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Dimarts, i dins del debat estatutari, el líder convergent Artur Mas va 

presentar, amb transcendència d'ultimàtum, l'última proposta de CiU en 

matèria de finançament. La seva coalició --va venir a dir-- pot admetre encara 

alguna variació de matís, però res que alteri la substància de la seva posició. 

Aquesta és fàcil de resumir: es tracta d'un concert --amb quota inclosa-- 

formulat en altres termes. I això és així perquè --ho he repetit moltes vegades-- 

en política, igual com en dret, el que importen són els efectes, no les paraules, i 

els efectes del sistema proposat per CiU són els propis del concert. 

Així les coses, només he d'afegir que aquest sistema no hi té lloc a la Constitució, 

de manera que no hi ha cap possibilitat que sigui acceptat com a viable pel 

Govern espanyol; i, en l'hipotètic cas de ser-ho, que passi després el sedàs de les 

Corts. Un Estat és un sistema jurídic. La seva existència depèn de l'observança 

de les normes que constitueixen la seva essència. Per a l'Estat espanyol, 

l'observança de la Constitució és qüestió de ser o no ser. 

 

Crec, per tant, que els partits als quals no és indiferent la preservació de l'Estat 

haurien de rebutjar la proposta de CiU. En el ben entès que això no suposa optar 

per un ordre constitucional immutable, sinó per una reforma que es faci des de 

la Constitució i sense trencar-ne les normes. No sé quin en serà el desenllaç. 

Però tinc molt clar que, si prospera la proposta de CiU, s'haurien confirmat els 

meus pitjors auguris i ja no tindria cap dubte que, en aquest supòsit, aquest no 

és el meu Estatut. Per això, si és dóna el cas, hi votaria en contra. Perquè no em 

pugui reprotxar mai a mi mateix que també es va fer en nom meu. I que sigui el 

que hagi de ser. 
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