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L’endemà de la imponent manifestació 
del 10 de juliol del 2010 a Barcelona, 
en protesta per la retallada de l’Estatut 
de Catalunya perpetrada pel Tribunal 
Constitucional, el periodista Enric Juliana 
escrivia, sagaçment, a La Vanguardia que el 
president de la Generalitat, José Montilla, 
acabava d’«assistir, amb molta dignitat, 
al seu propi enterrament». Malgrat que 
el tossut president de la Generalitat de 
Catalunya va allargar la seva pròpia agonia 
uns mesos –tot mirant, debades, d’invertir 
els pronòstics demoscòpics adversos–, 
les eleccions que van tenir lloc el mes de 
novembre següent no van fer més que con-
fi rmar l’asseveració del periodista, i el seu 
partit, el PSC, que fi ns feia poc presidia la 
gran majoria de les institucions polítiques 
catalanes (incloent-hi, a més de la Genera-
litat, la Diputació de Barcelona i molts dels 
grans ajuntaments), obtenia uns tristíssims 
resultats, dels quals sembla que trigarà molt 
a recuperar-se. 

¿Què havia passat per què el Partit dels 
Socialistes de Catalunya hagi perdut una tal 
hegemonia institucional (una pèrdua que, 
a l’hora d’escriure aquest article i d’acord 

Josep M. Muñoz

Josep Maria Muñoz Lloret és historiador i director de 
la revista mensual L’Avenç. Ha publicat, entre altres, 
Jaume Vicens i Vives. Una biografi a intel·lectual (Edi-
cions 62, 1997).

amb les enquestes, podria estendre’s també 
a l’Ajuntament de Barcelona)? No és el meu 
propòsit analitzar les eleccions del 2010 que 
van posar fi  a l’experiència del tripartit, sinó 
recular més en el temps i tractar d’examinar 
algunes de les claus que, al meu parer –el 
d’un observador necessàriament parcial–, 
expliquen la paradoxa aparent d’un partit, 
el PSC, que segons el que alguns publicistes 
(no necessàriament panegiristes) no s’han 
cansat de repetir, expressa millor que cap 
altre (és a dir, que CiU) la composició plural 
de la societat catalana i, en canvi, s’ha vist 
incapaç de representar-la políticament quan 
es tractava de governar la Generalitat. En 
un país que en les enquestes sociològiques 
se situa repetidament de forma majoritària 
en l’espectre del centre-esquerra, i que en 
les eleccions generals (és a dir, al parlament 
espanyol) dóna grans majories al PSC-PSOE, 
i on del 1979 ençà els socialistes governen 
ininterrompudament (tret del cas de Tar-
ragona, que va estar uns anys en mans de 
CiU) les grans ciutats catalanes, comen-
çant per les quatre capitals provincials, la 
pregunta a fer-se és: ¿per què el PSC, no ha 
aconseguit, tanmateix, ser majoritari en la 
institució d’autogovern de què ens hem do-
tat els catalans, la Generalitat? És més, ¿per 
què aquesta majoria demoscòpica i electoral 
no s’ha traduït, de fet, en una hegemonia 
cultural i política a Catalunya?

L’endemà del tripartit
Una refl exió parcial sobre l’esquerra catalana
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1. Per desenvolupar el meu argument, cal-
drà que ens remuntem a les primeres elec -
cions al Parlament de Catalunya, les de 
l’any 1980. Catalunya s’havia revelat, en els 
anys de la transició a la democràcia i després 
de gairebé quaranta anys de franquisme, 
com la «taca roja» d’Espanya, amb unes 
àmplies majories electorals de l’esquerra 
(PSC-PSOE i PSUC) en les eleccions de 1977 
i 1979. Tot feia pensar que aquesta he ge-
monia es refl ectiria en la composició del 
Parlament de Catalunya que (re)naixia 
després de l’aprovació de l’Estatut de Ca-
talunya, però la sorpresa de la nit electoral 
del 20 de març de 1980 va ser d’aquelles 
que es recorden: amb una participació que 
va baixar fi ns al 61%, el PSC obtenia uns 
resultats clarament inferiors als que s’espe-
raven, atribuïbles en bona part a l’abstenció 
del seu electorat metropolità –un electorat 
majoritàriament castellanoparlant, proce-
dent de la immigració peninsular dels anys 
1950 i 1960 que no s’havia sentit cridat a 
participar (en la mateixa proporció que la 
resta de la ciutadania) en unes eleccions que 
eren en clau «catalana». 

Les conseqüències d’aquell mal resultat 
electoral són prou conegudes: la renúncia 
(precipitada?) de la direcció del PSC, i sem-
bla que molt concretament del seu feble 
candidat, Joan Reventós, a entrar en un go -
vern de coalició amb CiU (que després de 
tot no havia obtingut més que una majoria 
relativa), va acabar condemnant el PSC a un 
indubtable ostracisme polític i, sobretot, a 
una incapacitat manifesta d’estendre la seva 
hegemonia ideològica. La fórmula d’una 
«gran coalició» amb CiU a la Generalitat pot 
semblar ara estranya, però cal recordar que, 
a l’inici dels ajuntaments democràtics, i en 
particular al de la ciutat de Barcelona, l’es-
querra va governar amb CiU tot reproduint 

l’entesa àmplia de les forces catalanistes que 
s’havia forjat al si de l’Assemblea de Cata-
lunya, un organisme unitari creat el 1971 
i clau per a entendre la transició política al 
Principat. És cert que aquest clima de bona 
entesa va durar relativament poc (tot i que 
a l’Ajuntament de Barcelona es va perllon-
gar fi ns a l’octubre de 1981, malgrat les 
tensions habituals entre CiU i el PSUC, en 
què el primer retreia al segon que volgués 
ser «un partit de lluita i de govern»), i que 
aviat les forces antifranquistes es van reali-
near segons l’eix dreta-esquerra, al mateix 
temps que CiU s’allunyava dels socialistes 
catalans tot acusant-los reiteradament de 
«sucursalistes» i, si es descuidava, directa-
ment de «mals catalans». El clima d’enfron-
tament entre totes dues forces es va endurir 
considerablement quan, l’any 1984, tot just 
quan CiU acabava d’aconseguir la majoria 
absoluta al Parlament, la fi scalia general de 
l’Estat va incloure Pujol en la querella pre-
sentada pel cas Banca Catalana: una acció 
en què, malgrat els benemèrits esforços de 
Jordi Solé-Tura per desmentir-ho, molts hi 
van veure la mà o si més no l’aquiescència 
del govern socialista espanyol.

Els intents dels socialistes per trencar 
l’hegemonia exercida amb mà ferma per 
Pujol van ser inútils durant uns llargs 23 
anys, i d’aquella època resta la imatge d’un 
Raimon Obiols impotent i, sobretot, el 
conreu d’un antipujolisme poc efectiu. 
Mancat d’altres referents, el PSC fi ns i tot 
va arribar a inventar-se una contrafi gura de 
Pujol, la de l’expresident Josep Tarradellas 
–a principis dels anys 1990, podíem veure 
com Felipe González abraçava efusivament 
en els mítings del PSC Antonieta Macià, la 
vídua de Tarradellas. L’inconvenient prin-
cipal d’aquest «invent de la tradició» és que 
Tarradellas era, de fet, una fi gura poc reivin-
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dicable, no ja per Felipe González, sinó pels 
mateixos socialistes catalans, que semblaven 
oblidar el paper clau que va jugar durant 
la transició quan es va deixar utilitzar per 
Adolfo Suárez i Rodolfo Martín Villa en 
una operació per desactivar l’hegemonia 
electoral de les esquerres a Catalunya (com 
molt bé va saber veure un potser massa 
aïrat Josep Benet). El fet que hagués seduït 
algunes fi gures del socialisme català (com 
Narcís Serra i, en un altre registre, Josep M. 
Bricall) amb el seu estil diguem-ne «gau-
llista» d’exercir el poder (toutes distances 
gardées, és clar), no pot amagar el fet que, en 
la llarga trajectòria política de Tarradellas, el 
PSC tingués pocs llocs on agafar-se.

En qualsevol cas, la frustrant incapacitat 
del PSC per fer front electoralment a Pujol 
va marcar la trajectòria dels socialistes ca-
talans, que mentrestant seguien guanyant 
còmodament les eleccions locals i les ge-
nerals, i va donar lloc a un dels combats 
ideològics més sostinguts de l’etapa demo-
cràtica: per a alguns sectors, el PSC liderat 
per Raimon Obiols era massa «català» i 
massa catalanista, i això feia que una part 
del seu electorat «natural» s’abstingués a 
les eleccions catalanes; per a d’altres, el PSC 
era massa «sucursalista» i això li impedia 
fer uns bons resultats en les eleccions que 
decidien qui havia de governar a la Genera-
litat i, des d’allà, defensar els interessos dels 
catalans davant de «Madrid». La qüestió de 
«l’abstenció diferencial» (és a dir, que a les 
eleccions catalanes l’abstenció fos més gran, 
i que tendís a concentrar-se en les zones de 
població obrera castellanoparlant) és sens 
dubte la que va concitar més adeptes, però 
sense que l’aproximació que se’n va fer anés 
gaire més enllà d’un apriorisme clarament 
ideològic: es retreia a la direcció del PSC que 
estigués en mans dels cadells de la burgesia 

barcelonina (més concretament del barri de 
Sant Gervasi) i que, com a conseqüència, 
practiqués una política massa catalanista 
que no era assumida per aquells sectors de 
la societat catalana d’extracció treballadora 
i provinents de la immigració espanyola. 
Aquesta mena d’anàlisi tendia a obviar el 
fet que, per sentir-se part del «cos polític» 
de la nació catalana, calia prèviament que 
es produís una efectiva integració «cultural» 
en la societat catalana de sectors provinents 
de la immigració que vivien en barriades o 
trossos de ciutats encara molt segregades 
respecte del conjunt. 

En qualsevol cas, l’objecció a l’elitisme 
de la direcció del PSC portà a la revolta dels 
«capitans» del partit, que van aconseguir 
finalment imposar-se en el congrés de 
Sitges de 1994, després d’una particular 
«guerra de classes» interna i d’una crida a 
«socialitzar» el poder dins l’organització. La 
conseqüència va ser la presa de «l’aparat» del 
partit per part de dirigents de la comarca 
del Baix Llobregat, o de sectors que s’hi 
identifi caven: d’aquesta manera, i per resu-
mir-ho d’una manera gràfi ca, es passava del 
partit dels Obiols, Maragall i Serra al partit 
dels Montilla, Corbacho i Zaragoza (gent 
que, a diferència dels anteriors, sovint no 
tenien altra carrera que la que havien fet 
dins el seu partit). El problema principal 
és que la nova direcció del PSC no era pas, 
socialment, més representativa del conjunt 
català que els professionals barcelonins que 
fi ns aleshores l’havien encapçalat –ni més 
atractiva electoralment, com es demostrarà. 
És important assenyalar, però, que aquesta 
assumpció del poder per part dels «capi-
tans» no trencà, en l’essencial, el discurs 
catalanista i federal del PSC (o, almenys, 
no propicià la consolidació d’un discurs di -
ferent), ni encara menys impedí que s’a-
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postés per Pasqual Maragall (malgrat que 
aquest havia deixat l’alcaldia de Barcelona 
donant un cop de porta justament a causa 
de la intromissió de l’aparat i se n’havia anat 
temporalment a viure a Roma) com l’únic 
candidat que podia batre Pujol en les elec-
cions autonòmiques. Mentrestant, el retret 
que el discurs «massa» catalanista era el que 
allunyava els votants «naturals» del PSC va 
continuar només en mans d’una minoria 
ressentida que maldava per constituir una 
força reactiva, clarament espanyolista i amb 
una retòrica més o menys esquerrana (in-
tents que no van reeixir fi ns al 2006 quan, 
després del clima de tensió i de radicalitza-
ció dels extrems que havia comportat tot 
el procés de reforma estatutària, la nova 
força política dita Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía va entrar amb tres diputats al 
Parlament de Catalunya).

2. Les eleccions al Parlament de 1999, les 
primeres a les quals es presentava Maragall, 
van ser vistes com les del canvi possible a 
la Generalitat. Per fer-lo realitat, calia però 
que el PSC deixés de centrar-se tant en la 
qüestió de per què hi havia una part del 
«seu» electorat que no anava a votar a les 
eleccions catalanes, i que es fes, en canvi, 
la pregunta de per què hi havia una part 
de l’electorat que canviava de vot (o s’abs-
tenia) en funció de les eleccions: el cas 
paradigmàtic, però no pas únic, era la ciutat 
industrial de Sabadell, on en aquells anys el 
PSC guanyava les eleccions generals, CiU les 
autonòmiques i el PSUC/IC les locals. L’abu-
siva simplifi cació ideològica que es feia de 
l’existència d’una «abstenció diferencial» 
motivava, en efecte, que el PSC semblés no 
preguntar-se mai per les raons del triomf 
reiterat de Pujol i de la seva hegemonia 
ideològica. Sigui com sigui, Maragall sí que 

tenia absolutament clara la idea que, amb 
el seu sol partit, no derrotaria mai Pujol. 
D’aquí els intents continuats d’eixamplar 
les seves bases electorals, amb l’obertura a 
sectors de les classes mitjanes professionals, 
a través d’iniciatives com la plataforma Ciu-
tadans pel Canvi, nascuda el mateix 1999 
com a ressò llunyà de les conferències 
d’«homes i dones d’esquerra» hagudes als 
anys 1980. El distanciament evident de 
l’aparat del PSC d’aquesta operació d’ober-
tura i la seva escassa implicació, malgrat les 
protestes retòriques posteriors, en la campa-
nya electoral que Maragall va portar des de 
«fora» del partit, van contribuir potser a una 
amarga victòria electoral: Maragall guanyà 
en nombre de vots (a penes 5.000), però 
no d’escons, a Pujol. I Pujol formà govern, 
i deixà altra vegada el PSC a l’oposició.

Molts analistes coincideixen a conside-
rar el 1999 com la gran ocasió perduda de 
l’esquerra catalana: per primera vegada, 
Ma ragall havia aplegat, de forma àmplia 
encara que fi nalment insufi cient, gran part 
dels votants d’esquerra sota les seves sigles. 
La suma dels votants, fossin els que fossin, 
que havia aportat Ciutadans pel Canvi 
(bescantats a l’interior del PSC com a «Ciu-
tadans pel Càrrec» o encara «Estiuejants pel 
Canvi»), sobretot entre les capes mitjanes 
professionals, i els que va aplegar IC a les de -
marcacions (totes, tret de Barcelona) on va 
fer coalició electoral amb el PSC i, encara, 
els procedents de les expectatives mateixes 
que la seva candidatura havia aixecat a tot 
Catalunya en sectors progressistes sense 
fi liació partidista, explica el fet que Mara-
gall obtingués gairebé un milió dos-cents 
mil vots (més exactament, 1.183.299 vots), 
una xifra que mai cap candidat socialista, 
ni abans ni després, ha assolit en unes 
eleccions al Parlament de Catalunya. Pujol 
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pactà però amb el PP la seva reelecció (el 
Parlament quedà migpartit en 68 diputats 
de la dreta i 67 de l’esquerra), i Maragall 
dedicà aquella legislatura a eixamplar el seu 
coneixement del país (havia estat durant 
molts anys un alcalde metropolità) i a pre-
parar les condicions (recorrent fi ns i tot a la 
moció de censura contra Pujol, el setembre 
del 2001, tot i l’escepticisme del seu partit 
respecte de la mesura) per desgastar CiU i 
consolidar la seva alternativa electoral. Això 
passava també, ineludiblement, per anar 
bastint la complicitat amb les altres forces 
d’esquerra: no tant la d’IC, que ja tenia as-
segurada com a soci «natural», com sobretot 
la d’ERC, que sempre podia donar suport 
a una CiU en minoria, com ja havia fet el 
1980. Les tres forces del futur «tripartit» 
ja governaven, de fet, en ajuntaments tan 
grossos com el de Barcelona, i Maragall no 
era en absolut aliè a aquesta forma d’entesa 
entre les forces d’una esquerra on el PSC no 
era (prou) hegemònic. El punt essencial 
sobre el qual va pivotar l’acord que les 
esquerres van forjar en aquella legislatura 
era la necessitat d’aprofundir l’autogovern 
i, en conseqüència, de reformar l’Estatut, 
una cosa que Pujol ni volia ni, sobretot, 
podia fer arran del seu pacte amb el PP 
–l’anomenat Pacte del Majestic del 1996– 
i que en canvi Maragall ja va proposar en 
la fracassada moció de censura del 2001.

A les eleccions del 2003, marcat molt 
més de prop per l’aparat del seu partit, Ma-
ragall va aconseguir uns resultats inferiors 
als de 1999, tot i que encara lleument per 
sobre del milió de vots: però, a diferència de 
l’ocasió anterior, el fet és que les tres forces 
d’esquerra sumaven els escons sufi cients 
per formar govern, gràcies al gran ascens 
experimentat per ERC, que va duplicar els 
vots obtinguts com a resultat tant d’una 

reformulació de la seva estratègia anterior 
de supeditació a CiU, com sobretot d’una 
reacció davant l’espanyolisme rampant que 
exhibia el PP, que des del 2001 governava 
a Espanya amb majoria absoluta, i que va 
propiciar el creixement a Catalunya d’una 
opció independentista. Després d’uns dies 
en què ERC va jugar al gat i la rata, fent os -
tentació de la seva pretesa «equidistància» 
dels dos grans partits catalans, amb qualse-
vol dels quals (CiU o PSC) podia pactar en 
funció de les contrapartides que li oferissin, 
s’arribà a l’anomenat Pacte del Tinell, signat 
el desembre del 2003, gràcies al qual, des-
prés de 23 anys, la Generalitat de Catalunya 
passava a ser governada per una coalició de 
les tres forces d’esquerres.

L’itinerari accidentat del primer govern 
«tripartit», que un dels seus consellers amb 
més pes polític, Joaquim Nadal, comparà 
a un Dragon Khan (una atracció del tipus 
«muntanya russa» de Port Aventura), és prou 
conegut com perquè m’hi aturi ara. De fet, 
n’hi ha prou a recordar que l’atzarosa sin-
gladura del nou govern va començar amb 
la fi ltració interessada que el vicepresident 
(i, aquell dia, president en funcions) de la 
Generalitat, el republicà Carod-Rovira, havia 
tingut una entrevista secreta amb la direcció 
d’ETA a prop de Perpinyà. El secretari general 
del PSOE, Rodríguez Zapatero, aleshores en-
cara a l’oposició, exigí a Maragall la destitució 
fulminant de Carod, però el president s’hi 
negà. Tot considerant que la vanitosa irres-
ponsabilitat de Carod no era més que una 
mostra d’ingenuïtat política (una persona 
pròxima al president solia dir que Maragall 
es mostrava «fort amb els forts i dèbil amb els 
dèbils»), Maragall s’entestà a mantenir Carod 
en el govern, per tal de no trencar el govern 
quan aquest tot just començava a caminar, 
però el mal ja estava fet. I érem tot just a l’inici.
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La legislatura de Maragall (2003-2006) 

va estar marcada, a partir d’aquest inici 
trau màtic, per dos fets: un, l’accés, en 
certa manera inesperat, del PSOE al govern 
de l’Estat, en unes eleccions que van tenir 
lloc el març del 2004, tres dies després de 
l’atemptat d’al-Qaeda a Madrid i, sobretot, 
després de la tramposa gestió de la crisi 
per part del govern del PP, que va inten-
tar encolomar l’atemptat a ETA, amb la 
idea desesperada d’allunyar la sospita que 
l’atemptat estigués lligat a la participació 
d’Espanya a la guerra de l’Iraq  –decidida 
per Aznar en els dies de glòria en què es 
creia un homenet i, amb aquell seu com-
plex de Zèlig, posava els peus damunt la 
taula del ranxo de Bush a Texas. De sobte, 
el govern de Maragall passava a tenir un 
«govern amic» a Madrid, liderat per un ho-
me jove, que semblava compartir la idea de 
«l’Espanya plural» enfront de la tradició ja-
cobina del PSOE –una tradició ben arrelada, 
no cal dir-ho, i que difi cultava qualsevol 
afirmació en pro de l’Espanya federal, 
com ho demostra l’aprovació a contracor, 
per part dels «barons» del PSOE, d’una 
descafeïnada declaració en aquest sentit a 
Santillana de Mar, l’estiu del 2003. (De fet, 
Maragall, promotor d’aquella declaració, ja 
havia tingut ocasió de sentir, incrèdul, en 
un comitè federal del PSOE el lament que 
«España se nos va, como agua entre las 
manos»). L’altre fet, directament relacionat 
amb aquest, que va marcar la legislatura va 
ser, és clar, el procés tortuós, de lideratge 
incert, de la reforma de l’Estatut d’Auto-
nomia, la gran qüestió que havia posat 
d’acord les esquerres catalanes des que un 
dia, mentre era encara cap de l’oposició, 
Maragall anà a la platja de Torredembarra a 
conèixer un tal Carod-Rovira i a mostrar-li 
el seu programa federal. 

Però la legislatura va estar marcada tam-
bé, i de quina manera, per l’oposició dels 
poders fàctics a un govern amb presència re-
publicana i ecologista («comunista» encara 
per alguns) a la Generalitat. Una part im-
portant de la premsa i de l’establishment 
veié amb irritació la constitució del govern 
tripartit, irritació a la qual se sumà la ma-
teixa CiU, molt tocada per allò que ente-
nia com una usurpació de la seva relativa 
victòria electoral (era el partit amb més 
escons, però va ser incapaç de constituir 
una majoria parlamentària, perquè Mas 
pagà el fet que Pujol sempre havia preferit 
el PP a ERC), «usurpació» que es negava a 
acceptar: en una declaració no tan còmica 
com podria semblar, Marta Ferrusola, l’es-
posa de Pujol, va afi rmar que l’accés d’un 
socialista a la presidència de la Generalitat 
era «com si ens haguessin entrat a robar a 
casa». De forma més greu, durant mesos i 
mesos Artur Mas s’adreçà al president de 
la Generalitat com a «senyor Maragall», 
negant-li el tractament de president. En 
qualsevol cas, l’hostilitat trobada se sumà 
aviat a una llarga rastellera d’errors propis, 
i la combinació resultant donà els resultats 
letals que són prou coneguts: el govern 
tripartit no va poder acabar la legislatura, i 
el mateix Maragall, després de l’aprovació 
d’una reforma estatutària que, a esquena se-
va, Zapatero acabà pactant amb Artur Mas, 
hagué de renunciar a presentar-se a un se-
gon mandat.

Sens dubte, la llista d’errors d’un go-
vern sense «cultura de coalició», fet a la 
mida dels partits que l’integraven i no del 
president que havia de liderar-lo, va ser 
notable. Potser la menor, però no pas la 
menys signifi cativa, va ser la tendència a 
qualifi car el govern: en el mateix Pacte del 
Tinell ja va ser batejat com «catalanista i 
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d’esquerra», en ocasions era referit com a 
d’«entesa» (les menys, per raons òbvies) o 
de «progrés» però sobretot va ser conegut, 
simplement, com el «tripartit». En canvi, 
el govern de Pujol (bipartit de fet, ja que 
aplegava CiU) va ser sempre «el govern de la 
Generalitat» i, per molt que no representés 
la totalitat dels catalans, mai no en va fer 
ostentació. Era «el» govern, sense adjectius, 
i els catalans (en un eslògan publicitari molt 
afortunat des del punt de vista de la comu-
nicació política) érem sis milions. En canvi, 
el govern de les esquerres semblava admetre 
sempre, implícitament, el seu caràcter de 
suma (parcial), i això va contribuir a debi-
litar la seva imatge. El procés de reforma de 
l’Estatut –una iniciativa que es va deixar en 
mans del Parlament més que no en les del 
govern i encara, a l’interior d’aquest, sota la 
responsabilitat d’un conseller, Joan Saura, 
que representava el partit menor de tots 
tres– va acaparar tota l’atenció mediàtica 
i va fer que, ben aviat, dins les forces que 
donaven suport al govern i particularment 
dins el PSC, sorgís la preocupació perquè la 
qüestió «identitària» tapava l’agenda social 
del govern de les esquerres –la qual cosa, a 
parer de molts comentaristes, feia que en 
certa manera aquest govern jugués en camp 
contrari.

És clar que, al meu parer, aquesta anàlisi 
partia d’un notable (i signifi catiu) equívoc 
semàntic: la reforma de l’Estatut no tenia 
res a veure amb la «identitat» (no es va dis -
cutir mai què o qui érem els catalans), si-
nó amb l’estructura de l’Estat i en com es 
distribuïen el poder polític i les fi nances 
públiques a Espanya. Era una reforma que 
naixia de la «laminació» perfectament cons-
tatada (per CiU en primer lloc) a què l’Estat 
havia anat sotmetent les competències que 
l’Estatut de 1979 atorgava a la Generalitat 

(i d’aquí la necessitat de «blindar-les» en 
el nou text, amb una enumeració prolixa 
que no fi gurava pas en el text anterior) i als 
intents recentralitzadors que pretenia el PP 
amb la complicitat, massa sovint, del ma-
teix PSOE. L’argument, esgrimit per Pujol, 
que la proposta de reformar de l’Estatut 
no era més que una jugada tàctica de les 
esquerres, una promesa electoral feta quan 
encara manava a Espanya el PP i que després 
es va girar en contra dels qui la propugna-
ven perquè va passar a manar el PSOE i per 
tant es va haver de tirar endavant, és poc 
convincent. Em remeto, en aquest aspecte, 
a un llibre (Una agenda imperfecta: amb 
Maragall i el projecte de canvi, 2008) que 
conté una anàlisi raonada i seriosa sobre 
el primer tripartit, escrit pel catedràtic de 
ciències polítiques Josep M. Vallès, membre 
de Ciutadans pel Canvi i conseller d’aquell 
govern, on s’expliquen prou bé les raons 
que havien portat les esquerres a considerar 
prioritària la reforma de l’Estatut. 

Però l’error principal de tot plegat va 
venir d’una insòlita sobrevaloració de les 
forces pròpies (o més ben dit, d’una im-
prudent subestimació de les forces d’altri), 
impròpia d’uns polítics als quals es pressu-
posava una més gran experiència, que es va 
afegir a la manca de lideratge del govern, i 
del seu president en primer lloc, en tot 
aquest procés envitricollat, que desembocà 
en l’aprovació d’un text de «màxims» al 
Parlament de Catalunya el setembre de 
2005, amb una votació favorable dels 120 
diputats de les forces catalanistes contra 
només els 15 vots negatius del PP, però di-
fícilment assumible pel parlament espa-
nyol. Tant és així que el text fou esmenat 
pel mateix PSC, sotmès immediatament a 
un procés de «passar el ribot» a la Comissió 
Constitucional del Congrés presidida per 



13
l’inefable Alfonso Guerra –ferm partidari 
de recuperar «un discurs nacional» en el 
PSOE– i, ja ben rebaixat, aprovat després 
d’un pacte d’amagatotis de darrera hora, el 
gener del 2006, entre Zapatero i Mas (a la 
foto posterior hi figurà també, és clar, 
Duran i Lleida). Un pacte que deixava ab -
solutament fora de joc Maragall –el qual, 
amb incredulitat, veié com Zapatero li 
havia triat fins i tot un successor: José 
Montilla, qui sap si amb l’esperança secreta 
que Artur Mas seria el nou president de la 
Generalitat (promesa que li va ser feta per 
Zapatero en la mateixa nit monclovita en 
què van pactar l’Estatut).

3. A Montilla no li van tremolar les cames 
per succeir Maragall, ni tampoc per deso-
beir Zapatero: en les eleccions de novembre 
del 2006, va obtenir, amb a penes vuit-cents 
mil vots, un resultat clarament inferior al 
de Maragall, però no va voler llegir-ne el mis-
satge i, com que les forces d’esquerra, mal-
grat la pèrdua d’escons, seguien sumant ma-
joria absoluta, i aprofi tant un cap de setma-
na que Zapatero era en viatge ofi cial fora 
d’Espanya, va tornar a pactar ràpidament 
amb ERC i IC un segon govern tripartit. 
Montilla arribava disposat a allunyar-se del 
«debat identitari» (és a dir, torno a insistir-
hi, de la discussió sobre el repartiment del 
poder territorial a Espanya) i es va presentar 
amb un eslògan que acabaria passant-li fac-
tura: «Fets, no paraules». El nou president, 
que va ser rebut amb la satisfacció contin-
guda pel fet històric que signifi cava que 
un «altre català», una persona no nascuda 
a Catalunya sinó provinent de la immigra-
ció andalusa, accedís a la presidència de la 
màxima institució d’autogovern, intentava 
fer, de les seves evidents limitacions, virtut. 
Front a la loquacitat de l’anterior tripartit, 

el silenci. Front al desori, l’ordre i la dis-
ciplina. Front al debat sobre les relacions 
Catalunya-Espanya, el desplegament d’un 
programa social.

Però el recurs que el PP havia presentat 
davant del Tribunal Constitucional va ac-
tuar com una bomba de rellotgeria sota la 
butaca del president de la Generalitat, que 
va veure’s empès (alguns diuen que per la 
mateixa presència que dóna el càrrec) a fer, 
amb més o menys traça, amb més o menys 
convicció, tot un seguit de coses que no 
estaven en el seu manual de governant. Hi 
ha alguna cosa de certa en l’afi rmació que 
Montilla pensava inicialment que presidir 
la Generalitat no era gaire diferent a pre-
sidir una Diputació ampliada: la seva idea 
era «fer» obra pública, hospitals i escoles, i 
rebre vots a canvi d’un electorat satisfet. En 
canvi, es va trobar que havia, sobretot, de 
dir «paraules», i paraules grosses: advertir 
Madrid de la «desafecció» (un terme pro-
bablement manllevat del mateix Felipe 
González) dels catalans i defensar l’Estatut 
aprovat per la gran majoria de la ciutadania 
catalana, sostenir una pugna feroç amb el 
govern «amic» del PSOE per la qüestió del 
fi nançament autonòmic (negociada per un 
conseller del sector catalanista, Antoni Cas-
tells) i, en darrer terme, haver de respondre 
els atacs dialèctics que arribaven des de les 
Espanyes. Mentre s’esperava, com l’espasa 
de Dàmocles, una sentència amb què el PP 
esmenaria, gràcies a un tribunal desacre-
ditat i parcialment caducat, allò que van 
aprovar dos parlaments i un referèndum, 
els diaris catalans van publicar, el novembre 
del 2009, un excepcional editorial conjunt 
on es defensava una altra paraula grossa: «la 
dignitat de Catalunya». 

Més enllà d’aquest pas canviat, la pre-
sidència de Montilla va servir per desmen-
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tir, caldria pensar que defi nitivament, un 
dels mites més arrelats de l’antipujolisme: 
que els socialistes guanyarien el dia que 
presentessin com a candidat «un dels seus» 
–un argument que tradueix un equívoc 
concepte etnicista i, per afegitó, una errònia 
concepció immobilista del que és l’elec-
torat metropolità (és a dir, com si aquest 
s’hagués de comportar d’acord amb la seva 
condició «d’espanyol» i, a més, fos incapaç 
d’evolucionar), però que, de fet, van tornar 
a repetir alguns dirigents locals socialistes 
en les darreres eleccions, quan van presen-
tar l’origen extremeny de Celestino Corba-
cho, l’exalcalde de l’Hospitalet de Llobregat, 
com un argument per remuntar les enques-
tes adverses. En les eleccions del 2010, però, 
Montilla va treure el pitjor resultat obtingut 
mai des de 1980 per un candidat socialista: 
el 18%, uns 575.000 vots, una mica menys 
de la meitat dels que havia aconseguit Ma-
ragall onze anys abans, en les eleccions de 
1999. Naturalment, la patacada electoral no 
cal atribuir-la tota a la diferència de candi-
dat: la conjuntura era del tot distinta, amb 
l’esclat d’una recessió econòmica sense parió 
en els cinquanta anys precedents, amb un 
govern del PSOE a Madrid en una situació 
de desprestigi accelerat i de caiguda lliure a 
les enquestes, i amb un Zapatero que, con-
vençut del cost electoral que li havien su-
posat, s’havia girat totalment d’esquena a 
les reivindicacions federalistes dels catalans 
–només cal veure la convicció perfectament 
descriptible amb què l’advocat de l’Estat 
defensà l’Estatut davant del recurs del PP 
al Tribunal Constitucional. 

Sense que es pugui deslligar, doncs, la 
derrota aclaparadora del PSC del context 
general de la crisi i de la imparable dava-
llada del PSOE a les enquestes, i també dels 
problemes que arreu d’Europa experimenta 

la socialdemocràcia, cal però que tornem 
a l’afi rmació inicial: en assistir a una ma-
nifestació d’una magnitud com la del 10 
de juliol, que ni tan sols havia estat con-
vocada per les institucions o pels partits 
polítics, sinó per la societat civil, Montilla 
estava assistint al seu enterrament. Uns 
mesos més tard, quan escric aquest article, 
l’experiència del tripartit no és reivindica-
da més que per IC, amb una ERC que en 
aquelles eleccions va perdre bous i esquelles, 
és a dir, tant com la meitat dels seus vots 
en quatre anys (sense que, altrament, no 
aconseguís ser «decisiva» per condicionar 
el govern de Mas), i un PSC desconcertat 
i amb el lideratge escapçat. Com va escriu-
re Josep Ramoneda («El exorcismo», El 
País, 26/10/10), després d’aquest dalta-
baix, el PSC corre el risc de «tornar al 
passat»: si renuncia a la construcció d’una 
esquerra nacional catalana i es torna a pre-
sentar com l’alternativa al nacionalisme, 
el PSC podria abandonar durant molt de 
temps la possibilitat de presidir la Gene-
ralitat i es veuria obligat a refugiar-se no-
vament en la condició de partit municipa-
lista i que aporta vots al PSOE en unes elec-
cions generals –mentre el PSOE privilegia, 
a Madrid, l’acord parlamentari amb CiU. 
Ramoneda afegia que és això justament «el 
que el PSOE espera d’ell», del PSC, però tam-
bé advertia que això podia portar-lo a un 
pendent de derrota. I s’acabava preguntant: 
«L’endemà de l’enterrament del tripartit, 
la pregunta és: ¿qui reconstruirà l’esquerra 
nacional catalana?».

4. Sempre m’ha semblat que la principal 
difi cultat per succeir, de forma reeixida, 
Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat, 
després d’una presidència de 23 anys mar-
cadament personalista, era saber interpretar 
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correctament l’èxit de la seva perdurabilitat. 
Hi havia, és clar, uns factors diguem-ne que 
«objectius» per explicar-la: de fet, des de la 
restauració de la democràcia el 1977-79, 
l’electorat català ha tendit a consolidar la 
governabilitat d’aquells que van presidir les 
institucions des de l’inici: seria el cas, 
també, de l’Ajuntament de Barcelona, on 
els socialistes governen des de fa trenta-
dos anys (contrastant amb l’alternança 
que s’ha produït a Madrid o a València). 
Però aquest argument em sembla del tot 
insufi cient: n’és la conseqüència, no pas la 
causa. Pujol, de qui em sento lluny pel seu 
conservadorisme ideològic i pel seu des-
deny per la cultura, ha estat un polític amb 
una determinada però clara concepció del 
país: partint d’un inicial activisme social 
que després transforma en econòmic (Ban-
ca Catalana), quan, l’any 1974, fa el salt a la 
política no ho fa a través de la creació d’un 
partit sinó d’un «moviment» (per al qual va 
triar el nom de Convergència Democràtica 
de Catalunya, i no pas de Partit Naciona-
lista Català, per exemple), posant l’èmfasi 
en el que ara se’n diu la «cohesió social» 
(l’eslògan que ja he esmentat de «Som 6 
milions», o «Catalunya té mil anys»), i 
mirant de no forçar la desfavorable relació 
de forces amb Espanya (que en una ocasió 
va defi nir com «una realitat entranyable»). 
Però l’acció del seu govern no es trobava, 
en més d’un aspecte, tan lluny d’una praxi 
socialdemòcrata, condicionada com estava 
per la sensibilitat social d’un cristià com ell 
i, sobretot, per la necessitat de construir un 
consens social i electoral ampli. Pujol, que 
ha estat allò que els anglesos en diuen «un 
home amb una missió», posava l’accent 
en la necessitat de reforçar la pertinença a 
una comunitat, sabent que això incloïa 
l’extensió de l’estat del benestar.

En un país com Catalunya que es de-
fi neix (majoritàriament) com una nació, 
però que no té un Estat propi (i el que té, 
com s’ha vist darrerament, sovint no el té 
a favor), i en una societat que no es troba 
escindida en dues comunitats lingüístiques 
(com a Bèlgica o al Quebec), però on les 
divisòries de procedència geogràfi ca (i de 
classe) estan encara prou marcades, la Ge-
neralitat ha sigut la concreció de la mica 
d’Estat propi que hem anat construint en 
aquests darrers anys. I ens agradi o no, 
Pujol, armat de la metàfora del «pal de 
paller» i amb un instrument com el seu 
catch-all party, va saber representar ma-
joritàriament els catalans, tot ocupant la 
centralitat política: ¿cal recordar que a les 
primeres eleccions democràtiques, les gene-
rals de 1977, va treure mig milió de vots i 
un percentatge del 17%, i que tot just set 
anys després, a les eleccions autonòmiques 
de 1984, ja treia més d’un milió tres-cents 
mil vots i un 47%, resultats que va man-
tenir pràcticament durant una dècada? En 
contra del que diu el tòpic reductiu d’una 
certa «progressia», CiU no ha estat tant el 
partit de la «burgesia» com, i sobretot, de 
les classes mitjanes i de la menestralia –la 
«burgesia catalana» (com diu el tòpic que 
m’irrita tant com a Quim Monzó) ha estat 
tradicionalment més aviat poc compromesa 
amb la catalanitat i ha votat majorità-
riament els diversos intents centristes o 
directament el PP.

Sense que vulgui que se’m titlli amb 
aquell oxímoron de «pujolista d’esquerres», 
sempre he tingut la impressió que, enfront 
del predomini convergent, el pensament 
progressista tendia a ser molt reactiu. S’al-
lu dia, és clar, al «clientelisme» com una 
de les claus principals per explicar l’èxit 
pujolista: i és evident que existia (ara bé, 
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¿estem segurs que no existeix també en els 
ajuntaments metropolitans?), però hauríem 
d’afegir en tot cas que era un clientelisme 
imperfecte, perquè no impedia en cap mo-
ment el «vot dual» de tants i tants catalans, 
que amb l’abstenció però també el canvi 
de vot permetien que a les eleccions dites 
autonòmiques guanyés Pujol i, immediata-
ment, a les generals següents, ho fes Narcís 
Serra: això és el que va passar per exemple el 
1995, quan el PSC va obtenir vuit-cents mil 
vots al Parlament i l’any següent, el 1996, 
en va obtenir 1’5 milions a les generals 
(amb una campanya que era exclusivament 
i molt defensivament anti-PP). I aquí hi ha 
una de les claus del que vull explicar: en 
les eleccions generals, el vot als socialistes 
catalans era i és un vot molt anti-PP, però 
no només, que també, per raons estricta-
ment «esquerranes», sinó també per raons 
estrictament «catalanistes» (si és que podem 
establir aquesta divisió tan neta entre totes 
dues motivacions): d’aquí els grans resultats 
electorals del PSC a les generals del 2004 
(1’6 milions de vots i 21 escons) i del 2008 
(1’7 milions i 25 escons). Res a veure amb 
el comportament electoral de madrilenys i 
de valencians, per posar dos exemples com-
parables, llocs on el PSOE ha perdut des de 
ja fa temps el vot urbà majoritari i on el PP 
guanya, una rere l’altra, totes les eleccions. 
Dic comparables, sí, però no idèntics, és 
clar. Perquè a la societat catalana hi ha un 
fet clarament diferencial, que és l’existència 
d’un catalanisme transversal i d’un sistema 
de partits propi (l’existència del qual és, al 
capdavall, una de les demostracions més 
palpables de per què ens defi nim com a 
nació). I és per això que qui vulgui repre-
sentar majoritàriament els catalans, no pot 
fer-ho al marge del catalanisme. 

Això és el que va entendre, a la seva 
intuïtiva manera, Pasqual Maragall. Un 
personatge que, en alguns sectors havia 
estat bescantat fi ns a la caricatura, amb 
una trajectòria política que és inseparable 
de la seva personalitat –i que seria tràgic 
que ara fos interpretada retrospectivament 
a través del prisma de la seva malaltia ac-
tual–, però que, al meu parer, ha tingut el 
mèrit, com cap altre dirigent socialista, de 
voler canviar els plantejaments de l’esquer-
ra catalana, acostant-los a una estructura 
més de moviment que no de partit, o en 
tot cas de partit ampli a l’americana: la seva 
idea, no realitzada, de constituir un Partit 
Demòcrata català no es troba fi nalment tan 
lluny de la concepció mateixa de CDC, que 
ha estat sempre un paraigua prou ampli 
per encabir des de la democràcia cristiana 
a la socialdemocràcia i de l’autonomisme 
al sobiranisme, amb el catalanisme com a 
ciment. Maragall sabia que calia depassar 
els límits del seu partit per poder aconse-
guir una majoria electoral. A diferència 
de Pujol, però, Maragall no va ser capaç 
d’aglutinar majories prou àmplies (ni tan 
sols a l’Ajuntament de Barcelona, i la dada 
no és pas menor, quan era el popularíssim 
«alcalde olímpic»). Però, a diferència del 
possibilisme pragmàtic del seu antecessor, 
es va implicar en canvi, endut per una tos-
suda creença en la raó pròpia i en el llegat 
dels seus avantpassats personals i polítics, 
en una operació de «reforma» de l’estruc-
tura de l’Estat espanyol que Pujol mai no 
va considerar necessària i sí certament 
perillosa (sobretot, vistos els resultats de 
«l’operació reformista» de Miquel Roca i 
Junyent en les eleccions generals del 1986, 
en què va obtenir, fora de Catalunya i de 
Galícia, encara no l’1% dels vots). 
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L’aposta de Maragall pel somni federa-

lista va condemnar-lo, i ben de pressa, a la 
foguera; el pragmatisme de Pujol, palesat en 
la política de «peix al cove» (és a dir, obtenir 
competències i diners per a la Generalitat 
a canvi de donar suport parlamentari als 
governs de Madrid), l’havia mantingut llar-
gament en el poder. Però van ser justament 
les insufi ciències manifestes de l’aposta 
conservadora de Pujol, amb la laminació 
constant de l’autogovern, amb el fi nança-
ment insufi cient que frenava i ofegava la 
Generalitat, allò que va forçar l’esquerra a 
mirar de fer un pas endavant: al capdavall, 
ERC, al marge de com es consideri la seva 
acció de govern (i la meva valoració no és 
distinta a la del 50% de l’electorat que els 
va abandonar), va tenir el mèrit innegable 
de posar a l’agenda política una qüestió 
fonamental com és el dèfi cit fi scal. La re-
forma de l’Estatut no va ser el resultat de 
cap «debat identitari» ni, encara menys, 
de cap sobtada conversió dels socialistes al 
«nacionalisme» (però: a quin?), sinó de la 
voluntat de les esquerres catalanes de defen-
sar l’autogovern de Catalunya com a part 
integrant de la seva voluntat de jugar també 
en el «terreny central» de la política cata-
lana. Que en lloc de trobar la complicitat 
trobés la incredulitat, si no l’escàndol, de 
bona part del PSOE diu moltes coses, i cap 
de bona, sobre la cultura política espanyola, 
tan poc permeable a la pluralitat, a dreta 
i a esquerra; i és això, de fet, el que ha 
ocasionat que un nombre considerable de 

gent que optava pel federalisme o per l’au-
tonomisme advoqui avui, més o menys a 
contracor, i qui sap durant quant de temps, 
per la independència. 

L’escenari actual, dominat de forma 
omnipresent per la recessió econòmica i 
els seus efectes, és ple d’incògnites. La inde-
pendència, ha advertit Pujol, «és de difícil 
viabilitat i té un risc intern», però tot i així, 
ha afegit, sembla ser l’única opció que ens 
deixen. No és aquesta, sense cap mena de 
dubte, la carta que jugarà el socialisme ca-
talà, perquè és totalment estranya a la seva 
tradició i perquè difícilment comptarà amb 
l’aquiescència d’una part massa important, 
decisiva, del seu electorat. Però en la nova 
situació que s’obre ara, i amb l’horitzó im-
me diat del pacte fi scal que proposarà i de-
fensarà el govern actual de la Generalitat 
(i qualsevol altre que hi hagués: fi ns i tot 
el PP català sembla no oposar-s’hi), els so-
cialistes catalans hauran d’evitar de caure 
en aquell vell antipujolisme que els va 
empènyer durant tant de temps fora de la 
centralitat catalana, i defensar la necessitat 
d’aquest pacte, encara que això signifi qui 
enfrontar-se al PSOE. Mentre els socialistes 
catalans no tinguin clar això, ni la necessitat 
mateixa d’obrir-se a un moviment ampli 
d’esquerra, es digui o no Partit Demòcrata, 
seguiran molt lluny de poder assolir mai 
el milió tres-cents mil vots que calen per 
tenir la presidència de la Generalitat. De 
moment, la distància que els en separa 
sembla monumental. 




