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L’opció de Navarro

Navarro i els dirigents de l’aparell que el van promoure a primer
secretari ja han decidit després de mesos carregant-se de raons
partidàries. És lícit i tindrà matisos, però és també lleig d’expli-

car dins i fora de casa. El PSC va assistir el 10-J del 2010, amb dubtes, a
la manifestació contra la sentència de l’Estatut i pel dret a decidir. Allà
Montilla va constatar que la centralitat (el frame, en diuen ara) s’havia
mogut. Per això va fer la campanya de “Ni independentistes ni de dre-
tes”. I ara el catalanisme ja no vol pactes desiguals amb Espanya i sí
obrir el meló del dret a decidir peti qui peti. El PSC no juga perquè sap
que CiU, ERC i ICV l’avançaran sempre i no vol arriscar
la relació amb el PSOE. Navarro opta per evitar fugues a
Ciutadans, aguantar al cinturó i ser només un partit
frontissa. És qüestió de temps que ho expliciti.
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mou ni un mil·límetre i va exigir que
no es torni a trencar més la discipli-
na de vot. Fins i tot el portaveu par-
lamentari, Maurici Lucena, va arri-
bar a amenaçar de dimitir si l’episo-
di al Parlament es repeteix en un fu-
tur. Tot i això, els díscols van avisar
que el seu criteri de “consciència i
coherència” amb el projecte i la ciu-
tadania seguirà viu.

Una síntesi implorada
Davant el que semblava una bom-
ba de rellotgeria a punt d’esclatar,
un gruix important de dirigents
afins a Navarro, com Antonio Bal-
món, José Zaragoza i Josep Mayo-
ral, sense donar suport als crítics,
van fer una crida a la calma i al di-
àleg. Però el clima era tan tens que
els díscols volien que el primer se-
cretari es mullés. “Ens vols o no
dins la teva executiva? Et veus amb
cor de seguir treballant amb nosal-
tres?” Aquestes preguntes, formu-
lades directament tant per Elena
com per Geli, van obtenir un silen-
ci de Navarro com a resposta.

“No sabem si Navarro vol encap-
çalar la síntesi o la fractura”, expli-
ca un crític. La tensió és tan gran
que fins i tot dirigents de l’executi-
va asseguren que, més enllà d’un
problema de cultura política, si
“Carme Chacón no tingués ambició
de liderar el PSOE” el PSC ara no es
trobaria en aquesta situació. “Na-
varro ha de ser explícit i no nedar
entre dues aigües. Hi ha d’haver un
reconeixement explícit que hi ha un
problema polític de fons. No parti-

ciparem en una operació de maqui-
llatge, i si no ens diu si ens vol a dins
o a fora no es crea un espai de con-
fiança”, afegeix un altre crític.

Per a la cúpula aquesta pregun-
ta té resposta des del moment que
s’acorda treballar per la síntesi i es
plasma en un document que serà
portat al consell nacional de dis-
sabte. El document defineix el ca-
lendari d’acció per “reorientar” el
partit amb un grup impulsor en el
qual els crítics tindran veu i no es
renunciarà formalment a cap sen-
sibilitat.

“Aquí ningú ha d’abandonar
l’executiva. Des del moment que

s’aprova un document conjunt és
absurd que demanin si se’ls vol fo-
ra o dins”, afirma un dirigent de
l’aparell, que insisteix que és res-
ponsabilitat dels crítics recuperar
ara “la confiança del consens”.

Les posicions estan enrocades
per més que, davant la premsa, el
portaveu de l’executiva, Jaume
Collboni, sortís del pas explicant
que l’executiva havia decidit “girar
full” del “greu” episodi del Parla-
ment i centrar-se en la síntesi. “Res
més lluny de la realitat. Això només
serveix per enganyar la gana”, insis-
teix el sector crític. “S’ha parlat clar
i amb franquesa. Reconduirem la si-
tuació”, promet la cúpula. Però els
díscols, ja escaldats, es donen un
temps límit. “Abans de l’estiu s’ha
de veure si hi pot haver síntesi o bé
fractura”, diu un dels dirigents.

La resta de grups hi furgaran
El PSC no ho tindrà fàcil i la resta de
grups furgaran en la ferida. ERC ja
va avançar ahir que els demanaran
que decideixin si poden integrar-se
al Consell Català per la Transició
Nacional. I a Nicaragua saben que
d’iniciatives trampa per posar-los
en contradicció se’n trobaran de
tots els grups i en totes les cambres.
Una patata calenta per a un PSC que
ja té 72 alcaldes adherits a l’Associ-
ació de Municipis per la Indepen-
dència. La d’ahir va ser una executi-
va d’un partit esmicolat que busca el
miracle de la reconciliació en un
context advers.e

El PSC no veu
la sortida del
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Navarro acusa els crítics de

“deslleials” però evita ser dràstic
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El diagnòstic és devasta-
dor, de fractura total. I
per molt que Pere Navar-
ro vulgui maquillar-ho
de portes enfora amb una

bateria de convencions per fomen-
tar el debat i rellançar el partit, el
malestar al PSC ja vessa per totes
bandes. L’executiva d’ahir va ser un
ring en el qual les dues ànimes del
partit van disputar un pols que nin-
gú acaba de guanyar. Perquè ni el
primer secretari va ser capaç d’anar
més enllà de la sanció econòmica als
diputats crítics que van trencar la
disciplina de vot amb la declaració de
sobirania, ni aquests, per la seva ban-
da, s’atreveixen, per ara, a plantar
Navarro en l’executiva i s’encoma-
nen a l’enèsim intent d’explorar “la
síntesi”. I és que els dos sectors te-
men igual que la ruptura definitiva
enfonsi el PSC en la marginalitat.

Al gabinet de crisi que havia de
donar resposta al gest de desobedi-
ència d’Àngel Ros, Joan Ignasi Ele-
na, Marina Geli, Rocío Martínez-
Sampere i Núria Ventura, els cops
van caure de totes bandes. Segons
fonts de l’executiva, va haver-hi 32
intervencions. I el seu sentit va anar
d’acord amb la composició de la cú-
pula: 23 contra trencar la discipli-
na de vot i 9 de suport als díscols.
Navarro va acusar els crítics de
“deslleialtat” i ja està, però va haver-
hi intervencions dures, com les de
Lídia Santos i Joan Canongia, que
van parlar “d’alta traïció” i van exi-
gir mà dura perquè, per ells, els crí-
tics ja no poden seguir ni a l’execu-
tiva i ni al grup parlamentari (que es
quedaria amb només 15 membres)
després del que va passar en el pri-
mer ple de la legislatura.

Contra la foto amb el PP i C’s
Per molt que els crítics van exposar
els motius del seu gest de desobedi-
ència al·legant que el no a la decla-
ració de sobirania juntament amb el
PP i Ciutadans no és la resposta que
espera del PSC gran part de la mili-
tància i la ciutadania, l’aparell no es
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Diu el portaveu del PSC que,
si bé el debat existent en el
si del seu partit “és un pro-
blema de fons”, el que cal

ara “és girar full”, i que, per tant,
amb 400 euros per cap el tema dels
cinc dissidents queda resolt. Dis-
sabte vinent hi ha consell nacional
i en l’horitzó un congrés que es re-
alitzarà d’aquí un any. La llàstima és
que la política catalana, la política
espanyola i el món no s’aturaran es-
perant que el debat dels socialistes
catalans arribi a alguna conclusió.

Tot fa suposar, doncs, que de mo-
ment s’opta pel mètode “el meu mal
no vol soroll”. Però de soroll n’hi ha,
i n’hi haurà encara més. Els manifes-
tos que han circulat aquests dies
–l’un dóna suport a la postura dels di-
putats que van deixar de votar el 23
de gener i l’altre és més oficialista–
han recollit centenars d’adhesions i
marquen clivelles significatives tant
territorials com ideològiques, que no
poden reduir-se a posicions o diver-
gències només situades en l’eix del
nacionalisme o del catalanisme.

Va emergint la significació del
debat sobre la forma del partit i so-
bre la necessitat de regeneració de-
mocràtica del sistema polític català.
Un sistema en què CiU i el PSC han
estat molts anys hegemònics i amb
una clara tendència a dividir-se es-

Xavier Trias es va reunir ahir
amb Artur Mas a Palau. PERE VIRGILI

LES FINANCES CATALANES

Trias culpa l’Estat
del deute que té

la Generalitat
amb l’Ajuntament

O.M.

BARCELONA. La Generalitat deu al
voltant de 235 milions d’euros a
l’Ajuntament de Barcelona i no
sembla, si es jutja pel context eco-
nòmic i la mala situació de les finan-
ces catalanes, que els pugui tornar
en un període curt de temps. A tot
plegat s’hi afegeixen, a parer de Xa-
vier Trias (CiU), l’alcalde de la capi-
tal, els objectius de dèficit que el go-
vern espanyol imposa a Catalunya,
que no li atorguen marge per com-
plir amb els seus compromisos. En
aquests termes es va expressar Tri-
as després de reunir-se durant una
hora i tres quarts amb el president
de la Generalitat, Artur Mas.

“Si Madrid segueix imposant
aquests percentatges [del 0,7% per
al 2013], la Generalitat no podrà dur
a terme els compromisos pactats”,
va insistir l’alcalde de Barcelona,
que va assegurar que faria costat a
Mas en la reclamació de la flexibilit-
zació del dèficit, en la defensa d’un
nou model de finançament per a Ca-
talunya i en el procés sobiranista
engegat per la Generalitat.

Pel que fa a compromisos con-
crets, Trias va assegurar que estava
disposat a seguir avançant diners a
la Generalitat per fer obres –com el
mercat del Guinardó– i va anunci-
ar la reactivació de la comissió mix-
ta Generalitat-Ajuntament. En for-
maran part Joaquim Forn i Sònia
Recasens, tinents d’alcalde, i la vice-
presidenta Joana Ortega i el conse-
ller Francesc Homs.

PSC i PP carreguen contra Trias
La reunió que van mantenir Trias i
Mas va despertar les queixes de
l’oposició. “Bany i massatge a Pa-
lau”, va expressar el portaveu soci-
alista a l’Ajuntament, Gabriel Colo-
mé. El cap de files del PP, Alberto
Fernández Díaz, va acusar l’alcalde
de posar Barcelona “al servei dels
interessos partidistes”, mentre que
Jordi Portabella, d’ERC, va posar la
independència com a solució als
problemes del consistori.e

Un partit abonat a
la tàctica de l’estruç

pais i capacitat de representació
d’interessos, però mantenint
l’acord sobre el fet que ells eren
gestors privilegiats de tot plegat.

La crisi del PSC és específica,
com ho és la que té la federació de
convergents i democristians. Pe-
rò totes dues posen en relleu ma-
neres obsoletes, patrimonials i
monopolistes de fer política i
d’exercir tasques representati-
ves. Opacitat, acords sense mira-
des inoportunes, “Avui per tu, de-
mà per mi”, “No ens farem mal”...
són expressions prou conegudes
d’una manera de fer política que
s’acaba. I segurament d’exem-
ples d’aquest capteniment n’hi
ha a totes dues bandes dels sec-
tors que dins del PSC han anat ar-
renglerant dirigents i militants.

Més pors que conviccions
La política catalana necessita que
l’espai que ha representat histò-
ricament el PSC no quedi al mar-
ge del procés de canvi nacional,
social i democràtic que la gent ha
impulsat. Però correm el perill
que alguns pensin més en com
quedaran ells en aquest futur im-
previsible que en com hi poden
contribuir i ajudar perquè no
acabi amb frustracions paralit-
zants. Tot el que ha passat al vol-
tant de la proposta unitària del
dret a decidir, les giragonses i va-
cil·lacions que s’han posat de ma-
nifest, posen en relleu que hi ha
més pors que conviccions.

La tàctica de l’estruç acostuma
a ser poc efectiva si el que la pro-
voca no és conjuntural. I no em
sembla que el que passa avui a
Catalunya sigui passatger. En
tornarem a parlar.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el portaveu del partit, Jaume
Collboni, ahir a la reunió de l’executiva del PSC. C.A.

La seva crisi, com la de CiU, evidencia
maneres obsoletes i patrimonials de fer

L’esborrany del full
de ruta insta a actuar
al marge del PSOE

“Farem un esforç de síntesi i d’im-
puls del projecte del PSC”, va dir
ahir el portaveu dels socialistes,
Jaume Collboni. El document que
el partit debatrà al consell nacio-
nal de dissabte, i que ahir va apro-
var l’executiva per unanimitat, es-
tableix que la direcció del PSC ha
“d’encapçalar un procés de recons-
trucció profunda” de la formació
perquè no es pot “resignar a repre-
sentar un 14% dels catalans”. Tam-
bé estableix que cal actuar “en clau
catalana” i que, per tant, la línia
d’actuació “no pot estar condicio-
nada per la política espanyola”.

El document preveu la creació
d’un grup impulsor que s’encarre-
garà de desenvolupar els contin-
guts de les cinc convencions que se
celebraran durant el 2013 i que ini-
cialment hauria d’estar format per
Miquel Iceta, Àngel Ros, Joan Ig-
nasi Elena, Josep Fèlix Ballesteros
i el mateix Collboni. Tot i això, Ele-
na ha comunicat que renunciarà a
formar-ne part. “Cal evitar un ex-
cés de personalismes. Això no vol
dir que no hi participi”, va argu-
mentar. El calendari que estableix
el document fixa l’aprovació del
reglament de les primàries abans
de finals de març.

Exigència
La cúpula diu
que “ningú ha
d’abandonar
l’executiva”,
però demana
obediència

Renúncia
Elena declina
formar part
del grup que
impulsarà la
reorientació
del partit

GABINET DE CRISI
Pere Navarro va reunir ahir

l’executiva del PSC per donar
una resposta als cinc diputats

que es van negar a votar en
contra de la sobirania. CÈLIA ATSET


