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Paraules d’Antoni Castells presentant Pere Navarro en la 
conferència “Nous horitzons per al nostre autogovern” 
 
 
Primer Secretari del PSC, President Montilla, President Rigol, alcaldes, 
diputats, amics. És un honor trobar-me avui aquí, entre vostès, per presentar 
Pere Navarro, Primer Secretari del PSC. 
 
Per mi és un honor, i per alguns de vostès és, tal vegada, una sorpresa. Haig 
de reconèixer que el primer sorprès vaig ser jo mateix quan Pere Navarro va 
tenir l’amabilitat de proposar-m’ho, tenint en compte que ell coneix 
perfectament que les meves posicions no han estat ben bé coincidents amb les 
de la direcció del PSC en els darrers mesos, direcció de la qual vaig apartar-
me, de fet, després de la reacció davant la sentència sobre l’Estatut. Una 
reacció que jo hauria volgut més nítida i conseqüent, i en definitiva més a 
l’alçada del que els ciutadans tenien dret a esperar del partit que exercia les 
màximes responsabilitats de govern a Catalunya. 
 
I també tenint en compte que ell sap perfectament com penso, entre altres 
coses, perquè Pere Navarro i jo hem tingut ocasió de parlar-ne diverses 
vegades, i algunes ben recentment. De manera, que em va sorprendre, sí, però 
també em va semblar una deferència i, sobretot, un acte de coratge polític, al 
qual jo havia de correspondre.  
 
De forma, que aquí em tenen, presentant Pere Navarro. Els he dit que ell sap 
perfectament com penso, i quan m’ha demanat que el presentés, suposo que 
era per poder-ho compartir amb tots vostès, i no per dir unes paraules de 
compromís, simplement per sortir del pas.  
 
El que penso és que avui a Catalunya és temps de reconstrucció. I pel que fa a 
l’espai polític en el que ell i jo ens situem, i des del partit que és el nostre, hi ha 
una necessitat apremiant de reconstruir, gairebé des de zero, un projecte polític 
progressista, situat en el camp de l’esquerra, que aspiri a ser majoritari a 
Catalunya, alternativa de govern a CiU, i independent i autònom de qualsevol 
força política espanyola. Disposat a pactar-hi, és clar, però fent-se valdre, des 
de la seva plena independència. 
 
Crec que això no ho pot fer només el PSC. Però que tampoc es pot fer sense el 
PSC. I m’agradaria que es pogués fer sense trencar-lo, perquè sóc dels que 
creu que les fractures internes i les guerres fratricides sempre acaben portant al 
desastre. Encara que no sóc ningú per donar consells, jo encoratjo a Pere 
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Navarro a fer possible aquesta reconstrucció, i coratge ja he dit que no n’hi 
falta, i li desitjo tota la sort i tot l’encert en aquest propòsit. 
 
Però jo no estic avui aquí, ni per avalar ningú, ni per donar lliçons, i encara molt 
menys per dir al PSC el que ha de fer. Estic aquí per parlar en nom meu, i de 
ningú més, i prou feina que tinc, molt sovint, per saber el que haig de fer jo 
mateix. 
 
Pere Navarro, en canvi, parla en nom del PSC. Ara és la veu del PSC, un gran 
partit, que ha contribuït com molt pocs ho han fet, a vertebrar el país, i que ha 
de recuperar aquest paper central en la política catalana. Ho necessita el partit, 
per suposat, però també ho necessita Catalunya. 
 
Avui els parlarà dels nous horitzons de l’autogovern, i molt en especial del 
pacte fiscal. També sobre aquestes qüestions coneix bé el que penso, i em 
permetran que els en digui unes molt breus paraules.  
 
En la meva opinió, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut ha 
deixat en la més pura provisionalitat l’encaix de Catalunya a Espanya. La 
sentència diu que el pacte d’autogovern que era l’Estatut, o aspectes prou 
importants del mateix, no té cabuda dins de la Constitució. I crec que no ens 
podem resignar a acceptar que les úniques respostes que s’escoltin davant 
d’una qüestió tan transcendental siguin, per un costat, la de la involució 
autonòmica, la de la revisió involutiva de la Constitució, discurs en el que 
semblen embarcades les grans forces polítiques espanyoles, i que fa 
responsable de tots els mals, començant per la crisi i el dèficit públic, a les 
CCAA. I, en l’altre extrem, la de l’adéu a Espanya, la de considerar superada 
l’etapa constitucional, la més profitosa i fructífera de la nostra història recent. 
Encara que seria bo que fóssim conscients que aquesta posició se situa cada 
vegada menys en un extrem i correspon a un corrent de fons molt potent, que  
ocupa creixentment un espai en la centralitat de la política catalana. En tot cas, 
i en definitiva, crec que no ens podem resignar a acceptar que els únics 
discursos possibles siguin el de negar Catalunya per afirmar Espanya; o bé el 
de negar Espanya per afirmar Catalunya. 
 
De fet, les relacions entre Catalunya i Espanya estan presidides cada cop més 
per la dinàmica de la polarització entre aquestes dues posicions, que, no cal 
dir-ho, es potencien mútuament. No cal que els digui que si cal escollir un 
costat de la línia divisòria, tinc molt clar en quin estic. Però això pot suposar un 
esquinçament traumàtic, que no estic gens segur que ens enforteixi com a país. 
Per això, sempre m’ha semblat imprescindible, i encara ho és més després de 
la sentència de l’Estatut, que el PSC faci sentir amb força la seva veu. I avui 



 3 

això, fer sentir la seva veu, significa tenir clar que cal refer, gairebé de dalt a 
baix (també en aquest terreny estem en temps de reconstrucció), el pacte 
d’autogovern, un pacte bilateral, de Catalunya a Espanya.  
 
Un dels elements fonamentals d’aquest pacte d’autogovern és, per suposat, el 
finançament. Ara estem instal·lats en una espècie d’onada, d’aquests tipus 
d’onades a les quals és tan propens el país, a favor del pacte fiscal. Es fan 
actes públics, manifestos, pronunciaments i no deixa de ser sorprenent, perquè 
de moment cap veu autoritzada no sembla haver explicat ben bé alguns dels 
aspectes fonamentals d’aquest pacte fiscal (per exemple, la quantia en que ha 
de millorar el finançament). 
 
Tampoc ens ha d’estranyar aquesta onada. Estem en temps de crisi, la gent té 
la percepció, més que fonamentada, que Catalunya no obté un tracte just per 
part de l’Estat (ja no cal dir en relació a Madrid), que la solidaritat, molt elevada, 
que realitzem els catalans, no solament no és reconeguda, sinó que se’ns fa 
passar per un país insolidari. I aprofitant aquests fets, alguns han tingut un 
interès molt poc objectiu i molt partidista en donar per amortitzat l’acord de 
finançament del 2009. De manera que, encara que no se sàpiga massa bé quin 
és l’objectiu, hi ha el clima propici per generar el tipus d’onada a la que m’he 
referit.  
 
Però és precisament en moments com aquests que els dirigents polítics han 
d’actuar, sí, amb determinació i fermesa per defensar els interessos del país, 
però també amb saviesa i sentit de la responsabilitat. Per saber conduir i 
respondre a aquest clima emocional, no per ajudar a desfermar-lo i un cop 
desfermat, jugar amb ell plantejant objectius impossibles, o portant les coses a 
un carreró sense sortida.  
 
En tot cas, jo crec que hi ha una cosa bastant elemental. Quan es planteja un 
projecte tan ambiciós com és, pel que en coneixem o intuïm, el pacte fiscal, cal 
tenir clares dues qüestions: quin és el punt de partida i quin és l’objectiu. De la 
primera qüestió en puc parlar amb un cert coneixement. El punt de partida és el 
nou model de finançament. I aquest acord va suposar un canvi essencial de 
model i un canvi molt important des del punt de vista quantitatiu.  
 
Ara tenim les dades liquidades del 2009, que ens diuen dues coses. Primera, 
que ja el primer any d’aplicació, el nou model ha proporcionat 2.400 milions 
d’euros més dels que proporcionava l’anterior, per sobre de les previsions que 
aleshores vam fer des del govern. Això vol dir que en el moment en què el nou 
model estigui en ple funcionament (ja saben que s’aplica gradualment), 
l’increment de recursos se situarà a prop dels 3.700 milions d’euros.  
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Segona, el nou model ens col·loca, també per primer cop, per sobre de la 
mitjana. També en aquest punt, per damunt de les previsions que va fer el 
govern. Varem dir que ja el primer any passaríem a estar uns 2,6 punts per 
sobre de la mitjana (cal recordar que veníem de quatre punts per sota), i que en 
el moment de plena aplicació ens situarem 5 o 6 punts per damunt. Doncs, bé, 
les dades ens diuen que ja el primer any (el 2009) estarem 3,6 o 6 punts, 
segons es comptin o no els recursos destinats a competències exclusives, per 
sobre de la mitjana.  
 
El model és, doncs, un bon model. I que ho digui jo té poc valor, és clar, perquè 
sóc part interessada. El que és important és el que diuen les dades i aquestes 
són incontrovertibles. Per cert, permetin-me un parèntesi. He dit que és un bon 
model. A mi m’agrada més dir que és un bon model, que no això que es fa tan 
sovint de dir que és el millor model que hem tingut fins ara, o el millor de la 
història del nostre autogovern. I m’agrada més, perquè això s’ha de donar per 
suposat. Mai s’accepta canviar el model, si no es per millorar. I d’altra banda, 
un model pot ser millor que els anteriors i continuar sent dolent. 
 
No, el model és un bon model. Ara bé, a condició que es compleixi, està clar. I 
en aquest punt, cal dir que els incompliments i la manca de lleialtat per part del 
govern de l’Estat (de moment, el socialista; als nous els hem de donar un cert 
temps per a que també incompleixin), han estat flagrants. No cal que els recordi 
el fons de competitivitat o la DA 3a. I altres coses, de les que potser no s’ha 
parlat tant, però tal vegada més decisives, perquè sovint acabem tan esgotats 
reclamant el que és obvi, que passa desapercebut l’incompliment de qüestions 
més de fons i essencials. Com, per exemple, la creació del Consorci Tributari, 
punt fonamental, perquè està clar que no és el mateix que l’Estat tingui en 
exclusiva la clau de la caixa a que la compartim. I aquest és un punt en el qual 
l’Estat ha incomplert descaradament el mandat de l’Estatut, després d’una dura 
i difícil negociació, en la que no hi ha va haver acord, perquè nosaltres no vam 
voler que el preu de l’acord fos acceptar una ficció.  
 
Ara hi ha una proposta, que es diu pacte fiscal, que ens permet millorar aquest 
punt de partida? Magnífic. Encara que no s’ha explicat clarament, tot sembla 
apuntar que es tracta d’un model similar al del concert que tenen les comunitats 
forals. Si és així, hem de saber, que el concert té dos elements bàsics. Un és el 
tributari. L’altre, la quantia, que es desprèn directament del càlcul de la quota 
(el ‘cupo’) a pagar a l’Estat. Pel que fa a l’aspecte tributari, m’hi acabo de referir 
ara mateix. És fonamental, en efecte, que la Generalitat participi de manera 
decisiva en les responsabilitats de l’administració tributària dels impostos que 
paguem els ciutadans de Catalunya. I no només això, sinó que hi ha camp a 
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recórrer per millorar altres aspectes (per exemple, en el terreny normatiu) 
també importants, sobre els que ara no m’estendré. 
 
L’altre element bàsic és la determinació de la quota (el ‘cupo’), que vol dir, en 
definitiva, la quantia. Fins ara no s’ha explicat en absolut quina és la proposta 
del govern en aquest punt. Ara bé, si del que es tracta és d’equiparar la situació 
de Catalunya a la del País Basc (de Navarra, ja, ni en parlem), hem de saber, 
continuant fent servir les dades relatives que he utilitzat abans, que això 
significaria col·locar-se no quatre, sis o deu punts per sobre de la mitjana, sinó 
setanta.  
 
És a dir, si les CCAA de règim comú tenen 100 per habitant, les forals en tenen 
170. Jo he estat conseller d’Economia i Finances, de manera, que si algú em 
pregunta si m’agradaria incrementar els recursos de la Generalitat en un 70%, 
poden comprendre que la meva resposta, sense cap mena de vacil·lació, seria: 
on s’ha de signar?  
 
Coincidiran amb mi en que aquest és un tema essencial, perquè en definitiva 
estem parlant de quins són els límits que s’estableixen a la solidaritat, i quin és 
el resultat final expressat en increment de recursos. I si cal parlar seriosament, i 
crec que cal fer-ho, no pot quedar en la nebulosa i indeterminació amb la que 
alguns l’aborden. De manera, que cal parlar-ne i aprofundir els objectius que es 
plantegen. 
 
Ara bé, només demano dues coses. La primera, que tinguem clar el punt de 
partida: 3.680 milions d’euros i 106 de posició relativa. La segona és que 
l’equiparació amb les CCAA forals, hauria de suposar un augment d’aquest 
70%, i l’èxit o el fracàs del projecte seran valorats en funció de quant de lluny o 
de prop quedem d’aquest objectiu. És per això, que caldria ponderar molt 
objectivament fins a quin punt és realitzable, perquè el que no es pot fer és 
crear unes determinades expectatives, per després tractar d’explotar la 
frustració de no haver-les assolit. Ni tampoc obtenir un resultat poc millor, en 
realitat, del que ja hem obtingut, embolicar-lo en un paper ben bonic i posar-li 
un llacet de color rosa, i a base de focs artificials, fer creure que s’ha 
aconseguit l’èxit més gran de la història. Ni una cosa ni l’altra, perquè això seria 
enredar als ciutadans, i estic convençut que ningú no té aquest propòsit. 
 
Mirin, en matèria de finançament, tota ambició és poca. I nosaltres vam 
demostrar-ho quan varem negociar l’Estatut i quan varem negociar l’actual 
acord de finançament. 
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I també crec que en aquesta qüestió la unitat és imprescindible. La unitat de les 
forces catalanistes, aquí i allà, per defensar els interessos del país. En aquesta 
negociació, per nosaltres només hi ha un equip: Catalunya. I hem d’anar 
plegats, per assolir precisament aquests nous horitzons d’autogovern, dels 
quals els parlarà Pere Navarro.  
 
Moltes gràcies, Primer Secretari, moltes gràcies, amic Pere, per haver-me 
donat l’oportunitat de presentar-te avui aquí, davant d’un públic tan distingit. Et 
desitjo tot l’encert. Coratge, preparació i intel·ligència política no te’n falten. I 
saps que no et faltarà tampoc el suport per assolir els objectius més ambiciosos 
al servei de Catalunya. 
 
Si et plau, tens la paraula.   
 
 
   
Antoni Castells 
 
Barcelona, 29 de febrer de 2012 


