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l PSC viu un esquinçament 
intern. Lògic. Des del 1977 
ha participat –o ha estat el 
motor– de tots els combats 

del catalanisme: retorn de la Gene-
ralitat, Estatut del 79, Estatut del 
2006... I ara no pot estar en el nou 
consens dret a decidir-independèn-
cia, el full de ruta del pacte CiU-ERC. 
Creu, amb raó, que és un camí gaire-
bé impossible i inconvenient per su-
perar la crisi. Per això la setmana 
passada es va trobar que cinc dipu-
tats –que van recolzar la moció del 
PSC– no van votar en contra de la 
majoritària de CiU i ERC.
 És comprensible. Girona és 
Girona i Marina Geli i Quim Nadal 
trepitgen territori. I hi ha altres mo-
tius raonables. ¿És un error estratè-
gic separar-se del corrent majoritari 
convertit avui al sobiranisme? Pot-
ser. Però el PSC no podia votar una 
moció que no només s’havia gesti-
onat sense consultar-lo sinó que és 
condició substantiva del pacte CiU-

¿Dama de companyia?

joy. S’ha pagat car, tot i que alguns 
(els del com més malament, millor) 
diran que va ser bo perquè s’ha aca-
bat la via estatutària. I ara CiU i ERC 
volen anar cap a la independència 
sense el suport de dos terços del Par-
lament, amb les reticències serioses 
del món econòmic i sense aliats a 
Madrid, i quedar-se en una UE en què, 
excepte a la socialista França, manen 
els socis de Rajoy. És un camí més prò-
xim a la utopia que al realisme.
 Per altra banda, que cinc diputats 
expressin una opció pròpia no seria 
un drama als EUA (passa cada dia) 
ni en les democràcies europees amb 
diputat de districte. Tampoc ho se-
rà aquí si la cúpula respecta la con-
ducta dels rebels i si aquests adme-
ten que la minoria no mana. Pere 
Navarro ha pres una decisió arris-
cada que li reportarà moltes críti-
ques. I es pot estavellar. Però les al-
tres opcions portaven a fer del PSC 
una, apreciada o menyspreada, da-
ma de companyia.

vots amb els dels populars i que, en-
cara que passava ahir, obliden que 
CiU ha pactat amb ells sense manies 
durant dos anys. I que ERC es va unir 
al PP en el referèndum de l’Estatut. 
Curiós.
 Però l’única manera de poder tor-
nar a pactar seriosament amb CiU, o 
amb ERC –va ser el PSC, no CiU, qui va 
portar l’independentisme a la Gene-
ralitat– és marcar territori i dir que 
pactar exigeix negociar seriosament. 
Que amenaçar amb campanyes con-
tràries als mitjans amics no val.
 A l’Estatut del 2006 es va cometre 
l’error de deixar el PPC al marge, en 
lloc d’utilitzar-lo per pressionar Ra-
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Tapia

ERC. Subscriure el full de ruta impo-
sat a Artur Mas per ERC era acceptar 
la irrellevància. Convertir-se en un 
partit satèl·lit d’una conjunció so-
biranista que no sap si es podrà fer 
la consulta, que amaga la pregunta, 
que es pot dividir (Unió) i que tam-
poc sap si una Catalunya indepen-
dent es mantindria a la UE. I abste-
nir-se era anteposar la comoditat a 
la convicció. 
 És clar, trencar la unitat catala-
nista dol. I més si això porta a coinci-
dir amb el PP, responsable de la deri-
va independentista per la seva cam-
panya contra l’Estatut. Hi ha gent 
del PSC que no vol barrejar els seus 

33 Pere Navarro, en una recent compareixença a la seu del PSC.

ALBERT BERTRAN

DIMECRES
16 30 DE GENER DEL 2013Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Panorama    PoLÍtiCa

Navarro assumeix el risc de ruptura 
al PSC però intenta minimitzar-lo

el líder no hi veu diferències de fons i els crítics 
esperen amb calma tensa el consell nacional

els socialistes de la Diputació de Girona se 
sumen a la rebel·lió i recolzen el text sobiranista

JOSE RICO
BARCELONA

U
na mala passada del sub-
conscient va fer reconèi-
xer ahir al primer secreta-
ri del PSC, Pere Navarro, el 

que és un secret a crits: hi ha risc de 
ruptura al partit. Després de la con-
vulsa reunió de l’executiva de di-
lluns, en què alguns dirigents van 
acusar els diputats díscols d’«im- 
morals» i «deslleials», tant la direc-
ción com els sectors crítics assumei-
xen sense mitges tintes que la treva 
és tan fràgil que pot saltar pels aires 
en qualsevol moment i desembocar, 
per exemple, en una sortida de l’ala 
catalanista dels òrgans de direcció. 
El consell nacional de dissabte, que 
ha de ratificar el full de ruta de la re-
novació interna, serà una nova pro-
va de foc per comprovar si es pot sal-
var la unitat, un objectiu per al qual 
totes les parts es conjuren.
 Per explicar les diferències en el 
dret a decidir, la direcció socialista 
força la tesi que al PSC, pel seu ca-
ràcter transversal, l’està castigant 
amb duresa el temporal sobiranista 
que ha aixecat Artur Mas, i que afec-
ta també CiU. Navarro va voler rei-
terar aquesta idea ahir a Catalunya 
Ràdio, i va ser quan se li va escapar 
el seu diagnòstic real sobre la crisi 
interna al seu partit: «Els grans par-
tits a Catalunya s’estan trencant per 
les tensions des del punt de vista na-
cional. El PSC n’és un exemple i CiU 
n’és un altre». Immediatament es 

va adonar de la patinada i va inten-
tar puntualitzar: «Bé, trencar és una 
paraula massa dura. No li dic que es 
trenquin, però hi ha posicions dis-
crepants. Ha estat una expressió pot-
ser desafortunda». Després va inten-
tar relativitzar les diferències asse-
nyalant que, malgrat l’intercanvi de 
retrets, no hi va percebre discrepàn-
cies «de fons».
 
CALMA TENSA / Els crítics van abando-
nar amb pessimisme la reunió de di-
lluns, però eviten avançar esdeveni-
ments fins a veure si les aigües arri-
ben més calmades al  consell 
nacional. El que guanya força és la 
rebel·lió de càrrecs i dirigents terri-
torials. Sis diputats a la Diputació de 
Girona van recolzar ahir un text de 
suport a la declaració de sobirania 
del Parlament. Només un s’hi va opo-
sar: l’alcalde de Blanes, Josep Mari-
gó. I el líder del PSC a l’Ajuntament 
de Barcelona, Jordi Martí, va confes-
sar que ell també hauria avalat la 
proposta sobiranista.
 Potser per aquests moviments, 
Navarro es va reunir ahir amb el pre-
sident de l’Associació de Municipis 
per la Independència i alcalde de 
Vic, Josep Maria Vila d’Abadal. Va es-
coltar les seves tesis, però va consta-
tar les seves diferències, tot i que 70 
ajuntaments governats pel PSC, en-
tre ells 44 on ho fa amb majoria abso-
luta, estan adherits al col·lectiu. H
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Sí, a la Generalitat, i sembla que 
també a l’Executiu del PP, hi 
ha càrrecs favorables a aixecar 
el peu de l’accelerador per evi-
tar el xoc institucional. Però els 
fets de l’un i de l’altre continu-
en incrementant la velocitat cap 
a aquesta ruptura total. Davant 
la intenció del Govern central de 
controlar i limitar per llei l’acció 
exterior d’autonomies i munici-
pis, ahir la resposta va ser desafi-
adora. «No només continuarem 
fent el que fèiem sinó que ho in-
tensificarem, farem més activitat 
exterior que mai», va anunciar 
el portaveu i conseller Francesc 
Homs.

 Aquesta acció tindrà com a ob-
jectiu tant l’ajuda a la internacio-
nalització de l’economia catala-
na com l’anomenada «internaci-
onalització del conflicte» per part 
del president Artur Mas. És a dir, 
la part del full de ruta sobiranista 
que consisteix a buscar aliats ex-
teriors de cara a la celebració de 
la consulta d’autodeterminació i 
l’eventual constitució d’un Estat 
propi. En aquest sentit, la Genera-
litat ja treballa en la planificació 
d’aquests desplaçaments de Mas 
per la Unió Europea, entre altres 
destinacions.
 Aquesta acció es portarà a ter-
me «digui el que digui el senyor 
ministre», va insistir Homs. I per 
si no havia quedat prou clar el 
desafiament, el conseller es va 
referir a una informació recent 
sobre la despesa protocol·lària a 
l’ambaixada de París: «El que no 
farem serà gastar 330.000 euros 
en coberteria i estovalles, aquest 
és el concepte del ministre de po-
lítica exterior». H

XoC iNStitUCioNaL

La Generalitat 
desafia el PP 
i intensifica 
les relacions 
internacionals

FIDEL MASREAL
BARCELONA

Homs retreu a Exteriors 
que «gasti 330.000 euros 
en estovalles i coberts»

Usuario
Resaltado
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Coses de la vida    gran barcelona
Fòrum d’opinió Primera Plan@

«El projecte social ha de ser la prioritat de qualsevol 
governant. No podem permetre que als barris de 
Barcelona els rics siguin cada vegada més rics i els 
pobres siguin cada vegada més pobres» 

Jordi Martí, en un moment  
de la seva intervenció en el 
fòrum Primera Plan@, ahir.

«Sens dubte. Forçar la pròrroga 
dels pressupostos ha estat una de 
les decisions més dures de la me·
va carrera política. CiU va apro·
var el pla d’actuació municipal 
gràcies a l’abstenció del PSC, però 
els 10 punts que vam aconseguir 
incloure en aquest document no 
apareixen ni tenen cap partida as·
signada en els comptes que se’ns 
van presentar. De totes maneres, 
són tan continuistes, que la ciu·
tat gairebé ni ho notarà. Pel que 
fa a les inversions, estem oberts a 
pactar assumptes bàsics per a la 
ciutat, com la urbanització de la 
cobertura de les vies de Sants».

web.
La pregunta de la@

¿Creu oportú 
un esforç per 
intentar que BCN 
tingui comptes?
LLUÍS BUSQUETS (BARCELONA)

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

A
nava camí de ser un repàs 
del que s’ha publicat, de 
com els socialistes han dei·
xat Xavier Trias sense pres·

supostos perquè, diuen, l’alcalde no 
ha tingut en compte cap de les seves 
al·legacions als comptes que l’alcal·
de tenia al cap per al 2013. Jordi 
Martí es va donar mitja hora per il·
lustrar, i després de citar una de les 
últimes iniciativa veïnals que han 
brotat a la ciutat –Nou Barris Cabre·
jat– va canviar a un to més enèrgic i 
va començar a exposar, passant dels 
fets tal com ell els concep, a les solu·
cions tal com ell les projecta. El líder 
del grup municipal del PSC va pre·
sentar una «idea d’activació ciutada·
na», batejada com a Moviment 
Barcelona, destinada a convertir·se 
en un corrent progressista que recu·
peri «un projecte d’esquerres» per a 
la capital catalana. Molts dels pre·
sents en el fòrum Primera Plan@, or·
ganitzat per aquest diari i Banc 
Sabadell, es van recordar de Ciuta·
dans pel Canvi, la plataforma impul·
sada el 1998 per Pasqual Maragall 
que havia de modelar una alternati·
va al pujolisme.
 El propòsit de recuperar l’ajunta·
ment amb el suport d’una força so·
cial que transcendeixi el partit per·
metia ahir a Martí matar uns quants 
pardals d’un tret. Exposava el full de 
ruta que marcarà el rumb de l’opo·
sició a CiU i, al mateix temps, deixa·
va clar, per si hi havia dubtes, que es 
presentarà a les primàries del par·
tit –a mitjans de l’any que ve– que 
han de decidir el candidat a les elec·
cions locals del 2015. Es postulava, a 
més, davant dos possibles competi·
dors, el senador i primer secretari de 
la federació socialista de Barcelona, 
Carles Martí, i el diputat del PSC al 
Congrés Albert Soler, tots dos pre·
sents en l’acte.

DEBAT «SENSE LÍMITS» /  Moviment 
Barcelona està en fase embrionària i 
es presentarà d’aquí tres mesos amb 
la vocació d’«obrir·se a tots, ja siguin 
federalistes, independentistes, au·
tonomistes, unionistes, confedera·
listes, i la resta d’istes possibles». «El 
compromís amb la ciutat és de tots», 
va concretar Martí, que va avançar 
que aquest nou «espai aglutinador 

tell electoral, amb un dibuix d’Ho·
racio Elena que mostrava una ciutat 
de colors i gestos amables. Consci·
ent que ni les enquestes ni el resul·
tat de les últimes autonòmiques li 
són propicis, va apel·lar al pòsit que 
el PSC ha deixat en la societat. «És un 
partit que té una memòria que que·
da en l’inconscient», va esgrimir. 
Potser per això, perquè el partit pas·
sa per un moment delicat, el presi·
dent del grup municipal socialista 
ha volgut construir un «laboratori» 
que reculli sota un mateix sostre tot 
aquell que es consideri progressista 
i vulgui una metròpolis diferent de 
la que CiU assumeix com a correcta. 
«Em poso al capdavant d’aquest pro·
jecte amb la voluntat d’arribar a pre·
sentar·me a les primàries, siguin les 
del PSC de Barcelona o les d’un espai 
més ampli», va resumir el que va ser 
delegat de Cultura amb Jordi Hereu, 
que també va presenciar l’acte.

CONFIANÇA I DECEPCIÓ / Més enllà de 
l’anunci de l’«arrencada clandesti·
na» del Moviment Barcelona, Martí 
va centrar bona part de la seva expo·
sició a desmuntar el gir socialdemò·
crata que Trias va prometre en la se·
va investidura, el juliol del 2011. Es 
va mostrar decebut «per haver confi·
at que el denominat alcalde de les 
persones faria un gir cap a la ciuta·
dania» i va lamentar que les desi·
gualtats siguin cada dia més palpa·
bles, «amb uns rics que cada vegada 
són més rics, i uns pobres que cada 
vegada són més pobres». També va 
ser contundent sobre la relació mo·
netària entre el consistori i la Gene·
ralitat, després que Trias admetés di·
lluns que el país li deu a la ciutat 235 
milions d’euros. Martí va acusar l’al·
calde de «submissió i subordinació 
absoluta al Govern català i va aug·
mentar aquest deute fins als 440 mi·
lions d’euros si es tenen en compte 
«les inversions compromeses no exe·
cutades i les retallades en els orga·
nismes de gestió compartida».
  El temps i les aliances provaran 
si el cop de volant personal de Martí 
ahir torna el PSC a la via o si, contrà·
riament, el fa sortir 
definitivament de 
la carrera. H

Martí idea un futur 
«d’esquerres» que 
transcendeixi el PSc

El líder municipal socialista 
insta els progressistes a unir 
forces per recuperar BCN

Planteja un «laboratori 
d’activació ciutadana» sense 
entrar en pugnes identitàries

no posarà límits al debat». Per a 
aquesta nova empresa, Martí comp·
ta amb un grup d’apòstols –sembla 
que els seus propis regidors n’han 
quedat al marge– que ja estan esta·
blint els fonaments del pla, entre 
ells Toni Comín, un dels ideòlegs de 
Ciutadans pel Canvi, o el rector de la 
Universitat Pompeu Fabra, Josep 
Joan Moreso. L’equip el completen 
noms com l’arquitecte Josep Bo·
higas, el professor Xavier Bonal o el 
dissenyador Claret Serrahima. A la 
seva agenda, segons va compartir el 
seu principal impulsor, assumptes 
com «la Barcelona metropolitana, 
els projectes socials, els joves, l’edu·
cació i la participació ciutadana».
 Martí va recordar en l’ocàs de la se·
va conferència el lema socialista que 
va portar Narcís Serra a l’alcaldia de 
Barcelona el 1979. «Entra amb nos·
altres a l’ajuntament», deia el car·

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

les opinions

ÀNGEL ROS
ALCALDE DE LLEIDA

«Ha demostrat que té un 
projecte de progrés per a BCN. 
Un país no és sols una capital, 
però un país necessita una 
capital amb l’empenta que ha 
tingut sempre Barcelona»

PEP BOHIGAS
ARQUITECTE

«Jordi Martí pensa més en 
Barcelona que en el PSC. Per 
això podem ajudar-lo persones 
com jo. Es tracta d’una 
plataforma amb totes les 
independències possibles»


