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A
hir el jutge Pablo Ruz va 
tancar el cercle del cas Bár-
cenas al lligar-lo de manera 
directa amb el finança-

ment il·legal del PP i va optar per 
obrir una causa separada en les in-
vestigacions sobre la trama Gürtel, 
fent honor a l’executòria del defe-
nestrat Baltasar Garzón. S’activa ai-
xí el seu procediment «evitant en-
darreriments injustificats i inútils 
en la seva tramitació», afirma el jut-
ge en el seu acte. Potser ara es pugui 
fer un salt en l’aclariment de l’espec-
tacular escàndol de corrupció que té 
el PP i Mariano Rajoy paralitzats. Si 
sabéssim respondre a la pregunta 
¿per què eviten els populars quere-
llar-se directament contra el seu ex-
tresorer?, comprendríem la grave-
tat dels silencis i circumloquis del 
president quan se li pregunta per 

Luis Bárcenas, àlies l’innominable. 
Avui  el PP viu una guerra de nervis i 
campa una desconfiança generalit-
zada entre les diverses faccions. El 
que de moment salva el partit de la 
implosió interna és la seva còmoda 
majoria absoluta i que disposa de 
gairebé tres anys per endavant i de 
no pocs ressorts de poder a favor seu. 
I en l’apaivagament de tantes tensi-
ons hi juga un paper determinant el 
mateix Rajoy, tendent per naturale-
sa a ajornar decisions, encara que al-
gunes ja són més que urgents, espe-
cialment, en el seu amortitzat go-
vern.
 A Catalunya, Artur Mas també té 
les seves. Les seves dificultats són per 
partida doble. Primer, perquè quan 
es parla de corrupció, no pot predi-
car amb l’exemple. A més a més de 
la incomoditat de tenir Xavier Cres-

po, acusat de rebre regals de la mà-
fia russa, assegut al Parlament, Oriol 
Pujol també pot estar molt aviat im-
putat pel TSJC, de manera que hau-
ria de deixar la direcció del grup par-
lamentari. Això ha obert la lluita in-
terna pel seu relleu i ha provocat, 
sembla, l’inesperat abandonament 
de l’escó de l’exconseller Lluís Re-
coder, que ja va plantar Mas després 
del 25-N. ¿Es posa ara a un costat per 
postular-se com a successor del pre-
sident quan fracassi l’aventura se-
cessionista? Avui no disposa de su-

ports, però la política catalana està 
cremant etapes a passos agegantats 
i el futur pot arribar molt aviat.
 Segon, la dificultat de Mas és la 
seva debilitat política i que ha en-
trat de cap en la ratera d’ERC. Ori-
ol Junqueras no vol aprovar els pres-
supostos del 2013 si no s’explica mi-
llor que la culpa és tota de Madrid  i 
que l’enemic és Espanya. L’accelera-
da sobiranista és inevitable, però la 
cohesió a CiU pot esclatar. Una dipu-
tada d’Unió, Mercè Jou, ja ha aban-
donat el Govern per no regalar un es-
có a CDC.  
 Ben mirat, molt abans que l’anun-
ciat xoc de trens, es pot produir una 
implosió general. El que no sabem 
és quin dels dos governs descarrila-
rà primer. 

Molt abans que 
l’anunciat xoc de trens 
pot donar-se una 
implosió general

¿Qui
descarrilarà 
primer?
 

JOAQUIM

Coll

@joaquimcoll

NOVA INICIATIVA SOBIRANISTA

«¿Serà vàlid el carnet de conduir 
en una Catalunya independent?» 
És una de les 70 preguntes inclo-
ses d’inici a www.elclauer.cat, la 
web creada per 14 entitats sobi-
ranistes (comandades per Òmni-
um Cultural i l’Assemblea Nacio-
nal Catalana) en un intent d’acla-
rir dubtes sobre el funcionament 
d’un eventual i futur Estat català. 
«No és una web dirigida als que 
ja es mostren favorables a la in-
dependència», va assenyalar ahir 
la presidenta d’Òmnium, Muriel 
Casals –que, juntament amb la se-
va homòloga de l’ANC, una afòni-
ca Carme Forcadell, i el sociòleg 
Salvador Cardús va presidir la po-
sada de llarg de la iniciativa–, «si-
nó als indecisos i als que hi són 
hostils». És a dir, elclauer.cat és 
potser la primera eina de campa-
nya d’una consulta d’autodeter-
minació de futur encara incert.

 El nom escollit al·ludeix a les 
claus que s’aporten per a la inde-
pendència. La web s’organitza en 
12 claus temàtiques, cosa que, en 
català i assumint el doble sentit de 
la paraula clau, conforma el clauer 
que bateja la iniciativa. 
  Els promotors  de la iniciativa 
van posar ahir un èmfasi especial 
en el fet que la iniciativa, si bé neix 
amb una òbvia «mirada sobiranis-
ta», donat el caràcter de qui la sus-
tenta, «fuig de la propaganda i del 
pamflet».  Amb tot, i segons els ma-
teixos exemples mostrats ahir en 
la presentació, el llenguatge uti-
litzat és, a vegades, ambigu. Ver-
bigràcia: es va projectar un vídeo 
que intentava donar resposta a la 
pregunta «¿el castellà serà llengua 
cooficial en una Catalunya inde-
pendent?». En els tres minuts de 
durada es van sentir afirmacions 
com: «El castellà haurà de tenir un 
estatus jurídic i un reconeixement 
especial a l’Estat català, si els le-
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En clau de campanya 
14 entitats sobiranistes posen en marxa la web elclauer.cat per 
resoldre dubtes sobre el funcionament d’un eventual Estat català

gisladors així ho creuen». Queda 
clar que hi ha un reconeixement 
de la importància social d’aques-
ta llengua, però, ¿serà cooficial? 

Ambigua cooficialitat

Aquesta ambigüitat, curiosa-
ment, no existeix quan s’aborda 
la futura situació de l’aranès, que, 
diu la resposta d’elclauer.cat, «ac-
tualment ja és cooficial [com el 
castellà] i ho seguirà sent». Es po-
sin com es posin els legisladors, es 
pot deduir en aquest cas.
 I això que elclauer.cat neix, de 
partida, amb una triple versió, 
en català, castellà i anglès, que 
ha costat 14.000 euros. L’ús de la 
llengua de José Ignacio Wert el 
justifiquen els organitzadors per 
un doble motiu: facilitar l’accés a 
aquesta informació a una part de 
la població de Catalunya «que té 
problemes amb la llengua [catala-
na]» i també «a les espanyes». H 

33 Els representants de les 14 entitats i els responsables de la iniciativa, ahir a Barcelona.

ACN / PAULA MATEU

REPTE PER L’ESTAT PROPI

Els eurodiputats 
catalans duen a 
Brussel·les el cas 
de Rodríguez Sol
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CiU, PSC, ICV i ERC 
pregunten a la UE si 
l’Estat ha respectat la 
independència judicial

L
a Comissió Europea s’haurà 
de pronunciar sobre la deci-
sió de destituir Martín 
Rodríguez Sol com a fiscal 

superior de Catalunya per defensar 
la legitimitat de consultar als cata-
lans sobre el seu futur polític. Els eu-
rodiputats de CiU, PSC i ICV i ERC, 
van presentar ahir una pregunta a 
l’òrgan executiu de la UE per posar-
lo al corrent del cas i sol·licitar-li una 
valoració sobre això. En concret, vo-
len saber si Espanya ha pogut incom-
plir els criteris sobre independència 
judicial que fixa la legislació comu-
nitària.
 A diferència d’episodis anteriors, 
el front dels eurodiputats catalans 
(excepte el del PPC, Santiago Fisas) 
no s’ha esquerdat en aquesta ocasió 
i la interpel·lació porta la firma dels 
dos parlamentaris de CiU (Ramon 
Tremosa i Salvador Sedó), els dos 
del PSC (Raimon Obiols i Maria Ba-
dia) i el d’ICV (Raül Romeva), a més 
d’Ana Miranda (BNG) en represen-
tació d’ERC. En el seu escrit, recor-
den que, per adherir-se a la UE, els 
estats han de complir unes condici-
ons que, entre altres aspectes, fixen 
que «la independència judicial és de 
suprema importància».
 L’últim episodi de defensa de 
l’autogovern català a Brussel·les va 
desembocar en la dimissió de Badia 
com a número dos de la delegació so-

cialista espanyola al Parlament Eu-
ropeu. El motiu: haver subscrit una 
carta a la vicepresidenta de la Comis-
sió, Viviane Reding, per denunciar 
les «invocacions a les Forces Arma-
des» i a la seva possible intervenció 
a Catalunya per part del vicepresi-
dent de l’Eurocambra, Alejo Vidal-
Quadras, i instar la UE a intervenir 
«preventivament». El PSOE va repro-
var Badia i el PSC va deixar caure la 
seva diputada al·legant que havia 
afegit més llenya al foc de la tensió 
sobiranista.

CINC VIES PER A LA CONSULTA / D’altra 
banda, el Govern de CiU tindrà aviat 
sobre la taula un informe del seu òr-
gan assessor en temes d’autogovern, 
l’Institut d’Estudis Autonòmics 
(IEA), que li aconsella la negociació 
amb l’Executiu central com a millor 
via per realitzar la consulta. Es trac-
taria d’usar l’article 92 de la Consti-
tució, que faculta per convocar refe-
rèndums sobre «decisions polítiques 
de transcendència especial».
 Segons el text, avançat per Efe, 
aquesta via faria insostenible jurí-
dicament un veto estatal i, si es pro-
duís, legitimaria el Govern català a 
elevar el cas a la UE. No obstant, l’in-
forme també planteja usar la llei ca-
talana de consultes, la cessió de la 
competència sobre referèndums 
(també implica negociar amb l’Es-
tat) i la reforma constitucional (molt 
menys viable, segons el text). H

L’Institut d’Estudis 
Autonòmics aconsella 
negociar la consulta 
amb l’Executiu central
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