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Diumenge, el president Pujol va publicar un brillant article i Artur Mas va 

oferir una llarga entrevista. I vaig palpar inquietud. CDC, que va governar 

23 anys, va perdre la Generalitat en fa cinc i això la pot arrossegar a 

errors. Pujol diu que la resposta d'Espanya a l'Estatut va mostrar "falta 

de respecte i profunda incomprensió respecte a Catalunya". Té raó. Però 

afegeix que quan ara es demana votar els pressupostos, o que es 

dissenyi una "col·laboració estable", és el moment de "fer- se 

respectar". De dir no. 

 

Pujol té raons. Diu que CDC sempre ha tingut sentit d'Estat i n'hi ha prou 

de recordar la seva actitud, i la d'Aznar, davant el GAL, per veure que el 

nacionalisme català va tenir més sentit d'Estat (espanyol) que el 

madrileny. Potser el PSOE (i el PSC) ho han tingut poc en compte. Però 

atribuir al PSOE la campanya del PP contra l'Estatut (que buscava ofegar 

ZP) és un cras error. Zapatero, i fins i tot Guerra, van fer aprovar 

l'Estatut que Mas no només va pactar, sinó que va recomanar avalar en 

referèndum. Mentrestant, el PP va fer una agressiva campanya contrària, 

va presentar recurs d'inconstitucionalitat i esperona iniciatives contra la 

immersió lingüística. 

 

Però el que Pujol vol dir és que CDC no pot recolzar el PSOE perquè els 

del PSC "no han tingut cap mirament a ubicar-nos fora de tot terreny de 

joc". D'acord. Però, ¿l'únic terreny de joc és el poder a la plaça de Sant 

Jaume? Però les idees de Mas respecte a la sentència del Constitucional 

m'inquieten més. Afirma: "Em temo que hi haurà un debilitament de 



l'Estatut". I, inquirit per la reacció, contesta: "S'haurà de consultar el 

poble de Catalunya, via referèndum o via eleccions anticipades". 

 

Ho vaig llegir diverses vegades. Anem a pams. S'ha de consultar alguna 

cosa. ¿Què es consulta i qui ho proposa? Mas no ho diu. "Via 

referèndum". ¿Pretén ser més radical que Ibarretxe, que convoca una 

"consulta" (no referèndum) i que no la fa quan el Constitucional la 

il·legalitza i Urkullu l'hi suggereix? ¿S'alinea Mas amb un Ibarretxe rebel a 

Urkullu? És clar que no. Aleshores, ¿per què agita el referèndum? 

 

I "eleccions anticipades". Mas sap que és competència del president de la 

Generalitat; no del líder de l'oposició (encara que tingui més escons). 

Aleshores, ¿per què en proposa? ¿Vol que ERC faci caure Montilla per 

anar després a una coalició de front nacionalista? Potser. Però, ¿no ha 

llegit que Duran, d'una forma sibil·lina (democristiana), ha dit que no 

serà ministre contra CDC però que ell pot vetar (CDC i ERC no sumen) el 

front nacionalista a Catalunya? 

 

Percebo desorientació. No és bo. Catalunya té cinc, o sis, partits i no 

convé que perdin referents. I menys un dels dos grans. 


