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Els partits catalans que defensen la constitucionalitat de l’Estatut van 

trobar ahir en l’expresident del Govern espanyol Felipe González un aliat 

en la defensa de la norma. Dos dies després de reunir-se amb el 

president, José Montilla, en qualitat de líder del Grup d’Alt Nivell de 

Reflexió sobre el futur de la UE, el polític socialista va considerar inoportú 

que el Tribunal Constitucional (TC) pugui esmenar allò que el poble va 

aprovar en referèndum. González va avalar amb aquestes paraules la 

legitimitat de la Carta autonòmica, ja que, va assegurar, ha superat tots 

els filtres legals. 

 

«Em preocupa que ens hàgim ficat en un embolic que hagi fet que un 

procés passi pel Parlament, es corregeixi per adaptar-lo a la legalitat i als 

interessos nacionals al Parlament espanyol, es porti a un referèndum i ara 

estiguem davant la incertesa de què en dirà el Constitucional», va 

assenyalar González, que va arribar a la conclusió que s’està posant la 

justícia en un «embolic» que «no li correspon». Aquesta opinió de 

l’expresident del Govern central, expressada en una entrevista a TVE, 

s’incloïa en una reflexió genèrica en la qual alertava d’una excessiva 

«dependència» de la política respecte de la justícia. Així mateix, va 



assegurar estar «molt confós» davant la decisió que puguin prendre els 

jutges del TC. 

 

OPINIONS DIVERGENTS / L’indirecte suport de González a les tesis de la 

Generalitat i de CiU que els tribunals no haurien de corregir la voluntat 

ciutadana contrasta amb la invectiva que va llançar la setmana passada 

qui va ser el seu número dos al Govern i al PSOE durant anys, Alfonso 

Guerra. Les seves crítiques a la carta enviada per Montilla a 201 entitats 

catalanes agraint-los la seva defensa de l’Estatut –Guerra va sostenir que 

els polítics catalans «estan en l’estratosfera»– li va valer una dura 

resposta del president, que el va definir com un polític «perifèric» dins 

del partit socialista. Segur que l’opinió que tindrà Montilla de les paraules 

de González serà bastant diferent. 

 

Però també de manera significativa, l’expresident espanyol va donar al PP 

un argument per replicar a les seves opinions. Al defensar que és 

inconvenient recórrer lleis aprovades en referèndum, els populars li van 

recordar que va ser un dels seus governs el que va suprimir el recurs 

previ, un instrument que impedia votar una norma abans que el TC s’hi 

pronunciés, però que, a la pràctica, va servir més perquè l’oposició 

bloquegés lleis amb les quals no estava d’acord. 

 

Amb el suport de González, Montilla es va dirigir als seus diputats al 

Parlament per fixar una estratègia molt concreta de cara a l’any 

electoral: contraposar l’autogovern que Catalunya ha aconseguit en set 

anys de tripartit i el que va aconseguir CiU en 23. El PSC vol que cali el 

missatge que els traspassos de competències d’aquesta legislatura no 

van ser ni tan sols reivindicats pels executius de Jordi Pujol. 



 

EL PRAT I ALGUAIRE / Montilla va fer una llista exhaustiva, però va posar 

l’èmfasi en un. Amb la gestió del Prat com a teló de fons, va acusar CiU 

de no haver-se preocupat «mai» pels aeroports i que, en canvi, diumenge 

s’inaugurarà el primer aeròdrom impulsat per la Generalitat, el de Lleida-

Alguaire. Rodalies, el desplegament dels Mossos, la llei d’educació, les 

infraestructures i el finançament autonòmic van completar la llista de 

Montilla.  

 


