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L'Estat de les autonomies no ha resolt el problema de l'encaix de 

Catalunya i el País Basc a Espanya, però ha constituït un èxit al 

dinamitzar aquelles comunitats que, una mica endarrerides, necessitaven 

sentir l'impuls de la lliure iniciativa. L'exercici d'aquesta autonomia, unit a 

la disponibilitat d'amplis recursos fruit de la solidaritat interterritorial 

espanyola i europea, ha donat lloc --en paraules d'Ortega-- a la 

"redempció de les províncies". I així mateix --fruit d'aquest 

desenvolupament-- s'han generat en totes les comunitats autònomes els 

corresponents grups empresarials, en relació amb els seus respectius 

poders polítics, que doten de contingut real cada autonomia, en forma 

d'interessos no coincidents amb els que defensa com a propis el nucli de 

poder polític-financer-funcionarial-mediàtic radicat a Madrid i que fa 

segles que plana damunt l'Estat. 

 

Aquesta realitat emergent provocarà d'una manera immediata que la 

dialèctica política passi a estar polaritzada a Espanya per la confrontació 

entre el centre (el Gran Madrid) i la perifèria (amb especial protagonisme 

de les comunitats del Llevant i del Sud). Per tant, la confrontació més 

dura no s'entaularà en el futur entre dreta i esquerra, ni entre 

nacionalisme espanyol i nacionalismes català i basc, sinó entre aquells 

que --des de Madrid-- pretendran mantenir la seva hegemonia sobre tot 

Espanya i aquell que --des de cada comunitat-- voldran autoregular els 

seus interessos. 

 



El primer àmbit on s'entaularà aquesta contesa serà --ja és-- l'interior 

dels dos grans partits: PP i PSOE. Des d'aquesta perspectiva s'ha de 

contemplar l'actual lluita pel poder al PP: d'una banda el nucli madrileny 

que utilitza Esperanza Aguirre i té la seva intendència ideològica en El 

Mundo i la COPE, i de l'altra els nuclis perifèrics --València, Múrcia, 

Andalusia i Galícia-- que han impulsat la continuïtat de Mariano Rajoy i 

aspiren a renovar el partit. I pel que fa als socialistes, en la disputa entre 

el PSOE i el PSC hi haurà més que paraules: sigui per l'aigua, pel 

finançament o per l'aeroport, pinten bastos. Hi haurà espectacle. 

 


