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El president no obté de Carod
cap renúncia als drets històrics
Adverteix ERC que les conseqüències són imprevisibles

Lluís Bou
BARCELONA

El malestar del PSC per la in-
clusió dels drets històrics a l’Es-
tatut amb l’objectiu de blindar
competències va derivar ahir
en una discussió oberta dins
del tripartit, en un escenari
tens. El president de la Gene-
ralitat, Pasqual Maragall, va
agafar les regnes per pressio-
nar ERC amb l’objectiu que es
fes enrere en la reivindicació,
tan aviat com –a primera hora
del matí– va fracassar una tro-
bada entre el líder d’ERC, Josep-
Lluís Carod, i el portaveu par-
lamentari socialista, Miquel
Iceta, celebrada al Parlament.
Carod va deixar clar als socia-
listes que no pensava cedir i
que no retiraria la proposta
d’emparar-se en el dret històric
per blindar competències com
l’administració pública, el dret
civil, el règim local, la cultura,
la llengua i també la seguretat.

El ponent d’ERC, Joan Ridao,
després de parlar un moment
amb Carod, va actuar seguint
estrictament aquests criteris
dins la ponència, en aliança
amb CiU en la majoria de qües-
tions sensibles del capítol com-
petencial. Automàticament el
PSC va quedar en minoria al
costat del PP, cosa que va irri-
tar visiblement els socialistes i
va agreujar la situació creada
abans-d’ahir, quan ja van reti-
rar el suport a l’Estatut si man-
té aquest redactat.

Convocatòria urgent
Immediatament Maragall va
convocar de forma urgent
Carod al seu despatx al Palau
de la Generalitat, a través d’u-
na freda telefonada. El presi-
dent es va mostrar molt molest
amb ERC i va demanar expli-
cacions a Carod per la seva ac-
titud. Alhora, als passadissos
del Parlament la ponent soci-
alista Lídia Santos reclamava
públicament “lleialtat” als re-
publicans, mentre diputats
d’ERC recordaven quan el PSC
es va presentar per lliure amb
esmenes per “compactar” les

competències a la baixa.
Carod va repetir a Maragall el

mateix que havia indicat a Iceta,
i el president li va respondre
que s’estava creant una crisi
greu. Alguns col·laboradors
apuntaven que la relació entre
els dos polítics, que havia mi-
llorat sensiblement els últims
mesos, ha tornat a la situació de
la ruptura de l’inici de legisla-

tura. Ni un sol moviment, per
tant, per cap de les dues bandes,
però amb un escenari òbvia-
ment complicat per als socia-
listes, amb risc de quedar en mi-
noria al Parlament.

Maragall no es va donar per
convençut i, després de parlar
per telèfon diverses vegades
amb el ministre José Montilla
i amb un PSOE alarmat pel

contingut que va agafant l’Es-
tatut, va convocar una segona
reunió a la tarda. Va citar al seu
despatx altre cop Carod i tam-
bé Ridao, així com Iceta, cosa
que va obligar a endarrerir una
hora l’inici dels treballs de la
ponència a la tarda. Carod i
Ridao van tornar a exposar que
ERC no farà més passes enrere,
mentre recordaven que ja van
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Campanya anti-Boadella

Tanta conyeta amb els
intel·lectuals, tant em-
brutar el seu sagrat nom que la his-
tòria del pensament tingui a la glò-

ria (o més). I total perquè van atrevir-se a
denunciar una situació gravíssima que ara
no recordo quina era (bàsicament perquè
no sóc intel·lectual), però que em sona que
era per posar-se a tremolar (o més). I ara què
passa? Doncs que tothom vol ser intel·lec-
tual. Home (i dona), i és normal perquè, es-
colti, entrar en aquest selecte club és a
l’abast de molt pocs. Lamentablement, en
comptes d’aconseguir l’ingrés honrada-
ment a base de bones obres consistents a
denunciar, per exemple, que a les comis-
saries dels Mossos es tortura a tots aquells
que es neguen a parlar en català, n’hi ha
que han optat per la difamació. Que trist!

Sis exmembres d’Els Joglars (que no de-
vien tenir res millor a fer) han denunciat
que el gran Albert Boadella s’ha apropiat
de l’obra La Torna. Diuen que en la crea-
ció hi van participar tots i qui ara en treu
un benefici econòmic és en Boadella, que
va quedar-se amb els drets. No es pot
caure més baix. Pensar que en Boadella
sigui capaç d’això és una difamació tan
gran com afirmar que Catalunya tindrà
un nou Estatut de gran nivell gràcies al
fet que les forces polítiques catalanes han
posat el país al davant de la lluita parti-
dista i electoralista.

Però a vostè i a mi no ens enganyen,
oi? Va, actorets, confesseu. ¿Qui us paga
per llençar insídies contra aquest gran

senyor de l’escena catalana?
Ah, no, perdó, que aquest

era en Flotats. Torno a començar: ¿qui
us paga, eh, per llençar insídies contra
qui en els moments difícils del consell
de guerra va estar sempre amb vosaltres?
Va estar amb vosaltres sobretot amb l’es-
perit, sobretot perquè ell va ser l’heroi
que va fugir i vosaltres o bé vau anar a
la presó o bé a l’exili. Va, confesseu que
els catalans totalitaris (o sigui tots) us
han pagat milions d’euros esterlins (o
més) per arrossegar el nom del Creador
pel fang.

Però miri, com que tot a la vida té el seu
cantó positiu, gràcies a aquesta traïció,
ara el grup de milions d’intel·lectuals (o
més) ja té un altre greuge. I ara ja en té...
ui, he perdut el compte.

Iu Forn
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acceptar retirar el concepte de
competències “excloents” per
a l’Estat quan el PSC va inici-
ar la seva onada de modifica-
cions. L’executiva d’ERC de di-
lluns passat va acordar no fer
ni una cessió i, si pot ser, elevar
el llistó de l’Estatut, mentre
que la del PSC va apostar per
tot al contrari i oposar-se al re-
dactat si es manté la idea dels
drets històrics. Una actitud de
la qual són partidaris especial-
ment dirigents com Celestino
Corbacho.

Conseqüències imprevisibles
Maragall i Iceta van apuntar
que per al PSC el concepte és
inassumible i que això condu-
eix a un escenari molt com-
plex, de conseqüències impre-
visibles fins i tot en un escenari
de crisi. El secretari general
d’ERC, Joan Puigcercós, no va
amagar aquesta possibilitat i
va apuntar que si fracassa l’Es-
tatut podria produir-se un
avenç electoral o bé un hipotè-
tic acord CiU-PSC. El conseller
de Política Territorial, Joaquim
Nadal, va intentar en canvi
tranquil·litzar els ànims asse-
gurant que la continuïtat del
govern tripartit no perilla.

ERC va fer pública a la tarda
la seva posició en els contactes,
amb una política de llum i ta-
quígrafs, en un comunicat.


