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El president ha enviat una carta protocol·lària, però intencionada, a 201 

entitats que van recolzar l’editorial conjunt en defensa de l’Estatut. José 

Montil la veu possible una sentència limitativa en els pròxims dies i vol 

encarrilar la defensa de la Carta autonòmica. 

 

És normal. És ponderat i, encara que tebi per a alguns sobiranistes, és 

també conseqüent. Però Espanya és diferent. Afirmar que, digui el que 

digui un tribunal semicaducat –només sis dels seus 12 membres estan en 

plenes facultats sobre l’Estatut–, Catalunya no renunciarà a l’autogovern 

pactat amb les Corts espanyoles és ser un dinamiter. La diputada 

nacionalista Rosa Díez assegura que Montil la «es comporta com un 

batasuna típic» i afegeix que «no es pot ser a la vegada en el 

parlamentarisme i en el guerracivilisme». L’Abc, que encarna la dreta 

estirada de sempre, titula «Montilla promou un front civil de rebuig a la 

sentència del Constitucional», mentre que El Mundo, que reflecteix la 

neurosi del Madrid del segle XXI, rendeix a Montil la els honors de Felipe 

González, o de Garzón, i editorialitza que «ha fet un altre pas de rosca 

a la pressió sobre el Constitucional […], ha redoblat la intimidació al 

tribunal […], amb la fúria del convers que s’avergonyeix dels seus 

orígens ha anat caient a la deriva d’ERC i ICV, fent un front comú amb els 

nacionalistes de CiU». ¡Déu meu! 

 

El PP, el del recurs i la campanya contra el cava, que ha fet totes les 

maniobres (inclosa la vergonyosa recusació de Pérez Tremps), exigeix 



que Montil la respecti la democràcia i s’ocupi dels 600.000 aturats. I 

Alfonso Guerra –que el 1978 va teixir la fusió del PSOE amb 

Convergència Socialista i l’Esquerra Republicana d’Andreu Abelló– diu 

que «els polítics catalans són a l’estratosfera». Per sort, Catalunya no és 

independent i ens hem estalviat la frase de Moratinos. 

 

Siguem seriosos. L’Espanya del 2010 no és la del 1977 en què Roca i 

Solé Tura, sota l’«afectuosa» vigilància de Martín Vil la, posaven les 

«nacionalitats» a l’article 2 de la Constitució. Un article avui batasuna. 

 

Seguim seriosos. Catalunya ha de ser intel·ligent. La unitat de la societat 

civil i els partits que van votar l’Estatut, el pacte polític amb Espanya, és 

l’irrenunciable mínim comú denominador. Però la unitat litúrgica no és 

suficient sense unitat estratègica, i les pròximes eleccions no han de 

fulminar l’interès comú. 

 

En el tràmit de l’Estatut ja hi va haver excés de ganivets. Si davant la 

sentència –la millor, la que any empeny– actuem com llavors, perdrem la 

batalla de la modernitat. I Espanya també, perquè és inviable sense una 

Catalunya amb seny. Per això la resposta d’ahir d’Oriol Pujol a José 

Montil la em sembla bé. O m’ho vull creure. 

 


