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El PSC anirà a les eleccions catalanes com el partit de l’Estatut. No com 

el pal de paller del tripartit. No com el dic contra la dreta. Com el partit 

que es vol situar en el centre polític de Catalunya, que al seu parer està 

en l’Estatut. 

 

És el que va dir el president José Montil la en el seu missatge de Cap 

d’Any, tot i que en una ocasió inoportuna i confonent el discurs 

institucional d’un president amb el discurs electoral d’un candidat. Però 

va deixar clar el missatge: el PSC s’agafa a la bandera de l’Estatut i 

planteja amb això un sols contra tothom. Sols contra un PP que ha 

portat el text estatutari al Tribunal Constitucional i el vol retallat. Sols 

contra CiU, però també contra Esquerra, que haurien entrat en les 

«falses dreceres» de donar l’Estatut per superat i buscar més enllà 

horitzons sobiranistes. 

 

El PSC vol anar a les eleccions amb l’Estatut per bandera. ¿És una bona 

bandera? Potser és la millor que té. La bandera del dic contra els 

avenços de la dreta, contra la tornada del PP, ha quedat força malmesa 

pel pacte al País Basc. La poden alçar, però s’ho sentiran a dir. La 

bandera del tripartit no cotitza a l’alça. Ser la garantia d’una aliança de 

les esquerres, presentar-se de bracet amb Iniciativa i Esquerra, amics 

per sempre, no mobilitza l’electorat socialista, i al damunt desmobilitza 

l’electorat republicà. 

 

Presentar-se amb l’Estatut per bandera permet als socialistes situar el 



debat fora d’un territori incòmode: el balanç de la fórmula del tripartit. 

Els permet també disputar a CiU l’espai central de la política catalana, 

dient que CiU s’ha descentrat. 

 

El PSC i CiU tenen frontera electoral. Hi ha electors que poden decantar 

el vot per als uns o per als altres. El PSC va a buscar-los, amb l’aval de 

l’Estatut, amb l’esperança que el desplaçament de CiU deixi 

descontents alguns dels seus votants. Mentre que si el PSC es desplaça 

cap al centre, el que pot perdre per l’esquerra ja ho recollirà Iniciativa. I 

tot queda a la casa del tripartit. 

 

L’operació està ben pensada, com sempre. Però té riscos, com sempre. 

El primer, que resulti exitosa per al PSC, li permeti millorar resultats, 

però acabi sent letal per als seus socis. Amb això, el PSC trauria pit la 

nit electoral, però el tripartit no es podria reeditar. I Montilla perdria la 

presidència de la Generalitat. 

 

L’altre risc és que després de passar pel Tribunal Constitucional la 

bandera de l’Estatut quedi descolorida i esfilagarsada, molt poc lluïda. 

Certament, després de la sentència tindrem un llarg debat nacional 

sobre si el que en queda és acceptable o desastrós. Si s’instal·la a 

l’opinió catalana la idea que l’Estatut ha quedat rebaixat i aigualit, el 

partit que ha agafat l’Estatut com a bandera tindrà un problema. 

 


