
El votant orfe (1)

Feiamolt de temps que no
vèiem una desconnexió
tan gran entre la societat
civil catalana iels seusre-
presentants polítics com

la d’ara. El juliol del 2010 unmilió i
migdecatalansesmanifestarenafa-
vordelaliquidaciódeladinàmicaes-
tatutària.Enlaconsultabarcelonina
del 10-A, feta, cal recordar-ho, amb
els recursos equivalents amitja es-
pardenya, l’opció secessionista ob-
tinguémésvotsqueelsenyorXavier
Trias unmes després.

Des de fa dosmesos imig, i coma
conseqüènciadirectade latransfor-
mació del que significa el catalanis-
meperalagentdelcarrer, totselsdi-
aris del país surten en la llenguana-
tural de Catalunya. Per contra, els
partits políticsmostren unamanca
deflexibilitatsorprenent:elsuns(en
parloavui)encaraapostenper lave-
llapolíticadelpeixalcove,aixòsí,re-
dissenyadaper fer-lamés llampant;
elsaltres(quedeixoperalproperar-
ticle) esmouen entre un dèficit no-
tabledecredibilitat i laméscomple-
ta desarticulació estratègica. ¿Ens
potestranyar,doncs,quehihagiuna
massacreixentdevotantsorfes, tor-
turatsentreeldilemad’abstenir-se i
votar ambpinces al nas?

CiU, ara reconvertida en la coali-
ció paraigua del catalanisme, ha re-
novat el senyor Duran i Lleida com
a candidat a les eleccions generals
amb l’encàrrec de negociar el pacte
fiscalaMadrid.Potserqueelsenyor
Duran tingui elmèrit (o almenys la
responsabilitat)d’haversalvatelgo-
vernZapateroi l’economiaespanyo-
la de les forques caudines delsmer-
cats internacionals. Tanmateix, el
seu suport ha tingut un efecte posi-
tiunegligiblesobreels interessosge-
nerals deCatalunya.

Si, posem per cas, el senyor Du-
ran hagués negociat la inclusió
d’una partida per al fons de ompe-
titivitat als pressupostos del 2011
(tal com preveia el pacte financer
del 2009), la Generalitat no hauria

hagut de retallar la seva despesa un
10 per cent o més. I si en comptes
d’esmenar la plana al conseller
d’Economia quan demanava la set-
mana passada una part dels ingres-
sos de la futura venda de l’aeroport
del Prat, el senyor Duran hagués
anatmés enllà i hagués proposat la
tutela directa de la Generalitat so-
bre el procés mateix de privatitza-
ció, Catalunya encara comptaria
ambunaoportunitatraonabledete-
nir un hub internacional.

Hi ha una realitat gairebé fixa i
preocupant a Espanya: els polítics
catalansmésvaloratssónelsquefan
menys enrenou a Madrid i, per la
mateixa regla de tres, resolen tam-
bémenys problemes de Catalunya.
¿Qui de nosaltres no se sent alleu-
gerit (tot i que alhora estranyament
neguitós,ambaquellneguitdesaber
que tens un carteristamolt a prop)
quan aMadrid li passen el braç per
les espatlles i li diuen quenohavien
trobat mai un català tan assenyat i
simpàtic?

Naturalment, larespostadelaco-
alició ha estat fins ara que CiU, es-
clafada per la bipolarització espa-
nyola i perjudicada per la fragmen-
taciódevotcatalanista,nohatingut
prou força per imposar les seves te-
sis.Mirantel futur,però,aixònore-
sol els dos problemes de fons de la
coalició: la definició de pacte fiscal
i l’estratègiadelasevanegociació.El
termepacte fiscalésatractiu.Mobi-
litza la gran majoria de la societat
catalana. Promet superar el doble

greuge comparatiu del sistema fis-
cal basc i del solidarisme sense lí-
mits del sud peninsular. I compra
suport entre els sectors indepen-
dentistes amb la idea implícita que,
un cop falli el pacte, aquest fracàs
haurà d’empènyer la resta del país
cap a l’opció de la secessió. No obs-
tant, lapropostaensidepacte fiscal
és d’una indefinició completa.

De pactes fiscals, Catalunya ja
n’havistmolts:eldel’EstatutdeSau,
el del Majèstic, el de l’Estatut del
2006 i el del 2009 per crear un fons
de competitivitat. En definitiva, si
CiU vol convèncer algú de la seva
ambició, ha de comprometre’s pú-
blicament a obtenir no ja un pacte
fiscal qualsevol, sinó el concert eco-
nòmic integral –amb la recaptació i
la gestió tributària exclusives i un
fonsresidualperals serveis comuns
de l’Estat.

La negociació del concert passa,
ens diuen, per evitar lamajoria ab-
soluta del PP. Aquesta tesi, que és
tot un avenç respecte del bonisme
delPSCpredicat sobre labased’una
suposada comunió d’interessos
ambel senyorZapatero, és comple-
tament irreal. L’elecció del 2000
demostràqueCatalunyanopotpa-
rar els peus a ningú. Amb les en-
questes a lamà, el PP té totes les de
guanyar. I, fins i tot si el PP es que-
dés a les portes de la majoria abso-
luta, ningú no pot descartar que el
PP i el PSOE facin servir el concep-
te de geometria variable per treu-
re’s de sobre els catalans.

Què faria aleshores CiU? La coa-
lició i el seu candidat en capmante-
nen, sobre aquesta qüestió, l’ambi-
güitat més boirosa. Tanmateix, si
continuen per aquesta drecera, els
passarà com al tripartit, que veié
com la seva aposta estatutària s’es-
fondrava dia rere dia perquè no po-
dia amenaçar Espanya amb res. En
altres paraules, o CiU concreta i ex-
plicaelseuplaBoelseupacteacaba-
rà, a tot estirar, com un miniacord
dels de sempre.
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