa més que un petit país situat en un extrem de la 

Mediterrània, al nord-est d'Espanya. És un país internament ben 

comunicat, cohesionat i estructurat en territoris fàcilment identificables, 

amb un nom i una organització administrativa, digui's comarca, província 

o vegueria. Tots, menys un: l'entorn geogràfic i humà que dóna a 

Barcelona la projecció i la força de les grans àrees metropolitanes 

europees. 

 

L'actual legislatura s'acomiadarà refent un dels errors més clamorosos 

de la política territorial dels governs nacionalistes de finals dels anys 80 

del segle passat: la llei que eliminava la Corporació Metropolitana de 

Barcelona, en el marc de les lleis d'organització territorial. La CMB va ser 

clausurada en un rampell del govern de la Generalitat contra la Barcelona 

de l'èxit socialista, i la decisió es va justificar en una suposada necessitat 

de reequilibrar el territori i al·legant una hipotètica amenaça de 

contrapoder municipalista per al tendre govern nacional. Tot 

l'argumentari amenitzat per algunes relliscades metropolitanes en 

matèria de símbols. 

 

El sentit comú i la realitat s'imposaran de nou 23 anys després i la 

governació metropolitana obtindrà el beneplàcit general del Parlament. 

És ben difícil entendre Catalunya sense una Barcelona implicada amb el 

conjunt del país, de la mateixa manera que és un absurd negar que la 

capital forma part d'un territori social i econòmic delimitat per la 

conurbació metropolitana. Els 36 municipis d'aquesta àrea, més enllà de 



sumar al voltant d'un 70% del PIB català i gairebé un 60% de la població, 

representen, segurament, el nucli més dinàmic de la nació. Negar-li la 

possibilitat de governar-se en l'àmbit de l'administració local no només 

limitava la seva potencialitat sinó que perjudicava la totalitat del país. 

 

Hi ha una Catalunya que ha estat injusta amb la capital i els seus veïns 

metropolitans. Han estat unes dècades marcades per un malentès 

intencionat, el del suposat efecte desequilibrant que una Barcelona 

metropolitana potent, que actuï com a veritable motor econòmic, tindria 

per al rerepaís; una fal·làcia que va funcionar embolcallada en el 

menyspreu de certs sectors de la barretina essencialista envers aquest 

nucli dur del mercat català, industrial, laboral i de serveis. 

 


