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Un reporter intrèpid disfressat de
Pablo Iglesias intercepta amb noctur-
nitat i traïdoria l’esperança blanca
d’IU, Alberto Garzón, a les portes del
Círculo de Bellas Artes de Madrid. En
aquell moment arriba el líder del PSC,
Miquel Iceta: “Ui!”. Un polític amb
tantes taules ja gairebé no se sorprèn
de res. Darrere seu apareix Josep Bor-
rell, que exclama en veure el tí-
tol del debat: “La solució federal
de les esquerres! Som-hi!”. I pu-
ja els esglaons amb empenta fins
a fondre’s en una abraçada amb
Iceta i amb Manuel Cruz, presi-
dent de Federalistes d’Esquer-
res que organitza l’acte. A prime-
ra fila ja s’espera CarmeChacón,
i a la petita sala plena es van api-
nyant JoséÁlvarez Junco, Fran-
cisco Rubio Llorente, Patxi Ló-
pez, diputats del PSC i fins i tot
el secretari general del PCE, Jo-
sé Luis Centella.
L’acte té suc: Iceta i Garzón, al

costat del dirigent de Podem
Juan Carlos Monedero, debaten
sobre la solució federalista. Gar-
zón –que es presenta com a eco-
nomista nascut el 1985– assegu-
ra que els límits jurídics de la
Constitució estan desbordats,
proposa de reconèixer el dret a
decidir i carrega contra Rajoy i
Mas, representants de “les elits
polítiques que operen en el seu
propi benefici”. Iceta –que es
presenta com a “fill de la Consti-
tució, perquè va ser la primera vegada
que vaig poder votar”–, desgrana la
proposta socialista de reforma fede-
ral. En versió PSC: amb el reconei-
xement d’Espanya com a “nació de
nacions” i una asimetria que, avisa,
“no porta mai ni a la desigualtat ni al

privilegi”. I és el torn de Monedero,
que es presenta com un “professor i
ciutadà enfadat”. Coincideix que “Es-
panya és un país de països i una nació
de nacions” i que Rajoy “fabrica inde-
pendentistes” a gavadals. Però aposta
per “fer del dret a decidir el moment
de decidir-ho tot” i reclama un “pro-
cés constituent”.
I aleshores s’enfila: “No accepto el

que diu Iceta”. El líder del PSC havia
defensat que la Constitució és el mi-
llor que li ha passat a Espanya en 300
anys. I Monedero, amb vehemència,

qualifica de “ceguesa” comparar “el
que hi ha amb el que hi hauria d’haver
hagut”. Iceta, per al·lusions, pren la pa-
raula: “No puc comparar el que va ser
amb el que podria haver estat i no va
ser,me’n considero incapaç”. I assegu-
ra que fer taula rasa de tot pot ser “sug-

gestiu”, però irreal. “Si no canviem la
Constitució, no resolem el problema.
Encara des de la discrepància, és bo
que arrisquem i avancem”, diu.
Ahir el PSC va marcar l’agenda del

PSOE a Madrid de cap a cap del dia. I
és que a primera hora va ser el candi-
dat socialista a l’alcaldia de Barcelona,
Jaume Collboni, el protagonista d’un
esmorzar informatiu acompanyat per
Pedro Sánchez i pels seus dos homes
forts a Ferraz i el Congrés, César Lue-
na i Antonio Hernando, més altres
companys del PSC com Teresa Cuni-

llera i Álex Sàez, o el delegat de
la Generalitat a Madrid, Josep
MariaBosch. Collboni va desem-
polsegar el vell somni de Pas-
qualMaragall de traslladar el Se-
nat a Barcelona, “la capital d’un
país que es considera en granma-
nera nació”.
I va esgrimir la proposta de re-

forma federal de la Constitució
espanyola que abandera Pedro
Sánchez, però va anar tres pas-
ses més enllà quan va reclamar
plasmar “una Espanya que reco-
negui el paper de cocapitalitat
de Barcelona”, perquè de mane-
ra “formal o plàstica” assumeixi
“la plurinacionalitat de l’Estat”.
A algun dirigent del PSOE se

li devia entravessar el croissant.
No va trigar a replicar el madri-
leny Tomás Gómez, que va des-
cartar la doble capitalitat: “Em
sembla absurd”. I després de la
reunió de Sánchez amb la seva
executiva federal, va establir po-
sició, per part del PSOE, la cata-
lanaMeritxell Batet: la cocapita-
litat ésmés “una qüestió simbòli-

ca” que no pas res per fixar a laConsti-
tució o en una llei. El que sí que entra
dins de la “concepció federal”, va ex-
plicar, és que totes les estructures o
institucions de l’Estat no es concen-
trin aMadrid. “L’Estat ha de tenir pre-
sència a tot Espanya”. I prou.c

DeCollboni a Iceta, passant perMonedero
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La qüestió catalana L’estratègia dels partits

E l sociòleg Pierre Bourdieu ens
ensenya que és tan important
el que diuen les enquestes com
el que no diuen, la qual cosa,

mentre no ens convidin a la cuina on es
prepara el plat, només es pot imaginar o
intuir preguntant-se qui les ha encarre-
gat o quins interessos serveixen. Laprofi-
laxi relativitzadora és aplicable a totame-
nade sondejos, tant si se centrenen l’exis-
tència de vida extraterrestre com si aus-
culten l’enigma d’unes eleccions catala-
nes en funció de la variable llista conjun-
ta/llista separadaCDC-ERC. I si l’enques-
ta en qüestió es publica la vigília que Ar-
turMas detalli en un gran acte el seu full
de ruta, el lector ja entendrà les prevenci-
onsde l’articulista davant tanta presump-
ta veritat objectivada amb gràfics i per-
centatges fins a l’última dècima.
Pel que sembla, la via més directa per-

què el sí-sí i el nacionalisme/sobiranisme
perdin l’hegemonia que CiU i ERC han
sumat al Parlament des del 1984 passa
perquèArturMas iOriol Junqueras com-
parteixin candidatura, la “llista de país”
que proposa el president i defuig el líder
republicà. Si es dugués a terme, es compli-
ria la profecia de José María Aznar però
al revés: és sumant com els “separatistes”
es resten a si mateixos, un fenomen més
limítrof ambel paranormal que amb la ci-
ència política. Contràriament, CiU i ERC
conservarien lamajoria existent si es pre-
sentessin separadament per repartir-se
els escons resultants al 50%, de 30 a 35
per a cada força. Cosa que, si Mas tornés
a ser l’investit, reforçaria la hiperdepen-
dència parlamentària d’un president a
qui el soci de demà nega avui fins i tot el
sí als pressupostos. Qui reconeixeria una

independència proclamada pel líder d’un
partit de 35 diputats? Aquest és el tema.
Al segle XVII, els europeus van topar

amb cignes negres a Austràlia, cosa que
va invalidar l’axioma que tots els cignes
eren blancs. Ergo, pot ser que tinguin raó
Junqueras i les enquestes: CDC i ERC,
millor cadascú pel seu costat. I, fins i tot,
que en tinguin contra la lògica de la gent
que es va mobilitzar pel sí-sí el 9-N (1,8
milions) i que més aviat demana de con-
centrar totes les forces disponibles en
una candidatura electoral unitària. Avui
Masproposarà de traduir aquesta realitat
en una llista de polítics i personalitats
que aparqui els partits. Això li permetria
presentar-se als comicis lliure d’unes si-
gles cremades: les de CiU, cert. Però, a
més, la proposta introdueixuna lògicano-
va, més propera al que pensa el carrer –i
no només el sobiranisme– que a la clàssi-
ca disputa partidària per unmateix espai
electoral que sembla que abona Junque-
ras. ERC té motius de sobres per témer
una abraçadade l’ós convergent enunho-
ritzó electoral extremament obert en el
qual forces anticasta comPodemesdeve-
nen un imant que atreu votants de totes
les marques. Però ni Alex Salmond no va
aconseguir portar Escòcia a la indepen-
dènciamalgrat disposar demajoria abso-
lutíssima i unEstat que va acceptar de sot-
metre’s a la prova de les urnes.
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La reforma exprés de la Constitució
que José Luis Rodríguez Zapatero va
emprendre l’agost del 2011 per blindar
l’estabilitat pressupostària, assistit per
Mariano Rajoy, va ser el cop de gràcia
per al PSOE. I una espina que, des
d’aleshores, molts dirigents socialistes
porten clavada al cor. Alfredo Pérez
Rubalcaba ja va trobar una solució al
desgavell de la reforma de l’article 135
de laConstitució. Però ahir Pedro Sán-
chez es va comprometre formalment a
articular-la i a traslladar-la al Congrés,
atès el malestar intern al seu partit i,
sobretot, per la proposta de l’Esquerra
Plural, votar a favor de la revisió, la
presa en consideració de la qual es vo-
tarà avui. “El PSOE està disposat a go-
vernar el canvi. Per això, estic disposat
a reconèixer i corregir algun error que
vam cometre en el passat més recent.
Em refereixo a la reforma de l’article
135 de la Constitució”, va admetre Sán-
chez. “Vaig respectar la decisió del pre-

sidentZapatero en unmoment d’extra-
ordinària complexitat econòmica. I
perquè ho vaig respectar, vaig votar a
favor de modificar l’article 135”, va as-
sumir. Però va afegir que ara “és just
reconèixer que amb la seva aprovació
hem d’aprendre de diversos errors: no
hi pot haver reforma de la Constitució

sense el vot dels espanyols. La reforma
va servir al PP per donar cobertura le-
gal a les retallades en sanitat, educació
i pensions”. Així doncs, “com a actors
de la reforma, se’ns exigeix als socialis-
tes grans dosis de responsabilitat en la
sevamodificació”. I va anunciar que el
PSOE farà una redacció alternativa
d’aquest article, que serà la seva prime-

ra iniciativa del pròximperíode de ses-
sions. Sánchez va precisar els princi-
pis que la promouran: “No renunciem
al principi d’estabilitat pressupostària,
bàsic per al sosteniment del nostre Es-
tat de benestar. Garantim el pagament
del deute públic. Però hemde reconèi-
xer a la nostra Constitució prou finan-
çament de les polítiques que garantei-
xen la sanitat, l’educació i les pensions
públiques”. I va avançar que el grup so-
cialista donarà avui el seu aval perquè
sigui presa en consideració la iniciati-
va de l’Esquerra Plural per a la refor-
ma. Elmateix Zapatero va assumir l’es-
mena: “Sempre vaig pensar que era
una reforma que podria suposar algun
cost polític i incomprensió política
d’alguns sectors, però ho vaig fer con-
vençut que en la política cal saber
afrontar les situacions que són menys
amables”. Fidel al seu estil, va evitar el
xoc: “Saben que tinc tant d’afecte i de-
voció al meu partit, i respecte per qui
el dirigeix, que faré un somriure”, va
assenyalar l’expresident del Govern
central.c

David
GonzálezSánchez esmenaaZapatero la

seva reformade laConstitució
El líder del PSOE proposa de blindar sanitat, educació i pensions

“Respecto tant a qui
dirigeix el meu partit
que faré un somriure”,
respon l’expresident
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