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SESSIÓ NÚM. 39.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a les deu del matí i tres 
minuts. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-
nyada dels vicepresidents primer i segon, el secretari pri-
mer, la secretària segona i el secretari tercer. Assisteixen 
la Mesa la secretària general i el lletrat Xavier Muro i Bas.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.

La presidenta

Senyores diputades i senyors diputats, es reprèn la 
sessió.

Debat
sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00006/09) (continuació)

Continuem el debat amb les intervencions dels repre-
sentants dels diferents grups parlamentaris.

En primer lloc, té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista, el senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Molt honorable presidenta, molt honorable president, 
senyores i senyors diputats, permetin-me que comen-
ci recordant aquell passatge de Tirant lo Blanc en què 
els crits de la princesa Carmesina despertaren tot el 
castell. L’emperador i l’emperadriu acudiren prest a la 
seva cambra, seguits de dames i servents. Carmesina, 
en veure’ls, no revelà la veritat, que no era altra que 
Tirant s’havia introduït furtivament al seu llit –ell ja 
havia saltat per la finestra i, per cert, s’havia trencat 
una cama. I declarà llavors la princesa solemnement: 
«Ha estat una rata.» Calmat l’enrenou, l’emperadriu, 
després d’una estona, pronuncià aquella frase que, tal 
com ens explicava el professor Jaume Vidal Alcover, a 
la dècada dels vuitanta, a la Universitat de Tarragona, 
va capgirar completament la història de la literatura 
catalana: «Marxem d’aquí, que em refrede.» És a dir, 
s’acabava el gènere dels llibres de cavalleries i comen-
çava, amb Tirant lo Blanc, la novel·la, gènere on passa-
ven coses reals, on la gent es refredava, cosa insòlita 
fins llavors. Per això, Cervantes, a El Quixot, diu del 
llibre de Joanot Martorell: «Es el mejor libro del mun-
do, donde comen los caballeros y duermen, y mueren 
en sus camas y hacen testamento antes de su muerte.» 
Fins aquí; el final de la cita.

Ahir, vostè, senyor president, ens va explicar una Ca-
talunya on no passa gairebé res i on els catalans i les 
catalanes viuen feliços i sense problemes. Per cert, 
president, sap quants cops va usar la paraula «cata-
lans» ahir? Dues. I la paraula «Catalunya», més de 
cent. Perquè vostè parla molt del país i poc dels i les 
que hi viuen. I la paraula «dones»? Zero.

Per cert, amb una falta absoluta de respecte a la insti-
tució del Parlament, abans d’entrar aquí ja sabíem tots 
i totes que havia decidit dissoldre’l, invalidant aquest 

debat i les propostes de resolució que s’hi han de pre-
sentar.

A Madrid va dir que decidiria després de sentir els 
grups parlamentaris. Què li va fer canviar d’opinió? 
Per què aquesta fugida endavant? No deu ser perquè 
necessiti una majoria sobiranista que ja té ara al Parla-
ment. Si vostè volia preguntar al poble, tenia dos anys 
per fer-ho. Per què no ho fa i, en canvi, dissol el Par-
lament? Jo li ho diré: perquè vol persistir en la seva 
política de retalls, que són agressions en tota regla a 
la classe treballadora i a la classe mitjana. Vostè les 
convoca, les eleccions, sense necessitat, per interes-
sos partidistes, perquè vol continuar retallant, per una 
banda, i mantenir l’ambigüitat en el camí cap a la rup-
tura amb Espanya. I ni una cosa ni l’altra, ni els retalls 
ni l’ambigüitat pot aguantar-los molt de temps.

De moment, fa deixadesa de funcions: no aprova pres-
supostos, ni tan sols els estan preparant els diferents 
departaments; provoca incertesa entre els catalans i 
els inversors i emprenedors. I mentrestant defuig la 
rea litat i no governa. Defuig la realitat i la veritat del 
que passa a Catalunya en un moment gravíssim, de 
profunda crisi econòmica, de supervivència per a mi-
lers de catalans, i apostant-ho tot al trencament i a la 
ruptura amb Espanya.

I jo l’invito avui a pensar i dialogar. Deia Eugeni 
d’Ors, president: «Només penso quan dialogo.» Per-
què, ho vulgui o no, hem de pensar i dialogar sobre la 
seva gestió de govern.

Senyor president, vostè, a la sortida de l’entrevista 
amb el president Rajoy, va dir que s’havia proposat 
aquesta legislatura tres objectius: redreçar la nostra 
economia –no cal que li digui com està; en la pràctica, 
intervinguda, feta un nyap–; avançar en polítiques so-
cials –després en parlarem–, i, en tercer lloc, la conse-
cució del pacte fiscal –què li he de dir? En tots tres ob-
jectius, senyor Mas, ha fracassat clamorosament. Però 
el que és pitjor, el que vostè de manera deliberada no 
reconeix és que en els dos anys que portem de man-
dat, el del «Govern dels millors», Catalunya, els cata-
lans i catalanes estan molt pitjor que abans.

Vostè ve aquí al Parlament i parla de les preocupants 
dades d’atur, de les inassumibles dades de pobresa i ex-
clusió social com si res. De la falta de creixement eco-
nòmic, i es queda tan ample. Però no havia dit que el 
«Govern dels millors» reduiria l’atur a la meitat, man-
tindria polítiques socials, educació, salut, benestar, 
de qualitat? Ho va firmar amb nosaltres, recorda? Sí, 
aquell acord d’investidura al qual ha faltat a la paraula, 
com ha fet amb altres grups i amb els mandats del Par-
lament, perquè irresponsablement, president, vostè no 
s’ha dedicat ni al creixement ni a l’atur ni a l’exclusió 
social; s’ha dedicat només a la transició nacional.

I si vostès no podien fer res i no són responsables de 
l’atur, de l’augment de la pobresa a Catalunya, de la fal-
ta de crèdit a les empreses, de la falta de polítiques de 
creixement, per què el tripartit sí que n’era, de culpa-
ble, i van dir que vostès ho solucionarien?

Què fa que vostès, que són els millors, siguin inno-
cents i la nostra herència culpable? Diu: «No, no es pot 
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enganyar la gent, ningú no pot prometre que acabarà 
amb les retallades, perquè volem pertànyer al club eu-
ropeu que ens imposa uns límits de dèficit, que vàrem 
trobar molt alt...», encara que es deixa de dir que vos-
tès demanaven més i més endeutament quan nosaltres 
fèiem els pressupostos. Vostès, que al novembre de fa 
només dos anys, enmig de la campanya, deien que re-
duirien l’atur a la meitat, i ara no se’n volen fer respon-
sables? Vostès, que en aquella campanya criticaven els 
bons patriòtics del Govern i li feien un gran favor al 
país dient que estava en fallida, i després n’han fet tres 
emissions més? Vostès, que deien que reduirien a la 
meitat el fracàs escolar, i acaben d’inaugurar el pitjor 
any escolar de la història contemporània?

I llavors arriba la tercera contorsió del president, que 
tracta de justificar-se i dir que tot això ho podríem fer 
simplement si tinguéssim el concert econòmic. Sí, el 
concert econòmic, diguem-ho amb totes les paraules, 
senyor president. O la independència. No li faci man-
dra, president, dir el que vol i el que sent. No diu que 
vostè ha decidit que vol dir la veritat? Ho va dir l’altre 
dia després de veure el president Rajoy. Doncs, digui 
la veritat, senyor Mas. Vostè no va anar a pactar, igual 
que Rajoy no el va rebre per parlar de cap pacte fis-
cal, sinó per treure-se’l de sobre. Vostè va anar a dir:  
«O concert econòmic o res», que no és anar a pactar.  
I va tornar a Catalunya dient que, com no ens donaven 
el concert, llavors independència.

Li costa tant a vostè dir la paraula amb què somni-
en tantes i tantes persones que es van manifestar a la  
diada –«independència»– com al senyor Rajoy li costa 
dir «rescat». Una coincidència més, com tantes n’han 
tingut vostès dos votant lleis contra els treballadors i 
les classes mitjanes al Congrés dels Diputats i al Par-
lament de Catalunya. Llavors, la gran justificació del 
que per al tripartit era mala gestió, desgavell de la des-
pesa i un gran dèficit que havíem deixat d’herència, 
ara, quan gestionen vostès, és únicament i exclusiva-
ment un problema de falta de concert econòmic i d’un 
estat propi.

Vol que li ho digui, senyor president? Sí, el dèficit fis-
cal que pateix Catalunya és excessiu, intolerable en 
època de crisi. Els socialistes ho sabem. Som els pri-
mers que ho vam denunciar oficialment quan gover-
nàvem. Perquè no fan falta trampes quan la veritat és 
tan evident. Sí, senyor president, necessitem un nou 
finançament; un pacte fiscal, que no concert econò-
mic, que sigui just i que redueixi la nostra aportació 
a la solidaritat. No ens hem cansat de dir-ho. Però no 
anem venent que el pacte fiscal resol tots els nostres 
problemes. Menys encara que ho farà la ruptura amb 
Espanya. O és que Irlanda, o Portugal, o Grècia, o, 
«si m’apura», Itàlia, o França, no són un estat propi..., 
sense problemes estructurals interns de finançament?

Vostès diuen: «No enganyin, no es pot deixar de re-
tallar.» Nosaltres diem: «Clar que hem de reformar!» 
La diputada Rocío Martínez-Sampere s’ha cansat de 
dir-ho. Però reformar no és retallar d’on vostès reta-
llen i a costa de qui retallen. Vostè ahir citava Fran-
çois Hollande. Sí, però ell, impostos a grans fortunes 
i quaranta-mil mestres més; vostè, regals als rics i tres 
mil mestres menys. Hi ha una altra manera de fer-ho. 

I li ho hem ofert tantes vegades com pressupostos hi 
ha hagut. Però vostès han pactat aquí i a Madrid amb 
el PP el model econòmic i social. I així ens trobem. 
La diferència, senyor president, és que nosaltres vam 
practicar la reducció gradual del dèficit i vostès han 
retallat en dos anys el 15 per cent de la despesa per 
acabar tenint el mateix dèficit que nosaltres.

I deixa una Catalunya trencada, un país de dues velo-
citats. Sap com qualifica la Creu Roja la situació del 
nostre país? De «desafiament humanitari», com als 
països amb conflictes greus. Catalunya es fractura so-
cialment, cada cop més; amb una elit que no té proble-
mes i amb unes classes mitjanes i treballadores que ho 
van tenint pitjor.

Vostè, senyor Mas, en els pitjors anys de la crisi que 
venim patint des del 2008, ha empitjorat les condici-
ons socials i econòmiques dels catalans i les catala-
nes. I podria donar moltes xifres. Un 20 per cent més 
d’aturats els darrers divuit mesos; 800.000 aturats. 
Se’ls imagina, president, baixant tots junts pel passeig 
de Gràcia? Els dirà també que la seva veu és la seva 
veu, és la veu de vostè, que el seu cor és el cor de vos-
tè, que els seus anhels també són els seus?

Ha augmentat la llista d’esperes quirúrgiques i d’es-
pecialista; ha donat llum verda a la pràctica desapa-
rició de la renda mínima d’inserció; ha disminuït les 
beques de menjador i les aportacions de la Generalitat 
a les escoles bressol. La meitat dels usuaris de Creu 
Roja no poden assegurar consum de carn per als seus 
fills dos cops a la setmana. La universitat pública ha 
reduït en el 18 per cent les seves aportacions, i el con-
seller d’Economia, quan parla d’universitats, diu que 
es comencin a buscar la vida.

Senyor Mas, això està passant a Catalunya. La llista 
és llarga; en podríem fer més. Tot això està repercu-
tint sobre els catalans i les catalanes. Quina sensibili-
tat demostra per tot això?

Senyor president, és un fet evident que tenim les fi-
nances intervingudes, que vostè ha demanat un res-
cat –per cert, amb condicions financeres, però també 
polítiques gràcies al vot del seu partit avalant la Llei 
d’estabilitat financera del Govern del Partit Popular–, 
com és evident que tenim un teixit productiu sense 
orientació, amb disminució de recursos destinats a in-
vestigació i universitats, que ignora el canvi climàtic, 
les seves conseqüències negatives i les possibilitats de 
creació de riquesa i de llocs de treball.

Senyor Mas, per vostè portar feina a Catalunya és dei-
xar d’invertir en investigació i desenvolupament i pro-
moure casinos o gegants parcs temàtics, dels quals, 
per cert, només tenim una roda de premsa.

Però allò més greu, president, en un moment tan greu 
de crisi és que ha estat incapaç o no ha volgut liderar 
un esforç col·lectiu, de tot el país, de les seves instituci-
ons, dels agents socials, dels grups parlamentaris, i ha 
preferit jugar al solitari i practicar una geometria va-
riable, que tenia poques variacions, en realitat, perquè 
gairebé sempre acabava sent una geometria acordada 
amb el Partit Popular. I finalment ha fracassat.
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En el que sí que ha tingut èxit, això sí, que li ho re-
conec, és a governar per a uns quants. Ha tingut èxit, 
aplaudit pel PP, que ja el considera el seu banc de 
proves particular, a practicar una política neoliberal, 
d’una austeritat mal entesa, a pactar amb el PP totes 
les polítiques regressives per a aquest país, a buscar el 
xoc de trens amb els seus companys de viatge en po-
lítiques neoliberals i centralistes, en contra de Catalu-
nya, dels catalans i les catalanes.

Però res del que ha fet és casual. Tampoc era inevita-
ble i era la seva única opció. Ha estat una elecció cons-
cient, una aposta per una política de dretes, pura i du-
ra, diguem-ho així, que ignora i trepitja la classe mitja 
i treballadora; a l’estil dels pitjors temps de Margaret 
Thatcher i Ronald Reagan; més injustificable que mai, 
perquè amb aquesta crisi tan brutal ha perjudicat du-
rament els més febles i els que menys recursos tenen, 
i ha regalat als poderosos i als benestants un retall de 
les seves aportacions, una amnistia per a les seves ma-
lifetes i una part del patrimoni públic. Vostè ha gover-
nat per a aquests i ha oblidat els altres, que són la gran 
majoria.

Senyor president, aquests darrers dies parla molt d’in-
dependència, encara que no esmenti la paraula. Dei-
xi’m que li parli d’algunes dependències. Senyor Mas, 
avui els catalans i catalanes som més dependents que 
mai, perquè vostè també hi ha col·laborat. Primer, som 
més dependents socialment. En col·laboració amb el 
PP, donant suport a la reforma laboral, o sent aliats 
en la política de retallades, o, en solitari, amb les re-
tallades que ha practicat vostè. Ha fet milers de nous 
dependents catalans i catalanes. S’ha carregat l’es-
tat com a proveïdor de serveis –ja m’entén–, sobre-
tot per als més febles, que cada cop són més, i ho ha 
anat transferint cap a la iniciativa privada. Només li 
cal mirar pàgines senceres als mitjans de publicitat 
de serveis sanitaris. O com, si vol una altra dada, les 
agències immobiliàries han trobat en alguns professi-
onals d’aquests serveis uns nous clients, perquè dispo-
sen de bastants més recursos. Tenim, doncs, nous i no-
ves catalans i catalanes dependents, molts d’ells joves 
sense feina i sense recursos, que és la màxima depen-
dència que pot existir. D’aquestes dependències vostè 
no en vol parlar mai.

Vostè invocava l’altre dia Francesc Macià. Però, una 
mica de respecte, president. El president Macià par-
lava d’una Catalunya justa. I vostè, president, l’ha fet 
més injusta que quan va arribar a la presidència.

Segon, som més dependents nacionalment. Senyor 
Mas, vostè ens ha fet també més dependents nacio-
nalment, no lluitant per recuperar el que es pogués de 
l’Estatut que va votar el poble de Catalunya i que des-
prés de la sentència del Tribunal Constitucional havia 
quedat malmès. Vostè havia de trobar solucions per 
les vies de reformes de lleis orgàniques o de trans-
ferències per acord mutu o per altres vies. D’això no 
n’ha parlat mai amb el PP? Però tampoc no ha fet cap 
esforç per desplegar-lo, per exemple en àmbits com la 
compilació del Codi civil, o en energia, o en tantes al-
tres. D’aquestes dependències, senyor Mas, vostè tam-
poc no en parla mai.

Tercer. Som més dependents que mai dels qui ma-
nen en el món global, els mercats financers, de verita-
bles especuladors de matèries primeres, dels qui fixen 
preus dels aliments cada dia, sobretot a la Borsa de 
Chicago amb els cereals, que han encarit tant el cis-
tell de la compra, tant els pinsos dels nostres rama-
ders, dels carburants, de les grans corporacions i mo-
nopolis que abusen dels consumidors indefensos, dels 
qui ens han de venir a rescatar, que també en som de-
pendents, del canvi climàtic i de les energies fòssils i 
nuclear, que són finites i contaminants. Senyor Mas, 
contra aquestes dependències ja sé que és molt difícil 
lluitar, però vostè tampoc no en parla mai. Alguns els 
tenim a casa, i els claven sancions milionàries perquè 
abusen dels catalans. No pot fer res? No vol fer res, ni 
en parla!

I quart: les dependències de l’Administració de l’Estat. 
D’aquestes n’hi ha algunes que s’han establert o incre-
mentat amb la seva pròpia col·laboració, perquè vos-
tè ha atemptat contra l’autonomia de Catalunya votant 
amb el PP decisions que limiten la nostra capacitat 
d’autogovern i ataquen els catalans i les catalanes: la 
Llei d’estabilitat pressupostària, el Fons de liquiditat, 
la paralització de la Llei de dependència, la reforma 
laboral o la Llei d’economia sostenible, entre altres; 
o el Decret 1/2012, que retalla les subvencions a les 
energies renovables. Certament, altres són imputables 
en exclusiva a la visió centralista del Govern del PP: el 
Decret d’educació, per exemple, les darreres decisions 
del Consell de Ministres de divendres passat. Que mai 
no ha entès, el Partit Popular, la realitat nacional de 
Catalunya, ja ho sabem.

Capítol a part mereixen les dependències econòmi-
ques, injustes, de l’Estat. Aquestes dependències, les 
financeres, que també ens preocupen i que són les úni-
ques, de les que li he enumerat, de les quals es queixa, 
en parla, reclama i vol que monopolitzin el debat, les 
de la falta de diners. Nosaltres també les considerem 
injustes, com totes les altres: el Fons de competitivi-
tat, l’addicional tercera de l’Estatut o la del pacte fis-
cal, que ha ocupat el debat dels últims mesos i que li 
ha servit per tapar la nefasta actuació del seu Govern 
en tots els àmbits i com a excusa per a convocar elec-
cions. Bé, què hi diu a tot això, president? De totes 
aquestes dependències que li he esmentat, moltes de 
les quals n’és autor o coresponsable, de quines ens vol 
lliurar? Vostè només de les que provenen de la relació 
de Catalunya amb Espanya, i trencant i apostant per la 
ruptura. Vostè només escull clamar contra la relació 
amb Espanya perquè li pot oferir més rèdits electorals, 
siguem clars, i deixa les altres no només perquè són 
més complexes, sinó perquè ni n’és sensible ni li mo-
lesten, o n’és fins i tot partícip.

Nosaltres volem alliberar de totes aquestes dependèn-
cies o de les màximes possibles... Fins i tot no renun-
ciem a lluitar contra les que s’estableixen des de molt 
lluny de Catalunya, perquè, des que existeix la globa-
lització, l’economia està més que mai al servei d’uns 
pocs i hem de posar-la al servei dels ciutadans. I, com 
que som en un món global i tenim tants poders a com-
batre, ens comprometem a treballar per un nou marc 
de relacions que inclogui també la construcció d’una 
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nova Europa, més forta, amb més competències, ca-
paç de sotmetre els monstres de la voracitat especula-
tiva per posar l’economia i els seus instruments al ser-
vei dels ciutadans i no a l’inrevés, com ara.

Per això, perquè lluitem contra tot tipus de dependèn-
cies dels catalans i les catalanes, li ha de quedar clar, 
president, que no lluitarà vostè més que nosaltres per 
la llibertat de Catalunya, és a dir, dels catalans i les 
catalanes. És per això que hem dit sempre que som 
socialistes i catalanistes per les mateixes raons, per-
què no entenem la lluita per Catalunya sense el treball 
per unes condicions de vida dignes per als catalans i 
les catalanes.

Miri, els socialistes hem estat clau en els moments 
crucials de la història recent de Catalunya. El 12 de 
juny de 1977, Joan Reventós, a la plaça Monumental 
–jo hi era present–, renunciant a presidir la Generali-
tat provisional i permetent el retorn del president Tar-
radellas. Vostès no ho volien, això. Amb l’Estatut del 
1979, amb l’Estatut del 2006. Perquè, president, Cata-
lunya sempre ha avançat més amb majories d’esquer-
res, i amb el PSC al capdavant. I continuem al servei 
del país, de tot el país, no només d’uns quants.

El passat 11 de setembre Barcelona va ser escenari 
d’una multitudinària manifestació, expressió princi-
palment del sentiment i la voluntat independentista de 
milers de ciutadans. Vostè se’n va declarar i va dir allò 
que la veu, el cor i els anhels dels manifestants també 
eren seus. El crit era clar i la seva veu interpreto que 
també, encara que no citi mai la paraula exactament. 
Així com vostè amaga sota l’estelada el debat social,  
el PSC no vol amagar cap debat, aquest tampoc. Hem 
escoltat el descontentament dels manifestants, i nos-
altres també participem del malestar que allí s’ex-
pressava. Discrepem en la sortida, la diferència està 
en la sortida al problema. Vostè diu que hem de tren-
car amb Espanya per avançar, nosaltres diem que  
volem avançar sense trencar amb Espanya. Hem de 
dir «prou»; nosaltres també diem que els catalans i les 
catalanes ens mereixem un tracte diferent, respecte i 
reconeixement. Per això volem una nova relació, un 
nou marc de relacions amb Espanya, que ja no podrà 
ser el mateix que en aquests anys de democràcia, per-
què volem tota la capacitat de decidir que es pugui en 
un món d’interdependències, i perquè volem acabar de 
construir una Europa a la qual els estats i nacions com 
la nostra, que la componem, també haurem de cedir 
sobirania, i més sobirania encara que la que tenim ara.

El PSC també vol un estat. Jo ho vaig dir l’altre dia: 
vull un estat; miri, com l’Estat lliure de Baviera dins 
la República Federal d’Alemanya, per exemple. Però 
volem un estat que garanteixi els serveis que dóna un 
estat: seguretat, sanitat, educació, protecció davant 
les adversitats, preservació de la meva llengua, de la 
meva cultura en tots els àmbits, i, en definitiva, que 
preservi la nostra identitat i personalitat nacional. Vo-
lem un estat exemplar en la convivència que no deixi 
que els més forts i amb més recursos, d’aquí o de fora, 
abusin, oblidin la majoria i no tinguin en compte que 
tothom té dret a les mateixes oportunitats, incloses les 
dones, de qui ahir no va parlar ni un sol cop. Volem 
un estat que en l’era de la globalització treballi en la 

solució dels problemes globals, com el terrorisme, el 
canvi climàtic i la dependència d’especuladors d’ali-
ments, de l’energia, de productes financers i de deutes 
públics i privats, de la salut i de la vida de pobles sen-
cers. Però no volem una ruptura amb Espanya, per-
què els temps no estan per separar sinó per agregar, ni 
per més incerteses de l’economia, del comerç, dels sis-
temes de protecció social, de l’energia, de l’aigua, de 
la cultura i de tantes coses comunes, ni de les tensions 
que en tots aquests àmbits de la convivència podrien 
generar-se durant anys i anys. No volem una ruptu-
ra amb l’Estat Espanyol, però sí un replantejament a 
fons de les relacions des del respecte mutu i bilateral, i 
d’una reassignació justa dels recursos econòmics.

Senyor Mas, vostè i el Partit Popular ofereixen a Ca-
talunya dos carrerons sense sortida. Nosaltres no po-
dem estar ni amb vostès ni amb ells, perquè hi ha una 
tercera via possible: la construcció d’un nou marc de 
relacions. Vostè s’ha rendit, o li és més còmode tren-
car perquè li aporta altres satisfaccions més o menys 
confessables. Nosaltres no ens rendirem. Si vostè no 
hi és per treballar per la cohesió civil del poble català, 
els socialistes, com hem fet des de fa trenta-cinc anys, 
com vam fer en la recuperació de la democràcia, com 
ho hem fet amb els dos estatuts, com ho hem fet sem-
pre, sí que hi serem. La nostra catalanitat és indestri-
able de la nostra estima per Catalunya i els catalans, 
de tots els catalans, dels 7 milions i mig de persones, 
molts milions amb vincles amb Espanya, a la qual  
necessitem per múltiples raons i motius: econòmics, 
culturals, socials, emotius, sentimentals, o simplement 
perquè hi ha milions de catalans i catalanes que no 
volen deixar de pertànyer-hi i de sentir-se’n.

Però és evident que hem d’avançar i de corregir mol-
tes coses en aquesta relació. Nosaltres volem reformar 
la constitució per tal d’assolir un estat federal que ga-
ranteixi el màxim autogovern per a Catalunya, asse-
guri un tracte fiscal just i reconegui la nostra identitat 
cultu ral en el marc de l’Estat espanyol i la Unió Euro-
pea, conscients que un sistema de sobiranies compar-
tides és la millor forma de gestionar les interdepen-
dències existents en l’economia global.

Proposem que els ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya decideixin lliurement sobre qualsevol proposta 
de canvi substancial de les relacions entre Catalunya 
i Espanya, acordada entre les institucions catalanes i  
espanyoles a través d’un referèndum en el qual es plan-
tegi una pregunta clara, que s’hagi de respondre de 
forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sot-
mès a consulta, i que aquesta sigui legal, naturalment.

Vostè ha de definir..., va dir que diria la veritat: quin 
és el seu camí? Què és això dels «objectius nacionals 
assolits»? Sabem que és la independència, encara que 
sigui una fal·làcia parlar en ple segle xxi, segle de 
les interdependències... Vostè vol aquest objectiu fi-
nal, però juga ambiguament amb les paraules i amb 
els procediments, i no aclareix res. Jo, si fos indepen-
dentista, que no ho sóc, m’enfadaria molt amb vostè 
avui, president; però sóc ciutadà de Catalunya i tinc 
dret que el meu president em digui com hi vol arri-
bar, tant si sóc federalista, com ho sóc, com qualsevol 
altre ciutadà de Catalunya. Amb una declaració uni-
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lateral? Amb un procediment acordat? Amb un refe-
rèndum o una consulta? Amb procediments legals o 
saltant-se la llei? En una, en dues legislatures, va dir 
ahir, o en tres, fins que assolim els objectius nacio-
nals? Si són més de dues, es continuarà presentant i 
liderant aquest projecte per assolir els objectius nacio-
nals? O més enllà del seu futur personal, al qual sem-
bla que vol lligar el país, en fi..., pensa que si es tarda 
més de vuit anys, en una transició tan llarga, que no 
deixa de ser un període provisional, com pensa que 
això afectarà la marxa del país, de la seva economia, 
de la seva convivència, de les seves energies?

Senyor Mas, la nostra proposta és concreta: nou marc 
de relacions inspirat en un nou federalisme; negocia-
ció, pacte i lliure decisió dels catalans i catalanes, i 
per procediments legals. Parlem de coses molt serio-
ses, no es pot ser ambigu. Vostè pot proposar la rup-
tura amb Espanya, hi té dret; però tenim dret, tots els 
catalans i catalanes, i vostè l’obligació, de definir com, 
quan i què, si els catalans i les catalanes podrem deci-
dir sobre el nostre futur i com pensa, en una declara-
ció unilateral del Parlament?

Senyor president, vaig acabant la meva intervenció, 
torno al principi, a la greu crisi que ens escanya. Per 
solucionar la gravíssima situació del nostre país, que 
afecta tant de ple milions de conciutadans nostres, 
nosaltres li diem, president, que hi ha una altra mane-
ra de fer, que una altra Catalunya és possible. Senyor 
president, li vàrem proposar un gran pacte nacional 
contra la crisi, una suma col·lectiva d’esforços que va 
menystenir, i el «govern dels millors» ha preferit ca-
minar en solitari, amb el resultat que tots coneixem: 
estem molt pitjor que llavors.

Senyor Mas, a aquest país no li calen unes eleccions, 
sinó un govern. Els catalans no necessiten incerteses 
ni improvisacions, sinó lideratge i full de ruta per a 
sortir de la crisi. Reformes sí, però amb imaginació 
i equitat. Li ha calgut, li ha faltat ambició, treball in-
tens, constant i ferm cada dia a favor de la llibertat i 
de la igualtat d’oportunitats dels catalans i les catala-
nes, més dependents avui que fa dos anys. Li ha faltat 
altura de mires, president, sentit de país, d’un projecte 
de poble unit que camina cap a majors cotes de pro-
grés, de justícia i de llibertat, amb una política d’aus-
teritat i reformes, sí, però que no augmentés les de-
sigualtats i que no impedís la reactivació econòmica, 
social i ambiental.

El Govern hauria hagut d’impulsar, el seu Govern, un 
esforç col·lectiu de tota la societat catalana, amb sentit 
de país, de forma concertada amb els principals agents 
econòmics i socials per sortir de la crisi, regenerant el 
teixit productiu, augmentant la competitivitat, recupe-
rant el Pla d’investigació i recerca, oferint possibilitats 
als joves, explorant en tota la seva dimensió les pos-
sibilitats econòmiques i de creació de llocs de treball 
que ofereixen la lluita contra el canvi climàtic i l’eco-
nomia verda, amb especial èmfasi en les energies re-
novables, perquè el futur, president, pertany a la rela-
ció estreta entre economia i ecologia, i si Catalunya 
ha estat i ha de voler seguir sent un país amb un alt 
component industrial hem de posar les bases per a un 
nou creixement basat en la intel·ligència, la innovació, 

el coneixement, l’eficiència, la sostenibilitat i la soli-
daritat amb les generacions que ens succeiran. Cata-
lunya necessita un pla per a la política energètica i la 
promoció de les tecnologies de futur que es proposi 
prescindir de les energies brutes i finites, i en especial 
de la nuclear, en un marc estratègic coherent i de llarg 
termini en el qual tots els actors de la política –econò-
mics, organitzacions ambientalistes i els sindicats– hi 
estiguin vinculats.

Senyor Mas, si vostè pensés en els catalans i les cata-
lanes, ahir no hauria anunciat eleccions, sinó un ca-
lendari per a reinstaurar l’impost de successions per 
a les grans fortunes, per a derogar l’euro per recepta, 
per a eliminar les carmanyoles, i augmentaria la quo-
ta de la Generalitat a les escoles bressol. Augmentaria 
les beques universitàries, restauraria el Pla de barris i 
l’activació de les polítiques socials d’habitatge, la dis-
minució dels abusius preus del transport públic i dels 
peatges, la paralització de la venda d’actius estratègics 
per al país, com Aigües Ter Llobregat, Túnel del Cadí 
o Tabasa.

Per últim, senyor Mas, li he dit abans que vostè no 
lluitarà més que nosaltres per la llibertat dels cata-
lans. Pels socialistes, la lluita per Catalunya no s’entén 
sense la lluita pels catalans, en especial pels que més 
malament ho estan passant i per aquells que aixequen 
el país amb el seu treball, siguin treballadors o autò-
noms, o empresaris, o joves, que ara constitueixen un 
nou col·lectiu marginat, o persones amb dificultats.

Vostè ha encetat un camí cap a la ruptura, cap a l’es-
cissió, i nosaltres volem establir un nou marc de re-
lacions amb Espanya i Europa des del federalisme. 
Europa, president, sí; avui una de les poques utopies 
raonables, desitjables, possibles i imprescindibles: Eu-
ropa. El seu camí és ple d’incerteses de tot tipus, el 
nostre es basa en la col·laboració i en la suma i en pre-
servar la unitat civil.

Joan Reventós, president que fou d’aquesta cambra, 
deia que el pacte és la forma primordial de fer política, 
el mètode per promoure un projecte col·lectiu ben ar-
ticulat i la via per resoldre els conflictes en els proces-
sos de transformació social.

El PSC creiem en el pacte, en el diàleg i en l’entesa i 
en la millora consensuada; creiem en les relacions fra-
ternals. Si vostè s’ha rendit, ho lamentem, però nosal-
tres seguirem treballant incansablement i amb la mà-
xima unitat, per a la qual –si canvia, president– ens 
tindrà a la seva disposició.

Volem una Catalunya de ciutadans lliures, i això no 
s’aconsegueix amb declaracions unilaterals, sinó amb 
el treball constant. Com diria Espriu, president: «In-
desinenter».

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Govern, té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.
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El president de la Generalitat (Artur Mas i Gavarró)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats..., senyor Sabaté, no..., escoltant la seva inter-
venció jo em preguntava: «En algun moment d’aquests 
trenta minuts el senyor Sabaté dirà alguna cosa en po-
sitiu?» Doncs no. (L’orador riu.) Trenta minuts i no-
més hi ha hagut crítiques, tot es fa malament, tot és 
un desastre monumental, això no s’aguanta per enlloc, 
etcètera.

Bé. Ja entenc que això forma part també de l’oposició, 
tots hem estat a l’oposició; però, de tota manera, fent 
un judici una mica més equilibrat, jo li diria: «Home, 
senyor Sabaté, vostès no es fan responsables de res? 
Vostès, la situació del país se la miren a distància com 
si no hi tinguessin absolutament cap responsabilitat?, 
no han governat ni a Catalunya ni a Espanya? A Ca-
talunya fa encara no dos anys que governaven vostès i 
hi van estar set o vuit anys seguits –per cert, d’aquests 
set o vuit anys, una bona part en una època d’expan-
sió econòmica–; a Espanya tot just fa un any, encara 
no, que vostès estaven en el Govern, i resulta que el 
Partit Socialista aquí no hi té cap responsabilitat. Tot 
s’ho mira des de la finestra com si fos un espectador..., 
hands-off, que diuen els anglesos, no?

Doncs, senyor Sabaté, a mi ja em sembla bé que vostè 
pugi aquí, vingui al Parlament i faci una crítica, i a més 
a més li toca, no?, perquè estan en l’oposició. I a més a  
més li diré que una part d’aquesta crítica crec que és 
bona, crec que és positiva, perquè la funció de l’oposi-
ció –jo hi estat bastants anys–, doncs, també passa per 
intentar subratllar allò que a criteri seu no funciona bé, 
i que això serveixi d’estímul i de reflexió; primer de 
reflexió i després d’estímul. Aquesta part, doncs, òb-
viament, jo no la hi criticaré pas, no?; al revés, això és 
molt saludable en democràcia. Ara, la sensació aquella 
de dir que el seu és un partit que no té res a veure amb 
aquesta situació, que és una mica la conclusió que es 
podria treure després de la seva intervenció, simple-
ment, senyor Sabaté, no és justa. No és justa, perquè 
no és real. Vostès tenen una enorme responsabilitat so-
bre el que ha passat a Catalunya i sobre el que ha pas-
sat a Espanya. I no vol dir que ho fessin tot malament, 
això –no vol dir que ho fessin tot malament.

Per exemple, vostè recorda què va passar el maig del 
2010? El maig del 2010 Europa va estar a punt de fer 
una intervenció integral del conjunt d’Espanya. Sap 
qui governava? El Partit Socialista. Sap que el PSC 
estava en aquell govern? Sap a qui van demanar aju-
da per salvar aquella situació? Sap qui els la va do-
nar? Sap a canvi de què? A canvi de res. I sap per què? 
Per sentit d’estat, perquè el vaixell s’enfonsava, i quan 
el vaixell s’enfonsava nosaltres no demanàvem res a 
canvi; governaven vostès, hi havia el PSC, el vaixell 
s’enfonsava, Europa estava a punt d’intervenir-nos, en 
aquella època l’oposició a nivell espanyol estava que 
només volia una cosa que era enderrocar el Govern al 
preu que fos, i, mira per on, allà hi havia una gent... 
–que vostè ara diu que volem trencar i fer ruptures i 
no sé quantes coses més, després li ho contestaré–,  
i aquella gent, que era la gent de Convergència i Unió 
–catalanistes, nacionalistes catalans–, a canvi de res, 
per evitar que el vaixell s’enfonsés, van ajudar.

I la pregunta és si vostès en algun moment estan dis-
posats a tenir aquests tipus d’actituds. Vostès s’ho 
han de pensar això, perquè aquestes actituds en po-
lítica són possibles –en política aquestes actituds són 
possibles– (veus de fons); són possibles per la via dels 
fets, no per la via de les paraules. Perquè, és clar, dir 
«estem disposats a ajudar, estem disposats a fer això,  
estem disposats a fer allò...», això ho diu tothom, se-
nyor Sabaté; però després, a més a més de dir-ho, 
doncs, s’ha de posar en pràctica, s’ha de notar que ai-
xò és d’aquesta manera.

I la pregunta que jo els faig en aquest sentit és: «Bé, 
escoltin, això és possible perquè...» –certament, vostè 
ho ha descrit, això, jo no li ho negaré pas– «la situa-
ció del país és tremendament complicada –tremenda-
ment complicada.» Les tensions són enormes, i vostès 
ho poden intuir o ho poden saber. I vostès saben que 
quan hi han aquestes tensions en un país cal actuar. 
No es pot mirar això com si fóssim espectadors tots 
plegats, perquè la situació del país s’anava deteriorant, 
i en molts sentits vostè té tota la raó, no l’hem aconse-
guida redreçar.

Jo em presentaré en aquestes eleccions i vostès diran: 
«Miri, això no està millor del que estava.» I tindran 
tota la raó. Ho diré jo mateix, que no està millor, com 
els ho vaig dir ahir en el meu discurs.

Ara, la pregunta que ens hem de fer tots plegats, si 
tots plegats volem que tot això vagi millor, és quins 
condicionants ens estan, en aquest moment, impedint 
que això vagi millor i quins instruments tenim a dis-
posició nostra per intentar redreçar aquesta situació. 
Pensem en aquests termes. I aleshores, si pensem en 
aquests termes, potser les coses les analitzarem d’una 
manera una mica diferent.

Vostè m’ha retret que jo parlo molt de Catalunya i poc 
dels catalans. Senyor Sabaté, jo li puc dir moltes ve-
gades el que li diré ara, però no caldrà. Sap què pas-
sa? És que nosaltres quan parlem de Catalunya sempre 
parlem dels catalans. No ens cal tornar-ho a dir, per-
què no hi hem posat mai cap dicotomia. Quan vostè 
parla d’un país, de què parla? Home, és clar que parla 
de la seva història, de les seves institucions, dels seus 
trets comuns culturals... Parla de tot això, parla del seu 
paisatge... Parla de tot això, perquè això també forma 
part d’un país, del territori, etcètera.

Però, vostè s’imagina un país sense gent? O s’imagina 
un país on la gent no sigui el primer? Doncs, escol-
ti, per nosaltres Catalunya són els catalans. I li diré 
més: «Catalunya són els catalans i les catalanes, i són 
7 milions i mig.» I no cal donar-hi gaires més voltes. 
Perquè, si no parléssim d’aquesta Catalunya, de la dels 
7 milions i mig de catalans, de quina Catalunya parla-
ríem? D’una Catalunya de cartró pedra?, d’una Cata-
lunya que forma part de l’edat mitjana? De quina Ca-
talunya parlaríem, senyor Sabaté? No veu que és una 
discussió absurda, això? Això són ganes de..., sim-
plement, doncs, tocar una mica el voraviu, per enten-
dre’ns, i de fer una cosa que és pitjor –de fer una cosa 
que és pitjor–, que és contraposar els dos conceptes, 
com vostès sempre han contraposat, moltes vegades, 
fins que van governar Catalunya. I aleshores jo aquí 
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li sentia alguns discursos, al senyor Montilla, que ja 
anaven diferents. Però durant molts anys vostès han 
dit: «No, és clar, és que una cosa és la identitat i una 
altra cosa són els drets socials; una cosa és la identitat 
i una altra cosa és el benestar i el progrés de la socie-
tat.» Ho han dit moltes vegades això, i que... (Veus de 
fons.) Sí..., escolti’m, si ho hem sentit moltes vegades! 
I que aquí ens dedicàvem a defenses identitàries que 
res tenien a veure amb el que era la societat catalana.

Moltes vegades ho han dit així. Com moltes vegades 
–perdonin que els ho digui– havien dit, en anteriors 
governs de Convergència i Unió, fa bastants anys en-
rere, que els problemes de Catalunya no eren de finan-
çament, els problemes de Catalunya eren de mala ges-
tió. I, mira per on, vostès van canviar radicalment el 
discurs quan van passar a governar. Aleshores ja no 
era un problema de mala gestió, aleshores va ser un 
problema de finançament. Van tocar de peus a terra o 
van veure la llum. I aquesta és la situació que tenim, 
senyor Sabaté. I, per tant, no confongui a ningú: els 
catalans i Catalunya..., els catalans, les catalanes i Ca-
talunya, si vostè vol dir-ho ja tot plegat, doncs, és el 
mateix, almenys per nosaltres. I que cadascú faci la 
seva reflexió en aquest sentit, no?

L’altra cosa que vostè em deia és que aquestes elecci-
ons es convoquen per interessos estrictament partidis-
tes. Doncs, permeti’m que li digui que no és cert, per-
què per interessos estrictament partidistes en aquest 
moment convenia no convocar-les –per interessos es-
trictament partidistes convenia no convocar-les.

Perquè, escolti, nosaltres tenim dos anys de mandat 
per endavant i no tenim cap alternativa possible en 
aquesta cambra que pugui substituir aquest Govern, 
no, a menys que vostès no es posin tots plegats al cos-
tat del Partit Popular per governar Catalunya, cosa 
que suposo que no faran. Per tant, no hi ha alternativa 
en aquesta legislatura. (Veus de fons.) No hi deu haver 
una majoria diferent –no hi deu haver una majoria di-
ferent aquí, no?–, una majoria diferent no hi deu ser 
per substituir aquest Govern.

Per tant, senyor Sabaté, escolti’m, nosaltres podem ti-
rar dos anys més, i «qui dia passa, any empeny». I per 
a un govern mentre hi ha legislatura hi ha vida. Vostès 
ho van demostrar molt bé a l’última època del tripar-
tit. Que no se’n recorda? Mentre hi havia legislatura hi 
havia vida, i van tirar fins al final.

I, per tant, no hi vegi raons partidistes, vegi simple-
ment la coherència normal que aquí estan passant fets 
excepcionals. No és normal que un milió i mig de per-
sones surtin al carrer, però no per protestar contra les 
retallades... (Remor de veus.) No, escolti’m, les co-
ses són com són... O no per protestar perquè Espanya 
s’havia ficat en una guerra en què no s’havia d’haver 
ficat –que també en van sortir molts–; o no per pro-
testar contra un atac terrorista d’aquells que escalfen 
la sang de tothom. No era per això, era per demanar...  
–vostè diu «la independència», digui-n’hi com vul-
gui–, la independència o l’estat propi, més llibertat per 
a Catalunya, la plenitud nacional, la sobirania... Tot va 
cap a la mateixa línia –tot va cap a la mateixa línia–, 

senyor Sabaté. I això no és un fet anecdòtic, és un fet 
molt important.

Jo els deia, a Madrid, unes setmanes enrere: «Vostès 
s’imaginen a Espanya una manifestació de 9 milions 
de persones, de cop? Se la imaginen?» No faria res el 
Govern espanyol davant d’una manifestació de 9 mili-
ons de persones? És la mateixa proporció que 1 milió 
i mig de persones a Catalunya. I resulta que el Govern 
de la Generalitat no ha de fer res, no ha de prendre cap 
decisió en funció d’això.

Segon; hi ha hagut o no hi ha hagut un no al pacte fis-
cal? Un no rotund. No hi ha hagut una porta per inten-
tar negociar i poder estar uns mesos negociant a veure 
si podíem apropar posicions. Hi ha hagut un tanca-
ment de porta, un cop de porta, en poques hores, en 
dues hores. I, davant d’això, què havíem de fer? Que-
dar-nos, també, quiets i sense prendre decisions?

Per tant, senyor Sabaté, aquí no hi ha interessos par-
tidistes, perquè nosaltres ens l’estem jugant. Nosal-
tres anem a unes eleccions en les quals vostès podran 
dir, ara, potser d’aquí a dos anys no ho haurien po-
gut dir, però ara ho podran dir: «Miri, això està pit-
jor, això està pitjor i això està pitjor.» I hi anem ara. 
I per què hi anem, senyor Sabaté? Per donar la veu al 
poble. I no convé en aquest moment donar-la-hi? Es-
tem o no estem –i alguns dels seus discursos sembla 
que apunten cap aquí, hi estem o no hi estem– davant 
d’un canvi de cruïlla històrica en aquest país? Hi som 
o no hi som? Doncs, escolti’m, posem-nos d’acord en 
aquest sentit: si hi som, s’ha de donar la veu al poble 
perquè decideixi, i, si no hi som, doncs, no ens embo-
liquem més amb aquest tipus de debats.

La nostra conclusió és que hi som. Estem davant d’un 
canvi, d’una cruïlla històrica. I, per tant, és important 
que la gent... –que és l’única manera d’escatir tots els 
interrogants que puguin sortir–, que la gent vagi a les 
urnes i digui: «Mirin, escoltin, volem que governin 
els que siguin» –ho decidiran els catalans i les cata-
lanes– «volem que governin aquests.» Hi haurà uns 
programes, a partir d’ara s’aniran configurant, «vo-
lem aquestes legitimitats, volem aquestes majories, 
volem aquest rumb». I això, ho suposo, en el fons ni 
els sorprèn ni els hauria d’incomodar.

I amb la seva intervenció, perdoni’m que li ho digui, 
ha fet la sensació que aquestes eleccions a vostès, al 
PSC, els incomoda. Jo no diré per què, perquè no vull 
entrar, amb vostès, en una lluita estrictament partidis-
ta. Em seria, com vostès poden comprendre, molt fàcil 
arribar a conclusions en aquest sentit –molt fàcil. Però 
no hi entraré, perquè crec que el to del país ha d’anar 
per una altra via, i la relació entre vostès i la resta de 
grups, i amb nosaltres concretament i amb el Govern, 
ha d’entrar en una via positiva, una via constructiva, 
una via, doncs, de poder parlar de moltes coses. Serà 
necessari que parlem de moltes coses.

I vostè tenia raó en una: el Partit Socialista de Cata-
lunya és un partit important. Sí senyor, i nosaltres ho 
sabem. I com que ho sabem i representen la realitat 
que representen, doncs, jo ara no especularé en per què 
vostès se senten incòmodes amb aquesta convocatòria 
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d’eleccions. Només intentava dir-li que les raons parti-
distes que vostè hi veu, simplement, no existeixen.

Parla vostè contínuament de trencament i de ruptura 
amb Espanya. Jo no utilitzo mai aquest llenguatge. Per 
què l’utilitza vostè? No, no, escolti’m. I per què l’utilit-
zen vostès? Perquè vostès ho volen situar en termes de 
trencament i de ruptura. Per què ha de ser així, senyor 
Sabaté? Per què no es pot parlar d’evolució d’un sis-
tema, d’evolució natural d’un sistema, fins i tot. O és 
que l’evolució natural d’una nació com Catalunya no 
ha de ser cap a un estat? Després s’hi arribarà més de 
pressa o més a poc a poc, però l’evolució natural d’una 
nació és de poder disposar d’un estat. Aquest estat, 
després, es pot vincular amb altres estats i pot com-
partir coses amb aquests altres estats. Molts països i 
estats de la Unió Europea entre ells comparteixen un 
munt de coses; abans eren estats independents i avui 
certament són estats interdependents, que cada vegada 
cedeixen més sobirania al conjunt de la Unió Europea, 
i es queden curts.

Nosaltres mateixos, que diem «la màxima llibertat na-
cional per a Catalunya, fins al punt que puguem arri-
bar a un estat propi, si cal», nosaltres, que diem això, 
també els diem: «Escoltin, però cedint sobirania a Eu-
ropa.» Perquè Europa no serà ningú si no és important 
i no té poder polític en el centre d’Europa, i quan dic 
«el centre» no vull dir el centre geogràfic, sinó en el 
cor d’Europa.

Per tant, escolti’m, no hi ha d’haver trencaments i rup-
tures. Sap què passa? Que, sempre que es planteja al-
gun tema així, des d’Espanya o des de la gent que in-
flueixen i manen a Espanya es parla de trencament i 
de ruptura, en parlen ells, en aquests termes. I vostès 
s’hi apunten, a aquest llenguatge, vostès s’hi apunten, 
com vostè ha demostrat. Les paraules que vostè ha uti-
litzat més avui, aquí, són «trencament» i «ruptura», 
que és exactament el mateix llenguatge que s’escolta 
a Espanya per part de determinats sectors: «la ruptu-
ra...», «todo...», «així se’n va tot en orris».

Aquest és el llenguatge d’allà, senyor Sabaté. I hi ha un 
llenguatge diferent i un llenguatge molt millor, que és 
el llenguatge de: «Fem evolucionar un sistema que la  
gent de Catalunya o una bona part de la gent de Cata-
lunya ha arribat a la conclusió que ja no funciona per 
a nosaltres, que aquesta dependència respecte a l’Es-
tat espanyol, que cada vegada és més dura, ens està 
tallant les ales del progrés econòmic i del progrés so-
cial i de la identitat, del progrés econòmic i del pro-
grés social.» Tot això va junt, senyor Sabaté; no hi ha 
objectius nacionals per una banda, autogovern per una 
banda, autodeterminació i estat propi per una banda, i 
a l’altre costat, completament diferent, hi ha el progrés 
social, les polítiques de cohesió, el progrés econòmic, 
etcètera. Tot això va junt. Ara hi ha molta gent a Cata-
lunya que ja ho han entès això, potser dels que encara 
no ho havien escatit del tot. Però tothom ho veu, això, 
ja, que una cosa va lligada amb l’altra. I, per tant, res 
de ruptura i res de trencament; la ruptura i el trenca-
ment la provoquem els altres amb el seu llenguatge i 
amb les seves actituds i amb les seves decisions.

I jo els demano, com a partits catalans, que no parlin 
en aquests termes, si pot ser, perquè nosaltres hem de 
parlar en uns termes diferents com a país, i crec que 
millors. No han d’escoltar a Madrid que nosaltres es-
tem parlant de ruptura i de trencament; són ells que 
parlen en aquests termes, perquè ells només plantegen 
a la vida les coses d’aquesta manera, és el «el tot o re», 
és el «blanc i negre», qualsevol cosa que sigui diferent 
del que ells volen monolíticament és un trencament o 
és una ruptura. Doncs, és exactament al contrari, se-
nyor Sabaté.

Dues o tres coses més, abans d’anar acabant. Vostè 
ens parlava del tema del concert econòmic, del pac-
te fiscal, etcètera. I em ve a dir: «Vostè va anar allà al 
tot o re». I ens parla, també, de reforma de la Consti-
tució –després m’hi referiré. Senyor Sabaté, vostès no 
recorden que el mes de juliol vostès no hi van votar a 
favor del pacte fiscal? Van votar a favor d’una part, pe-
rò en tota la part més important del pacte fiscal vostès 
es van demarcar. I la pregunta que els fem és: per què?

Ara ens parlen de reformar la Constitució espanyola, 
que és una operació d’una envergadura extraordinària, 
i no van ser capaços d’afegir-se al cent per cent del 
pacte fiscal que plantejava el Parlament de Catalunya i 
es van quedar més a prop del PP que no pas de la ma-
joria del Parlament que estava proposant això? (Remor 
de veus.) Escolti’m, aquesta és la realitat! Aquesta és 
la realitat –aquesta és la realitat. Vostès hi van ser en 
part, però no hi van ser del tot. També el PP hi va ser 
en part –també el PP hi va ser en part. Que la seva 
part era una mica més alta? D’acord. Però, a efectes 
reals, vostès allà no hi van ser com hi podien haver es-
tat –no hi van ser com hi podien haver estat. Per què? 
Perquè ara podríem parlar amb més autoritat del pacte 
fiscal, però és que no estaven ni aquí –no estaven ni 
aquí. I quan jo vaig anar a veure al senyor Rajoy i li 
vaig parlar d’això i em va dir «llévalo al Congreso de 
los Diputados», també em va dir que el Partit Socia-
lista hi votaria en contra. I no només ho diu el senyor 
Rajoy, senyor Sabaté, ho diu el senyor Rubalcaba: «Ni 
hablar del pacto fiscal!» Socialistes dixit. «Ni hablar», 
senyor Sabaté. I «ni hablar» vol dir «ni hablar», s’en-
tén perfectament. Aquesta és la realitat.

Vostès en aquest tema..., no vostès com a PSC, estic 
dient, però el Partit Socialista, a nivell espanyol, va de 
bracet amb el PP per dir-li no a Catalunya en el pacte 
fiscal. Això és el que ha passat aquestes darreres ho-
res i aquests darrers dies. I a vostès això no els signi-
fica cap interpel·lació pròpia? Vostès això ho conside-
ren més o menys normal, més o menys natural. Vostès 
podrien haver triat una altra opció, que evidentment 
els hauria provocat una tensió amb el PSOE, això és 
evident, és evident que hauria estat així, però podri-
en haver votat el cent per cent del pacte fiscal que es 
proposava en aquest Parlament de Catalunya al cos-
tat d’Esquerra Republicana, i al costat d’Iniciativa per 
Catalunya i de Convergència i Unió, i del senyor La-
porta. Podien haver-ho fet, però no ho varen fer.

I, sí senyor, al pacte fiscal li hem dit així, però era 
el concert econòmic, sí senyor, però és que ho hem 
dit sempre. (Remor de veus.) Hem dit, escoltin... Bé, 
doncs, no. Deu ser que no se n’han volgut assabentar. 
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(Remor de veus.) Sí; li hem dit «pacte fiscal en la lí-
nia del concert econòmic». Està en les resolucions del 
Parlament, sempre es cita d’aquesta manera. I quan 
vostès es llegeixen allò és el concert econòmic, però 
que li diem «pacte fiscal» per no semblar que és exac-
tament igual que el País Basc... (Persisteix la remor de 
veus.) Perdonin, perdonin, perdonin...

La presidenta

Un moment, president....

El president de la Generalitat

Els veig molt animats...

La presidenta

President, president...

El president de la Generalitat

Per una raó molt concreta...

La presidenta

Un moment, un moment...

El president de la Generalitat

Perquè n’hi ha una, de diferència...

La presidenta

Si us plau, si volen... Silenci.

El president de la Generalitat

Sí que n’hi havia una, de diferència, molt important, 
i per això se li pot dir d’una altra manera encara que 
l’esquelet sigui el mateix. I quina era la diferència? 
La diferència és que des d’aquí es plantejava amb una 
quota de solidaritat respecte a les zones més desfa-
vorides del conjunt de l’Estat espanyol, cosa que des 
d’altres llocs no s’ha plantejat mai d’aquesta mateixa 
manera. Petita diferència, però no precisament petita. 
I ni amb aquestes condicions, senyor Sabaté, vostès 
van votar a favor, del tot, ni amb aquestes condicions.

Ara, és evident que el que es volia i el que es vol és so-
birania fiscal per a Catalunya. I a això se li pot dir de 
moltes maneres; digui-li «concert econòmic», digui-li 
«pacte fiscal», digui-li com vulgui. Això és sobirania 
fiscal per a Catalunya, que vol dir una agència tributà-
ria, allò que se’n diu «la clau de la caixa»; que aquest 
Parlament pugui modificar els impostos molt més del 
que els pot modificar, igual que altres parlaments de 
l’Estat espanyol que ho poden fer; vol dir que aquí es  
té la responsabilitat de gestionar els impostos que  
es paguen a Catalunya, i vol dir que, després, de mane-
ra bilateral, no dintre del «café para todos», de manera 
bilateral, es pacta amb l’Estat cada ics temps les quo-
tes que toquin de solidaritat, de pagaments pels ser-
veis que l’Estat presta, etcètera. Això és el que es vol 

i això és el que, d’una forma o d’una altra, en el futur 
hem d’aconseguir; pot ser per la via del pacte o pot ser 
per la via de la decisió pròpia, dintre de la mateixa Ca-
talunya. Estem en aquesta via; estem en la via en què 
probablement les institucions catalanes hauran d’anar 
prenent decisions sobiranes independentment de si 
en això és més o menys possible arribar al pacte amb 
l’Estat espanyol.

Dos temes més, finals. Vostè ha fet una exposició molt 
llarga sobre tot allò que, segons vostè, és un desastre 
monumental; no hi ha re que funcioni bé. Jo només 
li demano una cosa i és que..., li dono la raó en una 
cosa: hi ha una tensió molt gran sobre tots els serveis 
públics –això és cert–; les reduccions de pressupostos 
que s’estan fent no són neutres –això també és veri-
tat. Preguntin-se si és possible, en les nostres condi-
cions, en les nostres condicions i amb els nostres ins-
truments i amb les nostres capacitats, fer alguna cosa 
diferent, que no siguin reduccions pressupostàries, 
preguntin-s’ho. Preguntin-se, si no complim amb els 
mandats que tenim de la Unió Europea sobre controls 
de dèficit, qui ens deixarà els diners per pagar allò que 
gastem de més. Qui ens els deixarà, aquests diners, 
senyor Sabaté? Qui ens els deixarà? Si vol, en parlem 
a fons. Qui ens els deixarà, aquests diners? Perquè, si 
els diners no es poden obtenir, com vol, vostè, gastar 
de més? Com pagarem? Pagarem amb paraules? Paga-
rem amb brindis al sol? Pagarem amb discursos? Per 
poder pagar allò que et gastes de més del que tens au-
toritzat, necessites que algú et presti aquests diners.

I permeti’m que li digui que, tal com està la situació 
de l’Estat espanyol en el seu conjunt, que no és preci-
sament d’un gran prestigi a nivell internacional, anar 
a obtenir diners és pràcticament impossible, si no im-
possible, fora de casa nostra. Aquesta és la realitat.  
I això ho ha entès tothom, senyor Sabaté, ho ha entès 
tothom; ho han entès tots els països de la Unió Eu-
ropea, tots. Holanda, que és un país que va raonable-
ment bé, ha hagut de convocar eleccions anticipades 
perquè resulta que en el Parlament holandès no hi ha-
via majoria per poder fer les retallades que havien de 
fer. I estem parlant d’un país que és molt més pròsper 
que no pas el nostre i que té accés a tots els mercats 
internacionals des del punt de vista financer.

Li ho torno a repetir. El president francès, el senyor 
François Hollande, que d’una manera molt explícita 
havia dit als francesos: «Voteu-me, perquè jo canviaré 
la política d’austeritat de la Unió Europea.» Això ho 
sentíem fa pocs mesos. I vostès s’hi apuntaven i s’hi 
anaven a abraçar. I el senyor Hollande, president de 
França, que és un estat molt poderós, que sí que té al-
guns instruments que òbviament no té Catalunya, ni 
tan sols Espanya, per influir decisivament en la polí-
tica de la Unió Europea, el senyor Hollande, president 
de França, no només no ha canviat la política, sinó 
que aplica ell l’austeritat i les retallades, per valor de 
30.000 milions d’euros, la major retallada en la histò-
ria de la República Francesa. I ho fa un socialista que 
havia promès exactament el contrari, com ara un pre-
sident del Govern espanyol del Partit Popular fa exac-
tament el contrari del que havia dit en la seva campa-
nya electoral i en el seu programa, exactament així.
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Conclusió. L’única cosa que no s’ha de fer, crec jo, és 
enganyar la gent. La realitat és molt dura? És molt du-
ra, molt dura; és molt dura, és veritat. Ara, l’única co-
sa que hem de procurar és no enganyar la gent. I jo, 
per exemple, no prometré en aquesta campanya elec-
toral que no hi haurà més retalles en el futur. Vostès 
diguin el que vulguin –vostès diguin el que vulguin. 
Vostès diran que no n’hi haurà més, que tot això vos-
tès ho capgiraran, que no sé quantes històries més... 
Saben que no ho faran. I, com que ho saben, no poden 
enganyar. I aquesta és la realitat no només nostra, no 
només de les autonomies, sinó que és la realitat del 
conjunt dels països de la Unió Europea. Els que esta-
ven millor i feien millor els deures ara tenen moltes 
menys retallades, o cap; els que els havien fet pitjor, 
ara en tenen moltes més.

Que jo estic d’acord amb aquesta política? No, senyor, 
no al cent per cent; defenso l’austeritat, però crec que 
s’està anant massa enllà, crec que les regles que s’es-
tan imposant a Europa són regles que al final no aca-
baran servint per a l’objectiu que s’està intentant, que 
és la recuperació econòmica i la creació d’ocupació. 
Però estem en aquestes regles, estem en aquestes nor-
mes, i no en podem sortir, d’aquestes normes. I, per 
tant, fem-ho el millor possible, dintre d’aquestes nor-
mes. I si algú les pot canviar, canviem-les; jo ja m’hi 
apuntaré. Però, si no les pot canviar França, senyor 
Sabaté, si no les pot canviar França, les podrà can-
viar Catalunya, que no és ni un estat i que si ho fos 
seria un estat molt petit comparat amb França? És 
rea lista plantejar-ho així? S’ho creurà algú, que Cata-
lunya canviarà les normes de la Unió Europea si Fran-
ça no ho pot aconseguir? Això, ja se sap que funciona 
d’aquesta manera.

Dintre d’això, senyor Sabaté, dintre d’això, siguem ho-
nestos. Jo li demano una certa honestedat i una certa, 
diguem-ne..., bé, no li dic «solidaritat», perquè seria 
excessiu, però una certa comprensió respecte al que 
està passant. Dintre d’aquest marc, que és molt dur, 
duríssim, el país funciona. Dintre d’aquest marc du-
ríssim, el país funciona: funciona l’escola, funcionen 
les escoles, i en algun sentit funcionen amb algunes 
millors ràtios que no pas quan teníem més recursos 
o podíem anar més als deutes. (Pausa.) Sí senyor, és 
així, i es pot analitzar cas per cas. No és per mèrit del 
Govern exclusivament ni principalment, és perquè la 
gent s’ha conscienciat, la gent; per exemple, la co-
munitat educativa i els ensenyants i els docents s’han 
cons cienciat. Clar que sempre hi haurà protestes, per-
què a ningú li agrada que li treguin una part del salari, 
o que el facin treballar més per cobrar menys; això no 
agrada a ningú. Però la gent és conscient de la realitat 
del país. I en aquest sentit el país funciona. Funcionen 
les escoles, funcionen les universitats, funciona la po-
licia, funcionen els centres d’atenció primària, funcio-
nen els hospitals, funcionen les urgències... Tot funci-
ona, senyor Sabaté. Amb tensions? És clar que sí, però 
tot funciona. I vostès haurien de tenir l’honestedat de 
reconèixer-ho i a més a més l’honestedat de fer enten-
dre a la gent que en aquestes condicions és molt difícil 
afegir-hi més recursos. L’única cosa que es pot fer és 
intentar mantenir el que és bàsic i essencial del con-
junt de l’estat del benestar.

I els programes de lluita contra la pobresa no només 
funcionen, sinó que han augmentat en dotacions; no 
es gasta menys, és gasta més. I en el PIRMI que vostè 
ha esmentat en el pressupost del 2010 hi havia menys 
diners quan vostès governaven que no pas el 2011 i 
el 2012, en el pressupost hi havien menys diners, que 
és on es fixen les prioritats. Per tant, no ens vinguin 
aquí a pintar un panorama desolador, com si el país 
se n’hagués anat en orris i no funcionés absolutament 
res. El país funciona, i no per mèrit principal del Go-
vern. El Govern hi fa el que pot i el que sap, però el 
país funciona i la gent és conscient que això ha de se-
guir d’aquesta manera.

Darrera cosa que li volia dir. Vostè diu: «Ha de defi-
nir quins són els objectius nacionals.» I ens parla de la 
reforma de la Constitució, i ens diu: «Ningú no llui-
tarà més que nosaltres, els socialistes, per la llibertat 
de Catalunya.» Tant de bo sigui així. Estan convidats 
a sumar-se al que decideixin els ciutadans del nostre 
país a partir del proper 25 de novembre. Vostès faran 
el seu programa, nosaltres farem el nostre, i les altres 
formacions polítiques faran el seu. Només tenim una 
solució, tots plegats, els que estem aquí, que és escol-
tar què dirà la gent, veure com voten, quin és el pes de 
cadascú i quina responsabilitat ens atorguen a cadascú 
de nosaltres. Aquesta és la grandesa de la democràcia, 
això no ha de fer por a ningú. Ara estem aquí; no es-
tem en una altra història, estem aquí. La veu del poble 
decideix; la gent de Catalunya, si vostè vol dir-ho ai-
xí, decideix. I a partir d’aquí, cadascú, assumir la seva 
responsabilitat.

Només li demano una cosa, senyor Sabaté: no perdem, 
més enllà de la semàntica, perquè amb la semàntica 
ens podem embolicar molt si vostè vol, no?, però no 
perdem, més enllà de la semàntica, el moment històric 
que estem vivint. Jo ja els ho vaig dir: la propera legis-
latura és una legislatura a on crec –almenys això és el 
que nosaltres defensarem– que Catalunya ha d’exercir 
el dret a l’autodeterminació. No és cap «tonteria» ni és 
poca cosa. Mai un parlament de Catalunya s’havia en-
frontat a aquestes circumstàncies.

El que fóra lògic és que després de les eleccions, una 
vegada coneguem quina és la voluntat del poble de 
Catalunya, els partits catalans ens asseguéssim tots 
plegats a definir en quines condicions es pot fer aques-
ta consulta al poble de Catalunya; això seria un senyal 
de país madur. I si el poble de Catalunya, en aquestes 
eleccions, amb programes definits, dóna majories molt 
clares a determinats partits, fóra bo que des de les mi-
nories, les que siguin, també s’afegissin a aquest pro-
cés; defensant els seus criteris, òbviament, però que 
també s’afegissin a aquest procés.

I a partir d’aquí, doncs, senyor Sabaté, aquestes són 
les condicions amb què ens trobem. Veurem si els ca-
talans i les catalanes volen anar per aquest camí el 25 
de novembre. Ara no ho sabem encara; ho intuïm, pe-
rò no ho sabem. Sotmetem-nos al veredicte que ens 
donin, i a partir d’aquí, si pot ser, veient on estan les 
majories i les minories, en funció dels programes i en 
funció del vot, treballem al més junts possible perquè 
aquesta llibertat sigui possible.
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La presidenta

Per a la rèplica té la paraula el senyor Xavier Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Ja li deia jo, president, que si fos independentis-
ta m’enfadaria amb vostè. Vostè continua nedant en 
la peixera de l’ambigüitat. No acaba de definir quins 
són els objectius nacionals aquests de què ens parla-
va ahir. Ha trobat un nou sinònim a l’ambigüitat –es-
tan esgotant els diccionaris, ja, eh?–, i avui ha parlat 
d’una consulta, no sabem quina, no sabem si legal o 
no... A mi m’interessaria..., no per a mi ni per al meu 
grup, crec que als ciutadans de Catalunya els interes-
saria saber si serà legal o no serà ajustada a les lleis. 
O n’haurem de buscar unes altres, si no passa res. Si 
vostè pot dir: «Les actuals no ens serveixen, buscaré 
fer unes altres lleis, amb aquests aliats i amb aquests 
altres.» Serà com en els països civilitzats que tenen 
aquest tipus de consultes?, acordada o no amb l’estat 
que ara en formem part?, i que per nosaltres..., ja li 
ho he dit, li ho he definit, nosaltres som molt clars: 
nosaltres volem un nou marc de relacions, inspirat en 
el nostre tradicional federalisme, que ha demostrat  
en el món actual del segle xxi, i vistes les coses com 
estan, que s’ha de reactualitzar i n’hem de fer un altre.  
I vostè no ho sabem, continua nedant en l’ambigüitat. 
Vostè diu: «No trencarem.» Bé, doncs, per això li deia 
que m’enfadaria, perquè jo he entès sempre que un in-
dependentista és aquell que vol la separació i trencar. 
No sé si altres que estan en aquesta cambra podran 
«apretar-lo» més; jo ja no ho faré més. Què vol dir ai-
xò de «sense límits» que va dir a l’inici de la legislatu-
ra –ahir ens ho recordava–, «el viatge a Ítaca»... Avui 
diu: «No parlin d’això, que volem trencar.» És que és 
d’això que hem de parlar; la gent ho vol saber, presi-
dent. Nosaltres ja li hem dit quina és la nostra postu-
ra, vostè continua nedant en l’ambigüitat, perdoni la 
insistència.

I ha d’aclarir també molt els temps. Ahir deia: «una 
legislatura o dues». Jo li dic: «I si són més?» I aquesta 
perpètua transició que vostè ens allarga o que no ens 
defineix..., què passarà? Si en són més de dues, més 
de tres... Va dir: «Fins que s’aconsegueixin els objec-
tius nacionals, jo em presento.» I si en són més? Per-
què normalment aquests processos, president –siguem 
clars i diguem la veritat, eh?–, acostumen a durar. Ahir 
deia quatre anys, dues legislatures, després quatre..., 
vuit ja són el doble, eh? Jo crec que aquestes qüestions 
són les que ha d’aclarir molt. Vostè diu: «Anirem a les 
eleccions.» No ens fa por. Per què diu que ens incomo-
da? Li asseguro... Pressuposi’ns de tant en tant que te-
nim sentit de país també, president.

Nosaltres li diem: «No és convenient.» Bé, vostè sabrà 
amb quin balanç es presenta. Avui, de moment, diu 
que tot ho trobem malament. Vol que repassem depar-
tament per departament? No tenim temps. Diu: «No 
ha presentat cap alternativa.» Home, tinc dues pàgines, 
les hi he llegit, d’alternativa, eh? Si m’hagués deixat 
més temps, jo li hauria acabat d’explicar quina és la 
Catalunya que volem els socialistes, però més temps ja 
no tenia. Però podem començar per Agricultura: quin 

balanç podrà presentar el conseller Pelegrí? Tindrà 
molta feina, eh?, per fer un resum de quina ha estat la 
seva activitat. O la consellera de Justícia: ni els man-
dats de l’Estatut, ni aquelles qüestions que de l’Estatut 
no estaven ni impugnades i que hauria pogut desenvo-
lupar. El següent llibre del Codi civil; el sisè, Agnès? 
(Pausa.) El sisè. Per exemple, no? O altres que eren fà-
cils de fer. Tampoc no ho han fet.

Nosaltres no volem estar, president, amb aquesta per-
pètua transició i actuem per sentit de país, ja li ho 
dic. Vostè diu: «Vaig anar a Madrid, cop de porta.» 
Amb tots els respectes, president, és molt poc nego-
ciador, eh? Als catalans se’ns ha pressuposat sempre 
molta capacitat de negociació. (Remor de veus.) Jo re-
cordo el president Tarradellas; mira que era difícil, 
eh?, era molt difícil, vostè no sé si hi era encara, però 
allò era..., en fi, pràcticament impossible. Quan el pre-
sident Tarradellas va ser a Madrid..., tots sabem des-
prés les interioritats fins i tot: el senyor Ortínez..., gai-
rebé semblava un acord cosit amb molta delicadesa i 
que les coses haguessin passat per casualitat. I va sor-
tir d’allà, i tots sabem que va dir: «Ha anat fantàstic.»  
I havia anat fatal. I després va arribar aquí i va conti-
nuar treballant, i va aconseguir fer un govern d’unitat. 
I nosaltres hi érem, com vostès, i vam fer pinya tots, 
perquè Catalunya es trobava en un moment històric, 
com vostè ara el defineix. Jo hi estic d’acord, pot ser 
un moment històric; estem en una transició, jo també 
m’hi apunto, estem en aquesta transició. Però no fem 
fugides endavant, salts en el buit, president.

Aquesta és la nostra postura. Vostè diu: «I no espantin 
el personal, no diguin les coses clares.» No, hem de 
parlar clarament. Jo li demano, no en nom del Grup 
Socialista, sinó dels milers i milers de ciutadans que 
representem, i dels que no representem, que no ens 
van votar, també..., tenen dret a saber què és el que 
diran vostès. Vostè em pot dir avui: «Ja ho diré a les 
eleccions.» Molt bé, li ho accepto, però a mi em sem-
bla que un debat de política general és perquè el pre-
sident del meu país expliqui de veritat què és el que 
pensa.

I respecte del pacte fiscal diu: «Per què no el van votar 
al cent per cent?» Miri, vol que li digui la veritat? Per-
què sabíem com acabaria (remor de veus), i que no po-
díem votar allò perquè acabaria malament, perquè hi 
havia uns punts que allò era anar contra les roques. És 
així. Vostè diu: «Volem la clau de la caixa.» O volia la 
clau per a les eleccions, president? (Remor de veus i ri-
alles.) Potser era això, eh?

I sap què ha acabat passant? –l’ha traït el seu subcons-
cient, permeti’m, eh? Nosaltres som els del pacte fis-
cal, vostès són els del concert econòmic. Nosaltres 
volíem pactar amb l’Estat unes millores, que és ve-
ritat que ens accepten els socialistes de més enllà de 
l’Ebre. No digui coses que no són veritat. No digui: 
«El senyor Rubalcaba també ha dit de esto nada.» No, 
accepten les condicions que nosaltres posàvem. I si no 
les accepten del tot ja els hauríem acabat de convèn-
cer. (Rialles.) Si és així!

Diu: «És que m’ho ha dit el senyor Rajoy.» Escolti, 
el senyor Rajoy, que parli per ell, eh?, que ja té prou 
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feina. Del senyor Rubalcaba, no trobarà cap declara-
ció..., a mi em sembla, jo no n’he llegit cap. Però jo no 
vinc a defensar aquí el senyor Rubalcaba, jo vinc a ex-
plicar la nostra postura. Estem a Catalunya, president, 
parlem del que podem responsabilitzar-nos cadascú.

Vostè, el pacte fiscal l’ha utilitzat com un instrument 
per a trencar i per a convocar eleccions. Diu: «Qui ens 
deixarà els diners?» Vostè, aquí a Catalunya, en té uns 
quants, bastants, que podrien deixar-los-en, eh? I vos-
tè, d’un nou sistema fiscal que sigui més just, d’això 
no en vol parlar mai. Diu: «No, tot això fora.» Incom-
pleix clarament l’Estatut, que conté un article –ara no 
recordo si és el 45– que diu que Catalunya ha de te-
nir una redistribució de la seva riquesa. I vostè d’això 
tampoc no en parla mai.

Diu: «No hi ha una altra política possible.» L’obsessió 
aquesta pel dèficit públic per quadrar els comptes pú-
blics, no?, que ha presidit molt aquests primers anys de 
la crisi. Quan ha arribat algú que ho ha posat una mi-
ca en qüestió, han començat a dir: «Bé, potser sí que  
n’hi ha una altra, de política possible. Home, si ens 
deixessin una mica més de deute, endeutar-nos una 
miqueta més, perquè això és molt dur...» En què que-
dem? Diu: «Oh!, és que Europa...» És que jo vull, pre-
sident, que el meu president, el president del meu país, 
el president de Catalunya, sigui també un líder euro-
peu. Diu: «Què vol que hi faci?» No, treballi i vagi..., 
en lloc d’ara muntar..., què he llegit?, que volen mun-
tar una oficina per a fer propaganda de les difi cultats i 
les desgràcies de Catalunya; doncs, faci una altra ofi-
cina per a anar a explicar i liderar vostè el que és la 
nostra postura, una postura de més justícia social per 
als catalans i les catalanes i per a tots els europeus, i 
apunti’s a ser un líder europeu també, no només per 
anar a veure el senyor Barroso a dir o a consultar o a 
veure què és el que passaria si fèiem un no sé què, en-
cara, si és la independència o què és.

Aclareixi, president, no continuï nedant en la peixera 
de l’ambigüitat. Digui’ns de quina manera s’ha d’exer-
cir aquest dret a l’autodeterminació, si això es farà per 
procediments legals o no. Escoltar a tots els catalans 
i les catalanes, nosaltres hi estem disposats, ja li ho 
hem dit; però el que ha d’aclarir vostè és en quins ter-
minis, en quines condicions, amb quins procediments 
legals i com preservarà la unitat del poble de Catalu-
nya i les relacions amb els nostres veïns, que em sem-
bla que no estem precisament per malbaratar i per me-
nysprear tan alegrement.

Finalment, vostè diu: «Quan parlem de Catalunya, 
parlem dels catalans, evidentment», diu. És que em 
temo, president –ho he intentat demostrar, eh?–, que 
vostès, quan parlen de Catalunya, parlen d’uns quants 
catalans. No, no digui: «Ah!», no. Ho està demostrant, 
són fets... Diu: «La dialèctica, les paraules ho aguan-
ten tot.» És veritat; però els números i la realitat de ca-
da dia i les polítiques que es posen damunt de la taula 
i que s’apliquen i que cada conselleria determina, això 
és la demostració més fefaent que vostès vulguin, que 
no ho amaguen sota el debat, en fi, identitari, etcètera, 
eh?, sempre, i que en realitat demostra que vostès pen-
sen en molt pocs catalans, mentre la immensa majoria 
queda en l’oblit. Això és independent de si els voten o 

no, eh? Pot passar molt de temps, encara. Al llarg de 
la història els vots han anat com han anat, aquí i a tot 
arreu.

Jo li demano, president, que pensi en tothom, que ens 
aclareixi les coses, que no sigui ambigu. I ens té a la 
seva disposició per anar de la mà si és que coincideix 
a fer les coses ben fetes, com els països més raona-
bles, més assenyats, als quals nosaltres ens voldríem 
assemblar.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Govern té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Sí; gràcies, senyora presidenta. Molt breument, per fer 
algun comentari addicional. Senyor Sabaté, quan posi 
exemples de les coses que segons vostès són incompli-
ments vagi una mica amb compte, perquè, per exem-
ple, el que és l’evolució o la redacció del llibre sisè del 
Codi civil, ahir mateix en el Govern es va aprovar tota 
la memòria de tramitació. I no s’ha arribat ni a la mei-
tat del mandat, si hagués durat els quatre anys que po-
dia haver durat. Per tant, triïn bé. Trobaran coses que 
no s’han complert, jo li ho asseguro. Però triïn bé. Triïn  
bé, en el fons..., que no sigui que els exemples que po-
sin se’ls girin en contra, no?

Dit això, vostè m’acusa de no ser un bon negociador. 
Molt bé, escolti’m, doncs què vol que hi faci. No li ho 
trauré del cap, segurament, això, no? Encara recor-
do quan el seu partit s’alegrava moltíssim de la nos-
tra capacitat de negociació l’any 2006. Llavors tot 
eren abraçades, quan es va negociar l’Estatut a Ma-
drid. Mira per on. I resulta que aleshores érem fantàs-
tics negociadors, amb abraçades incloses, i ara resulta 
que som pèssims negociadors. Però som els mateixos. 
Sap què passa, senyor Sabaté? Que vostè té raó en una 
cosa: el president Tarradellas, i això ho sabem tots, va 
fer veure que una cosa havia anat bé i en el fons havia 
anat fatal. I va acabar sortint. Parlem de l’any 77, 76. 
Jo no vaig voler fer de president Tarradellas, aquest 
cop. Podia haver-ho fet. Podia haver sortit d’allà i hau-
ria pogut dir a la roda de premsa: «Mireu, bones pers-
pectives. Ara guanyarem uns quants dies, unes quan-
tes setmanes, obrirem aquest grup de treball, aquesta 
comissió, farem veure que..., ens mourem en aquesta  
ambigüitat calculada que vostè denuncia.» I resul-
ta que en lloc d’aquesta ambigüitat calculada jo vaig 
preferir –no fent de president Tarradellas, certament– 
simplement dir la veritat. I com que allò havia anat 
molt malament i no hi havia cap possibilitat que anés 
bé, doncs vaig preferir-ho dir, perquè no ens podíem 
fer més trampes al solitari ni ens podíem autoenga-
nyar durant gaire temps més.

Perquè han passat trenta-cinc anys, senyor Sabaté. I en 
trenta-cinc anys han canviat moltes coses, i vostè ho 
sap. Per tant, jutjar el que passa ara en funció del que 
va passar fa trenta-cinc anys és estar en una altra part 
de la història. Entre altres coses, perquè quan es va fer 
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tot allò no hi havia ni la Constitució espanyola. I ara 
resulta que fa trenta-cinc anys que tenim una constitu-
ció que en lloc de convertir-se en un espai obert per-
què els catalans i les catalanes, el poble de Catalunya, 
poguéssim anar progressant, resulta que es converteix 
en un espai cada vegada més tancat, com ho demos-
tra la sentència del Tribunal Constitucional de l’estiu  
del 2010.

Aquesta és la realitat, senyor Sabaté. I, aleshores,  
què era millor? Fer veure que..., ambiguament, cosa que  
vostè denuncia, i ara de fet em portava a actuar ambi-
guament, o haver dit clarament què passava i enfron-
tar-nos a la realitat? La realitat és aquesta. No hi ha 
marge per negociar el pacte fiscal tal com el volia el 
Parlament de Catalunya.

Per cert, no hi ha hagut cap línia de pensament que ens 
hagi traït. Jo no sé si vostè ha llegit, ha arribat a llegir, 
la resolució que es va votar el mes de juliol en aquest 
Parlament, ara fa dos mesos. El primer punt –no el 
darrer, el primer– diu: «El Parlament de Catalunya de-
clara que els treballs i les conclusions de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic...» A qui s’enganyava? Però si ho 
diu amb totes les lletres! Ho diu així. No enganyàvem 
ningú. I aquest és el seu problema: que vostès no s’atre-
vien a demanar un concert econòmic per a Catalunya 
encara que se’n digués «pacte fiscal» i encara que fos 
amb quota solidària. I no s’hi atrevien, senyor Sabaté, 
per una raó molt senzilla, que és la hipoteca sempre se-
va que encara no s’han tret de sobre, que és que vostès 
el que no volen és acabar de quedar malament amb el 
PSOE. I sempre estem amb la mateixa història. I això 
no els ho podem resoldre els altres. Això s’ho han de 
resoldre vostès. Aquesta és la realitat, senyor Sabaté.  
I, miri, d’ambigüitats, la seva relació amb el PSOE 
n’està plena, n’està farcida. I torno a dir que això nosal-
tres no els ho podem resoldre.

La darrera cosa que li volia dir. Vostè diu: «Nosaltres 
som molt clars, el nostre programa és molt clar.» Di-
uen, no? I ens parla d’un «nou federalisme». És curiós  
que ens puguin parlar d’un «nou federalisme» quan  
no n’ha existit mai cap. Per això deu ser nou: perquè no  
n’hi ha hagut mai cap. Ara, per primera vegada, co-
mencem a sentir algunes veus, després de trenta-cinc 
anys d’haver-se aprovat la Constitució espanyola, que 
comencen a parlar una mica de federalisme. Certa-
ment, hi va haver una persona que en va parlar molt: 
el president Maragall. I parlava a més a més de «fe-
deralisme asimètric». El cop de porta que li va donar 
el Partit Socialista va ser monumental. No s’ho creia 
ningú, dintre del seu propi partit. No dic que no s’ho 
cregués ningú a dintre de Catalunya. Aquí potser sí; 
una part. Però fora, ningú. I aquí, uns quants, i no 
precisament la majoria. Per tant, vostè ens parla del 
federalisme, el «nou federalisme», i el problema que 
tenim, senyor Sabaté, és que en el federalisme a Es-
panya no hi creu ningú. No en volen ni sentir parlar. 
Com a màxim, han arribat a parlar de «l’Espanya plu-
ral». Com a màxim. I tampoc s’ho creien. Aquesta és 
la realitat. I això és molt clar? Doncs no sé si és molt 
clar, el que vostès proposen. En qualsevol cas em fa la 
sensació que no s’hi apunta ningú, o pràcticament nin-

gú. I, en canvi, vostès ens diuen: «Vostès com ho de-
fineixen, això?» Doncs escolti’m, amb totes les parau-
les –amb totes les paraules. Li sembla poc que hi hagi 
una consulta sobre l’autodeterminació de Catalunya? 
Quan s’ha produït en els darrers tres-cents anys, això? 
Em pot donar una data concreta de quan s’ha pro duït 
un procés així? No deu ser gaire ambigu, això, no? 
Vostè em deia: «D’acord amb les lleis o no?» Doncs, 
escolti’m, el normal seria primer intentar-ho d’acord 
amb les lleis, i si no pot ser fer-ho igualment. La con-
sulta s’ha de produir en qualsevol cas. Si es pot fer per 
la via del referèndum perquè el Govern espanyol l’au-
toritza, millor. Si el Govern espanyol dóna l’esquena 
i no autoritza cap tipus de referèndum o de consulta, 
doncs s’ha de fer igual. Li sembla ambigu? Li sembla 
més ambigu això que el seu federalisme? Encara que 
sigui nou? I, a més a més, quan diem «sense límits», 
senyor Sabaté, ho diem perquè si en aquest procés Ca-
talunya pot arribar a disposar d’un estat propi, millor. 
Li sembla també ambigu, això? No ho deu ser gaire, 
no, d’ambigu? O en qualsevol cas no més ambigu que 
el seu federalisme, encara que sigui nou.

I en aquest procés hem d’escatir responsablement i se-
riosament, per, efectivament, no estavellar-nos al mig 
del camí, tots els obstacles i entrebancs que ens tro-
barem aquí i tots els condicionants, que seran molt 
grans. I si Catalunya actua responsablement en aquest 
sentit, abans –abans– de decidir definitivament, que 
també ho haurà de fer el poble de Catalunya, abans 
d’això, haurà de saber exactament quin és el terreny  
de joc. Això és el que haurem de saber, i això ho hem de  
construir en aquesta propera legislatura. Si això no és 
clar, doncs vaja... No ho sé, em sembla que tothom pot 
entendre que és clar.

També deixi’m dir-li una altra cosa: jo no sóc ningú, 
encara que sigui president del país, per dir exactament 
i de forma exclusiva en quins termes es produirà tot 
això. Jo sóc algú per intentar assenyalar un camí, per 
intentar prosseguir-lo si el mandat és clar, si les ma-
jories són molt grans i si anem vencent els obstacles, 
perquè algú hi ha d’haver, al davant d’aquests proces-
sos. En aquest sentit sóc algú. Però per tancar-ho tot 
des del primer moment, per dir: «Escolteu, això serà 
d’aquesta manera, punt i ratlla», per dir: «El quadre 
és aquest que defineixo jo, i s’ha acabat» i sotmetre-ho 
de forma plebiscitària... Jo no sóc ningú per fer això, 
senyor Sabaté. Per tant, jo intentaré indicar el camí, 
ho faig, intentaré fer propostes com les que faig ara, 
que són molt concretes i que no tenen gens d’ambigüi-
tat, que són un terreny absolutament nou en la política 
catalana en el seu conjunt... Hi ha hagut sempre partits 
que han estat per aquesta línia, però no la majoria de 
la política catalana. Aquí hi ha un canvi de rasant molt 
important, i per tant un canvi de circumstàncies his-
tòriques que realment pot arribar a ser transcendent i 
que ningú a hores d’ara té la garantia absoluta de com 
acabarà.

El que tenim és la necessitat absoluta de posar-nos-hi. 
Perquè quina és l’alternativa, senyor Sabaté? L’alterna-
tiva és sempre que no a qualsevol aspiració de Cata-
lunya? L’alternativa és escoltar aquestes bestieses de: 
«Mientras unos pagan, Cataluña pide»? Aquestes són 
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les alternatives? L’alternativa és que el senyor Rubal-
caba i el senyor Rajoy, en nom dels dos grans partits 
espanyols, diguin «no» al pacte fiscal sense ni seure a 
negociar –sense ni seure a negociar? Aquesta és l’al-
ternativa? L’alternativa és un canvi de la Constitució 
espanyola que s’hi han de posar els que no són capa-
ços ni tan sols d’abordar la negociació del pacte fiscal? 
Escolti’m, potser sí que algun dia ens trobarem amb 
una proposta concreta del PP i del PSOE, i oberta, de 
reforma a fons de la Constitució espanyola perquè Ca-
talunya pugui ser considerada una nació en el context 
de l’Estat espanyol. Potser sí, que arribarà aquest dia. 
Però hi estem molt lluny.

Per tant, senyor Sabaté, li ho torno a dir: deixem que 
els catalans i les catalanes decideixin, i, una vegada ha-
gin decidit, aleshores conformem en aquest Parlament 
les majories per encetar aquest nou camí. I li asseguro, 
encara que vostè potser no s’ho cregui del tot, que a 
nosaltres i a mi ens agradaria que vostès hi fossin.

La presidenta

Té la paraula, per a la contrarèplica, el senyor Xavier 
Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Molt breument. President, no se’n recorda, de la in-
vestidura. Ho dic perquè abans me n’he oblidat. No 
se’n recorda, no, de la nostra disponibilitat, disposició, 
digui’n com vulgui? Jo estava al seu costat fent-me la 
foto, eh?, a baix. Vam fer un acte a baix, i vàrem re-
partir a la premsa uns quants acords. Ni un d’aquells, 
ha complert.

Miri, respecte a l’ambigüitat, ambigüitat total i con-
tradicció. No, no miri la vicepresidenta, que ara li di-
ré una cosa. Senyor Mas –senyor Mas–, a una cadena 
de ràdio el senyor Duran acaba de declarar: «Autode-
terminació no és el mateix que independència.» No, 
d’acord, no. Home!, a vostè potser li pot valdre, na-
vegar en l’ambigüitat i en la contradicció dins de les 
seves pròpies files, però... A veure, el Twitter –és que 
és l’avantatge aquest de les xarxes, no?– hi ha un in-
dependentista que acaba de replicar aquestes declara-
cions: «Ja hi som!» Bé, doncs ja quasi que tinc ganes 
de seure, m’entén? És a dir, no sé com s’ho faran. Diu: 
«Sense límits.» Diu: «Un estat propi.» I ha afegit: «Si 
pot ser.» Jo diria, si fos independentista: «Ja hi som!» 
Si pot ser o si no pot ser; a veure en què quedem, no?

Perquè, de veritat, senyor Mas: vostè parla amb em-
presaris, amb...? Sí? Jo també, eh? Vostè no és l’únic. 
Jo hi parlo, i em diuen: «No sabem on som.» El diner 
és molt poruc. I ho deixo aquí, perquè si no em dirà: 
«Ja fan por.» No, jo no faig por. Hem d’explicar les co-
ses com són. Vostè la fa a la seva manera..., en tot cas, 
la por, o les advertències, diguem-ho així..., i llavors 
tindrem una bona correspondència. Això és el que ha 
d’aclarir, president. No pot continuar amb aquesta am-
bigüitat, a mi em sembla. Jo, com a català, penso que 
això no és bo per al meu país.

I em diu: «El país funciona. No es preocupi: funciona, 
l’ensenyament.» Escolti, miri, sap què m’agradaria? Jo 

sóc mestre, eh?, vaig fer uns quants anys de mestre. 
A mi m’agradaria, com han procurat fer els presidents 
que jo he tingut, socialistes, que vostè anés a veure 
les escoles a l’inici de curs. No ho ha fet –no ho ha 
fet, no ho ha fet. Vagi-hi. Si pot ser, no hi vagi amb la 
consellera, que l’enredarà. (Veus de fons.) Perdoni’m, 
eh?, consellera... No..., sí..., perquè vostè li dirà el que 
ell acaba de dir ara, diu: «Hi ha la mateixa qualitat a 
l’ensenyament amb menys mestres i amb més nens per 
classe.» És una aberració, president. No ho torni a dir 
–no ho torni a dir–, que el desacredita, de veritat. No 
pot ser! No hi ha la mateixa qualitat!

Jo sóc mestre. He estat en una escola i quan m’en-
tren tres nens més a una classe és un desori. M’entén? 
(Veus de fons.) És un desori que s’ha de recompon-
dre. I si hi ha menys mestres..., encara pitjor. I si la rà-
tio per escola en lloc d’1,4 és 1,2... (veus de fons.) No 
m’engegui, consellera, que en el fons som de la matei-
xa professió, dona. (Rialles.) És un desori posar més 
nens i tenir menys mestres. Havíem arribat a una qua-
litat excepcional.

La sanitat funciona? Oi tant que funciona! Malament 
aniríem si no funcionés. Però funciona pitjor, presi-
dent –funciona molt pitjor. Saps per què no hi ha llis-
tes d’espera més llargues? Jo n’he tingut una experièn-
cia fa poc amb un familiar meu. Perquè no l’apunten. 
Diuen: «No l’apuntem.» Llavors, les llistes d’espera no 
creixen. I diu: «I quan em podrà visitar l’especialis-
ta?» Diuen: «Ah, no ho sabem.» I diu: «Ara hem arri-
bat a unes ràtios d’oncologia i de cardiologia als estàn-
dards d’altres països.» Va dir-ho ahir, no? Home, però 
és que aquí no teníem llistes d’espera d’oncologia i de 
cardíacs. Ho entén? No les teníem. (Veus de fons.) Ara 
sí que n’hi ha. Vostè ho va dir ahir. Per tant, és im-
possible que amb menys recursos tinguem la mateixa 
qualitat.

I, miri, és veritat que havíem aconseguit en el sistema 
sanitari aquest –vostès i nosaltres, tots plegats: el país,  
els professionals, els que hi treballen– uns altíssims 
estàndards reconeguts per totes les llistes, les quali-
ficacions..., tot. Em temo que les properes ja no seran 
així, perquè ho veiem d’aquesta manera cada dia, en 
les nostres famílies, en els nostres amics, en la gent 
que està precisada –si val la paraula– d’aquests serveis 
tan imprescindibles i que havíem arribat a la conclusió 
que formaven part constitutiva d’un estat del benestar 
al qual no volem renunciar.

Perquè aquest estat del benestar, president... –em que-
den deu segons–, el volem per a tots els catalans, no el 
volem només per a uns quants. No volem que a Cata-
lunya només puguin tenir salut i bons serveis aquells 
que s’ho poden pagar. No ho volem. Som així, sap?

Per això quan nosaltres parlem de Catalunya parlem 
de tots. Tenim aquest defecte o aquesta virtut.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Suspenem la sessió per cinc minuts.
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La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i 
cinc minuts i es reprèn a tres quarts de dotze i tres mi-
nuts.

La presidenta

Reprenem la sessió.

I té la paraula, en nom del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, l’excel·lentíssima senyora 
Alícia Sánchez-Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalu-
nya, molt honorable president de la Generalitat, ho-
norables consellers, senyores, senyors diputats, avui 
és un dia d’un debat excepcional, avui el president de 
la Generalitat ha dit, igual que ahir, que ens trobem 
davant d’una fita històrica. Nosaltres considerem que 
aquest és un debat excepcional pels darrers esdeveni-
ments i especialment pel que ha succeït els darrers dia 
a Catalunya.

Ahir el senyor president va anunciar unes eleccions 
anticipades, i fa d’aquesta legislatura la legislatura 
més curta de la democràcia restaurada. Vostè, senyor 
president, ha estat president només menys de dos anys. 
I el que més em preocupa, senyor president, és que 
vostè ahir va anunciar la convocatòria d’unes elecci-
ons per separar Catalunya de la resta d’Espanya.

Vostè, senyor president, ha fracassat en aquesta legis-
latura. Vostè es va presentar com el Govern dels mi-
llors, com el Govern que podia modificar tot el que 
havia fet el pobre Govern tripartit i el president Monti-
lla. Vostè tenia un mandat per complir el que li havien 
donat les urnes, que era treure Catalunya i els catalans 
de la crisi. Vostè ha incomplert aquest mandat, perquè 
no solament l’ha agreujat, sinó que a més hi ha afe-
git encara un problema molt més greu. Vostè, senyor 
president, ha empitjorat la situació i l’ha empitjorat en 
les dades econòmiques, en la qualitat de vida dels ca-
talans i de les catalanes, però, sobretot, i aquesta és la 
gravetat d’aquest discurs, vostè ha empitjorat la situa-
ció afegint un gravíssim problema institucional.

Nosaltres, senyor president, ja li ho aviso, ja va per en-
davant, som el partit que no volem el trencament, que 
no volem la ruptura, que no volem la fractura de la 
convivència a Catalunya. Nosaltres som el partit que 
creiem en la unitat i en la cohesió.

Vostè, senyor president, ha convocat unes eleccions 
perquè ha estat incapaç de poder negociar uns pressu-
postos, perquè és incapaç de portar el Govern al dia a 
dia en el futur, i això ens comporta inestabilitat.

Senyor Mas, Catalunya viu la pitjor crisi econòmica i 
financera des del restabliment de la democràcia i amb 
aquesta convocatòria electoral vostè ha afegit més cri-
si a la crisi, ha afegit més problemes als que ja tenien 
els catalans.

No hi ha pitjor crisi econòmica que aquella a què 
s’afegeix una crisi política. I això és el que vostè ha 

fet. I no hi ha pitjor crisi política que la que posa en 
perill el marc de convivència.

Ha iniciat, senyor president, un camí que el vol portar 
a ser el messies de Catalunya, el messies català, a por-
tar-nos a la terra promesa, però, això sí, a portar-nos a 
un camí de molts anys per la travessa del desert. Se-
nyor president, crec que vostè ha estat en el dia d’ahir 
un president que ha fet història, però serà la història la 
que el posi a vostè en el lloc que li correspon.

Senyor president, ahir vostè va parlar de la situació 
del país, de la situació de Catalunya. Per nosaltres va-
gi per davant que la convocatòria de les seves elecci-
ons el 25 de novembre no ens destorbarà de l’objec-
tiu prio ritari de Catalunya, que és ajudar els catalans 
a sortir de la crisi, ajudar els petits empresaris, els au-
tònoms catalans, els que aixequen cada dia la persiana 
i construeixen aquest país, ajudar les famílies, ajudar 
els joves, ajudar a tots aquells que necessiten que els 
governin, que els liderin i que els donin solucions.

Però vostè, senyor president, ahir va fer un miratge 
de Catalunya com si Catalunya, el potencial que tin-
gués..., era la solució a tots els problemes. Vostè va 
explicar el que és el país. Vostè va explicar el nostre 
potencial turístic, econòmic, tecnològic, d’innovació, 
turístic, però, en canvi, no va fer cap balanç de la seva 
gestió, només va reconèixer les dades que anaven ma-
lament, però jo no li vaig sentir autocrítica de quines 
van estar les mesures que vostè havia pres.

Senyor president, vostè li deia fa uns anys al president 
de la Generalitat de Catalunya, al senyor Montilla, 
que eren el Govern dels pitjors, i li deia, a més, que 
tenien un problema seriós de destrucció de feina i de 
gravíssima crisi i que eren incapaços de solucionar-ho, 
que vostè hi portaria solucions. No ha estat així, presi-
dent. I ahir no solament no hi va donar solucions, sinó 
que, a més, la culpa sempre és dels altres.

Les dades que mes rere mes es donen a conèixer no 
permeten que els governs, i menys el seu, mirin cap a 
un altre costat. Vostè va dedicar una part molt impor-
tant de la seva intervenció a criticar Espanya i Europa, 
com si vostè no tingués competències, com si vostè 
no tingués un pressupost de més de 38.000 milions 
d’euros.

Vostè no té res a veure amb la gravíssima situació que 
s’ha agreujat en els darrers vint-i-dos mesos? El seu 
Govern no hi té res a veure? Des que presideix el Go-
vern no s’han adoptat les mesures que creiem que eren 
necessàries, i algunes d’elles havien estat signades 
amb el Partit Popular.

Miri, senyor president, avui a Catalunya hi ha més de 
135.000 persones que s’han afegit a l’atur. Senyor pre-
sident, s’han perdut 213.000 lloc de treball. I ja són 
més del 50 per cent els joves que no troben feina.

Quan vostè li deia això al senyor Montilla a Catalunya 
hi havia un 16 per cent d’atur i menys d’un 50 per cent 
d’atur juvenil. I vostè semblava que tenia la solució a 
tots els problemes, així es va presentar al país, i, en 
canvi, vostè ha estat un fracàs perquè no ho ha soluci-
onat sinó que ho ha empitjorat.
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El dèficit i l’endeutament de la Generalitat de Cata-
lunya li ofeguen els comptes. I, vostè, no busqui els 
responsables fora, perquè Catalunya té un endeuta-
ment de 44.000 milions, que és el 22 per cent del nos-
tre PIB.

Vostè no va fer balanç; jo l’intentaré fer avui, i par-
lar-li de les necessitats reals dels catalans, parlar-li 
de la sanitat i de l’increment de les llistes d’espera, de  
l’incompliment que vostès han fet del nostre acord  
de pressupostos de l’any 2011 i 2012, on parlàvem de 
la racionalització de les llistes d’espera, de la priorit-
zació de determinades intervencions i de mecanismes 
per racionalitzar la compra de fàrmacs que vostès no 
han endegat.

A més, vostès tenen un dels fracassos escolars més 
alts i, a més, una taxa d’abandonament escolar molt 
preocupant. Això sí, senyor president, hi han diners 
per a ambaixades, però no hi ha diners per pagar el 
deute als ajuntaments, un deute que vostès incomplei-
xen amb la mateixa Llei de barris. Hi ha diners per 
pagar entitats i subvencions de tota mena, separatistes 
o no, però no hi ha diners per pagar els concerts d’en-
titats socials ni les nòmines dels treballadors públics.

La manca de capacitat inversora ha fet que el seu con-
seller de Territori tingui aturades la línia 9 del metro, 
el metro del Vallès tant a Terrassa com a Sabadell, la 
B-500 entre Mollet i Badalona, la ronda nord de Fi-
gueres o el contracte programa de Rodalies.

En el sector industrial, senyor president, la perspecti-
va de futur immediat és força negativa. Una dada sig-
nificativa: l’indicador del clima industrial que mostra 
l’evolució esperada del sector ha assolit aquest agost 
un rècord negatiu, un menys 27,2, la pitjor dada des 
de l’any 2009.

Senyor president, la situació econòmica és negativa i 
vostè ho sap. Catalunya segueix una recessió, amb una 
caiguda del PIB, amb una variació interanual del PIB 
del menys 1,1. El juny, vostès, el seu Govern, varen 
afegir a dèficit més de 448 milions perquè eren inca-
paços de saldar els ingressos i els pagaments que la 
mateixa gestió del seu Govern havia de fer. Catalunya 
és una gran terra, amb més de 28.500 empreses, amb 
més de mig milió d’autònoms; són ells, president, els 
que estan aixecant el país i no pas vostè amb la seva 
acció de govern.

Senyor president, segueix creixent l’increment de la 
despesa d’interessos; cada dia a aquest país es paguen 
4,9 milions –diaris– d’interessos del deute. Aquests 
diners podrien anar a polítiques socials, i, en canvi, 
paguem quasi 5 milions diaris d’interessos del deute.

El deteriorament de l’economia és greu i especialment 
en els darrers mesos; portem nou mesos consecutius 
de caiguda de l’activitat econòmica i, per tant, de cai-
guda del PIB; la taxa d’atur de l’EPA és de quasi un  
22 per cent, i la caiguda de la demanda interna del 
consum i de la inversió són unes mostres evidents de 
la situació de deteriorament de Catalunya.

Catalunya té greus problemes de finançament, i no so-
lament el seu Govern per als sectors públics; en tenen 
les petites empreses, els autònoms, als quals no se’ls 

descompten lletres, als quals no se’ls dóna crèdit per a 
la despesa corrent i es veuen abocats a tancar perquè 
no tenen possibilitats ni capacitat de liquiditat. No hi 
ha mercat intern i no hi ha crèdit; el que sí que tenim 
és un increment de la pujada de les exportacions.

Vostè, president, creu que amb aquest escenari pot dir 
que aquesta legislatura ha estat la superació dels pro-
blemes que va deixar el tripartit..., o l’empitjorament 
d’aquests problemes, senyor president?

Jo, senyor president, crec que els catalans no volien 
eleccions anticipades i no es veuen beneficiats per 
unes eleccions anticipades quan necessiten més que 
mai un govern que governi, un govern que faci les re-
formes necessàries per al país.

Vostè, senyor president, quan va iniciar la legislatura, 
tenia dos objectius. Un compartit amb nosaltres, que 
eren la sortida de la crisi i el sanejament de les finan-
ces de la Generalitat. El Partit Popular català vàrem 
compartir aquest primer objectiu, però vostè va avan-
çar en el seu debat d’investidura un segon objectiu: el  
de la transició nacional. I aquesta va ser la causa i  
el motiu que aquest grup parlamentari votés que no a 
la transició nacional, perquè Catalunya i els catalans 
no necessitem cap transició nacional, el que necessi-
tem és la transició a la sortida de la crisi.

Ara, president, ja ha deixat al descobert el seu objec-
tiu: el de la transició nacional, que és el camí cap a la 
incertesa. Vostè ara ens anuncia unes eleccions per-
què diu que ha fracassat la negociació del pacte fiscal 
i perquè ha tingut un cop de porta amb el president 
Mariano Rajoy.

Deixi’m dir-li diverses coses respecte a això. El pacte 
fiscal que vostè va portar a aquesta cambra no era un 
pacte fiscal integrador ni incloent. El pacte fiscal que 
vostè va portar a aquesta cambra era el pacte que vos-
tè volia fer amb Esquerra Republicana de Catalunya i 
que volia imposar al Govern d’Espanya. Si hagués tin-
gut voluntat d’un pacte fiscal i d’una millora del model 
de finançament, l’hauria negociat de veritat amb grups 
com el nostre o amb altres grups de la cambra. Vostè 
no ho va fer.

I després ens diu que ha anat a negociar a Madrid. 
Ha fet, vostè, servir una frase, abans, dient que «són 
aquests, els de Madrid, els que diuen el tot o res; nos-
altres aquí sempre veiem més que el blanc i negre». 
Vostè va anar amb el tot o res al senyor Rajoy. Vostè 
li va imposar, al senyor Rajoy, el tot o res. Vostè no li 
va donar possibilitat de blanc o negre. Vostè va anar 
amb el pacte fiscal perquè només era un tràmit per  
la seva estratègia de portar Catalunya a la ruptura, a la 
separació, a la independència i a una nova legislatura 
constituent.

Per tant, apliqui’s les seves pròpies paraules, perquè 
això és el que va succeir. I, mentrestant, ha trobat un 
president del Govern d’Espanya que li ha dit que vol 
dialogar, que vol escoltar i que vol avaluar el model de 
finançament. Sí, perquè quan es negocia, senyor presi-
dent, el que es fa és cedir per part dels dos, no impo-
sar, com vostè pretenia.
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És veritat que vostè és un bon negociador. Jo no li ho 
diré pas, jo crec que el senyor Esteve aquí està equi-
vocat. És un bon negociador. I, a més, li ho va demos-
trar. El Xavier Esteve li ho ha dit, i jo crec... (Veus de 
fons.) Ai, Sabaté, perdó... És que com que és tan nou... 
La veritat, jo no el conec d’abans. (Rialles.) Doncs, 
què volen que els digui... Dura poc... Doncs, el senyor 
Sabaté... Miri, el senyor Sabaté li ha dit, a vostè, que 
no és un bon negociador. Jo no hi estic d’acord, vostè 
sí que és un bon negociador, i ells ho saben bé, per-
què vostè se’n va anar a la Moncloa, el 21 de gener 
del 2006, a canviar el que aquí havia fet el seu Govern 
i el president Montilla envers l’Estatut. El que passa 
és que el van enganyar; el senyor Zapatero el va trair 
com ha fet amb vostè i amb molta més gent.

El que vostè és és un bon estratega, senyor president 
–un bon estratega. Perquè el dia 23 d’abril d’enguany 
vostè ja va dir als mitjans de comunicació que possi-
blement podria haver-hi eleccions anticipades perquè 
el senyor Rajoy diria «no» al pacte fiscal. Encara no 
estava aprovat ni en aquesta cambra, encara no havia 
tingut dia de reunió amb el president del Govern espa-
nyol i vostè ja parlava del «no» i ja parlava de l’avan-
çament de les eleccions anticipades.

Vostè el que volia, senyor president, era portar-nos a 
l’estratègia de la convocatòria d’eleccions que ahir va 
esmentar. Ahir, a la segona línia del seu discurs, ja va 
parlar de la manifestació de l’Onze de Setembre. Vagi 
per endavant tot el respecte del meu grup cap a qual-
sevol mena de manifestació, aquesta i algunes altres 
que vostè no ha esmentat. Tot aquell que vulgui mani-
festar-se té el seu dret constitucional per a fer-ho. Però 
el que sí que em sorprèn, president, és que vostè escol-
ti els centenars de milers de catalans a l’Onze de Se-
tembre i no escolti els 800.000 catalans que estan ca-
da dia durant tot el dia al carrer perquè no tenen feina, 
perquè no tenen oportunitats, perquè no tenen present 
ni futur. Aquests no són la seva prioritat.

Li han faltat dies. Va sortir l’endemà per iniciar un ca-
mí de creació d’un estat propi. I aquí ens té, amb un 
nou full de ruta de l’estat propi. Vostè, senyor presi-
dent, i amb el seu company de viatge, amb el senyor 
Duran, fan un tàndem molt evident; vostè diu una cosa 
i el senyor Duran diu la contrària. Avui ho acabem de 
veure. Però és que aquest ha estat el tarannà de Con-
vergència i Unió durant molt de temps.

I jo, quan vostè va iniciar aquest camí cap a la cre-
ació d’un estat propi, vaig pensar: «Convergència i 
Unió s’ha tret la careta. Convergència i Unió s’ha tret 
la carota que ens ha tingut durant molts anys jugant 
a les trampes del llenguatge, a l’ambigüitat perma-
nent.» Però no ha estat així, vostès segueixen. I vostès 
segueixen enganyant no solament els catalans que els 
han votat, sinó els catalans que van sortir a la mani-
festació, i, a més, els catalans que avui estem repre-
sentant a altres, molts, a tots els llocs de Catalunya.

Vostè no ha dit què és el que vol fer ni per què vol con-
vocar els catalans. Vostè diu que vol convocar els ca-
talans per fer una consulta d’autodeterminació. Com la 
farà? Amb referèndum? Sense referèndum? Ho acaba 
de dir abans: si el Govern d’Espanya no li autoritza el 

referèndum, vostè la farà igual; és a dir, vostè la farà 
al marge de la llei i portant Catalunya i els catalans a 
un camí d’incertesa i, a més, a un camí de desconei-
xement.

Per què no parla i diu quin és el seu model de país? 
Deia el general De Gaulle que sempre s’ha de tenir 
una certa idea del país que es vol. Vostè vol crear un 
estat propi. Quina és la idea d’aquest seu país? Un país 
de relació d’associació? Un país federat? Que sembla 
que no li agrada el model dels socialistes, i no m’estra-
nya, perquè no li agradava ni al senyor Rubalcaba fa 
pocs dies. Vostè..., quin és el seu propi model? Què vol 
fer de Catalunya? Vol fer Massachusetts? Vol Andor-
ra? Vol Suïssa? Vol Baviera? Vol Puerto Rico?

Vostè deia ahir: «Escolti’m, d’Europa, miri, podem..., 
hem d’agafar les coses dolentes i les bones.» És a dir, 
les polítiques de consolidació fiscal ens porten a unes 
obligacions que hem de complir. Però vostès són sor-
prenents, tu. Escolti, és una sort ser convergent, eh? 
Perquè s’emporten totes les coses bones de tot. Miri, 
vostès se separen, fan l’estat propi, mantenen l’euro, 
juguen a la lliga com Mònaco, tenen, inclús, els dos 
reis –m’ha semblat sentir-li-ho a vostè– com Bèlgica. 
Escolti, vostès ho tenen tot.

Fora broma –fora broma–, estem parlant d’un tema 
molt seriós, senyor president. I jo no el vull tractar 
amb to de broma, sinó amb el màxim respecte i la mà-
xima gravetat. Perquè els votants que estan esperant 
el dia 25 de novembre han de saber que Convergència 
i Unió els vol portar a un estat propi independent. I si 
vostè avui no ho diu, vostè estarà enganyant per ac-
ció o per omissió, estarà enganyant pels seus propis 
silencis.

A mi no em sembla pas tan clar, el que vostè diu, que 
és portar-los a la consulta d’autodeterminació. No, 
no..., no m’ho sembla. Jo vull saber què vol vostè de 
la Catalunya independent o què vol vostè de la Cata-
lunya associada. Jo li diré el que jo vull i el que vol el 
meu grup: nosaltres volem continuar sent la Catalunya 
acollidora, la Catalunya treballadora, la Catalunya del 
benestar, la Catalunya capaç de treballar amb la resta 
d’Espanya en un projecte europeu. La solució, senyor 
president, no passa per la independència ni per la se-
paració, sinó que passa per gestionar amb seny i amb 
eficàcia.

Senyor Mas..., vostè ahir es va presentar ja no sols 
com a president en funcions, sinó quasi com a candi-
dat. Vostè ahir ja va presentar part del seu programa 
i part del seu projecte per a les pròximes eleccions.  
I jo estic convençuda, senyor president, que la convo-
catòria d’aquestes eleccions és un tacticisme més del 
seu partit i de vostè per no dir la veritat i per portar els 
catalans a aplegar una majoria absoluta que no l’obli-
gui a geometries variables en aquesta cambra. Aquest 
és el resum, i això és el que vostè vol. Si volgués una 
altra cosa, seria honest amb el poble de Catalunya i 
li diria on ens vol portar, perquè és la nostra vida, la 
vida dels nostres fills, és el nostre futur i és la nostra 
convivència.

Senyor Mas, no ens podrà retreure a nosaltres una ac-
titud constructiva i responsable amb el seu Govern, i 
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encara menys amb els catalans. Li hem donat el su-
port per reduir el dèficit i poder generar confiança a la 
Catalunya que necessita. Lluny d’exercir una oposició 
irresponsable que han fet uns altres –que li van dei-
xar l’herència que vostè i tots estem patint–, el Partit 
Popular, no sent responsable d’això, vàrem ajudar-lo a 
garantir l’estabilitat del país, perquè Catalunya neces-
sitava reformes i necessitava estabilitat. I per això ho 
vàrem fer.

Senyor president, ho tornaríem a fer, en el mateix mo-
ment, perquè crec que la nostra obligació era ajudar 
Catalunya a no caure del precipici, reduir el dèficit 
que ens havien deixat i el deute immens que ens havi-
en deixat els socialistes i començar a posar les bases 
d’una economia de competitivitat que donés oportuni-
tats al futur.

A mi em sorprèn quan alguns grups vénen aquí a do-
nar lliçons de polítiques de benestar. I la primera lliçó 
de la política de benestar és consolidar un pressupost 
i no gastar més del que es té, perquè, si no, és evident 
que no hi hauran recursos ni per a la sanitat, ni per a 
les polítiques socials, ni per a l’educació, ni per a cap 
altre àmbit del nostre país.

Senyor president, Convergència i Unió deia que era el 
pal de paller del catalanisme i s’ha convertit en el pal 
de la roda del progrés de Catalunya. La realitat cata-
lana, senyor Mas, està ben lluny de somnis separatis-
tes, que porten a camins desconeguts. I espero que no 
sigui aquest el seu somni. Vostè parla del desencaixa-
ment de Catalunya i Espanya, però el desencaixament 
no es produeix entre Catalunya i la resta d’Espanya; 
el desencaixament es produeix entre el seu discurs 
nacio nalista independentista i la realitat de tot el poble 
de Catalunya.

Vostè parla de fatiga. Nosaltres també li parlarem de 
fatiga. Fatiga..., els que estem cansats de viure en una 
terra en què l’hegemonia de l’independentisme sembla 
la propietària i la patriota de tot Catalunya. Nosaltres 
també estem molt fatigats d’això, i el que volem és una 
Catalunya en llibertat i una Catalunya on el progrés si-
gui l’objectiu prioritari.

Senyor president, no ens vulgui robar la catalanitat a 
tots aquells que també ens sentim espanyols. No vul-
gui robar la catalanitat a la gran majoria de catalans 
que no pensen com vostè. Conegui la realitat de Cata-
lunya, de tot Catalunya, no solament de la que es ma-
nifesta, sinó també dels 6 milions que no es van mani-
festar i que estan arreu dels pobles, ciutats i municipis 
de Catalunya.

Nosaltres els hem ofert la mà per treballar junts, per 
treure els catalans i la resta d’espanyols de la crisi, pe-
rò vostè sembla que prefereix trencar Espanya, dividir 
Catalunya i sortir d’Europa. Ha preferit el camí fàcil 
de les excuses, que no pas el camí complicat de les so-
lucions.

Senyor president, nosaltres seguim sent el partit de la 
responsabilitat, i estarem i serem responsables amb el 
país. Altres estan buscant terceres vies, que no les tro-
ben, que no saben on són, que no se les creu ningú. 
Nosaltres sabem on som i sabem que volem garantir 

la Catalunya plural, la Catalunya que vol ser catalana 
i espanyola.

Senyor president, nosaltres creiem, a més, que es ne-
cessita un model de finançament millor. Ho hem dit de 
manera sincera i clara, i hem estat disposats a nego-
ciar amb vostè perquè creiem que Catalunya necessita 
una millora del model de finançament. Però, deixi’m 
dir-li una cosa, el model de finançament actual no l’ha 
impulsat el Partit Popular, ni vostè; l’ha impulsat Ca-
talunya i, en el seu nom, el Partit Socialista, Esquer-
ra Republicana i Iniciativa, quan van presentar l’any 
2009 el darrer model de finançament, que van dir que 
era el millor per al país, el millor per a Catalunya.

No estem com estem solament pel model de finança-
ment; estem com estem per la caiguda dels ingressos 
tributaris; estem com estem per la manca de solvència, 
i estem com estem per la mala gestió dels governs ante-
riors, que no han estat a l’altura de les circumstàncies.

Nosaltres, senyor president, li demanem un model de 
finançament millor, modern, que aporti més recursos 
dels que tenim, i crec que hi havia una possibilitat per 
fer-ho. Nosaltres vàrem dir que el principi d’ordinali-
tat, la coresponsabilitat fiscal i la solidaritat limitada 
havien de ser els eixos fonamentals del nostre model. 
No pot ser que Catalunya pagui més impostos que al-
tres comunitats autònomes on es reben els nostres di-
ners, fruit de la solidaritat, com es reben de Balears, 
com es reben de Madrid, com es reben de València. 
Tot i així, la mitjana de finançament per habitant dels 
catalans està en 2.342 euros, 100 euros per sobre de 
la mitjana nacional de finançament per habitant de la 
resta d’Espanya.

Però vostès, senyor president, no han volgut nego-
ciar –vostès no ho han volgut. Vostès ja tenien decidit, 
d’ençà que varen portar el seu programa, que el pacte 
fiscal seria una peça més del seu camí cap a la inde-
pendència.

Nosaltres, senyor president, ens presentem a aques-
tes eleccions. I ens presentem a aquestes eleccions  
dient-los, als catalans, que necessiten una millora del 
seu model de finançament, que podem aconseguir-ho 
de manera sensata, responsable i amb seny, però que 
també necessiten reduir la despesa pública del país.

Avui els faig l’anunci: el Partit Popular català sol-
licitarà la reducció del 20 per cent del nombre de dipu-
tats i diputades d’aquesta cambra, en ares del principi 
d’austeritat. (Alguns aplaudiments.) El Partit Popular 
de Catalunya, en ares del principi d’austeritat, impul-
sarà un pla de racionalització dels nostres mitjans de 
comunicació públics i de les nostres empreses públi-
ques que vostè no ha aprimat i que vostè encara man-
té. No pot ser que tinguem una televisió pública amb 
més treballadors que totes les televisions privades ge-
neralistes d’aquest país, amb més treballadors que Te-
lecinco, que Antena 3, que la Cuatro i que La Sexta, 
i, a més, que la nostra televisió sigui molt més cara, el 
doble, que qualsevol de les altres autonòmiques, co-
mençant per la basca.

No voldrem ni donarem subvencions ni als mitjans de 
comunicació, ni a d’altres, quan la prioritat sigui les 
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polítiques socials i quan hi hagi un pare o una mare 
que hagi de pagar la seva escola bressol i s’hagi tro-
bat amb el 300 per cent d’increment perquè vostès han 
deixat de pagar.

Nosaltres també traurem les delegacions i farem una 
política d’austeritat en el seu contingut.

Señor presidente, señor Mas... (Remor de veus.) Crec 
que l’entenen i, a més, ahir el senyor president va dir que  
era una llengua estimada. Val la pena que..., només ho 
diu quan està en període electoral, després se n’obli-
da, després no ho tornem a sentir mai més. (Aplaudi-
ments en un sector de l’hemicicle.)

Señor Mas, nos jugamos mucho. Por eso le pido que 
recupere el sentido de la responsabilidad y que rec-
tifique. Le pido que no busque huidas hacia adelan-
te, como las de un proceso separatista. Las elecciones 
anticipadas son su fracaso, y ahora quiere arrastrar a 
Cataluña con usted, en el lenguaje de la trampa, de la 
ambigüedad, que no permita a los ciudadanos de Ca-
taluña expresarse el día 25 de noviembre.

Por eso hoy quiero dejar bien claro que no me dirijo 
solo a la gente que nos votó, sino a todos aquellos ca-
talanes que saben que ustedes no son de fiar, que sa-
ben que ustedes van a volver con la ambigüedad en su 
programa electoral, que saben que ustedes tienen co-
mo última estación la independencia y el estado pro-
pio. Y yo me dirijo a todos aquellos que no quieren ni 
dividir Cataluña ni separase del resto de España.

Esa mayoría de catalanes necesita y tiene una certe-
za, que el Partido Popular luchará por ellos. Lucha-
remos por la convivencia y para que todos los catala-
nes sean considerados ciudadanos de primera, sin que 
nadie nos tenga que dar autorización de catalanidad 
por tener un sentimiento compartido entre Cataluña y 
España. Lucharemos para que la política catalana sea 
una solución para los catalanes y no uno de sus peo-
res problemas. En definitiva, seremos la voz de todos 
aquellos catalanes que también nos sentimos españo-
les y que no queremos ni más problemas, ni travesías 
por el desierto siguiendo a un moisés que nunca vio y 
ahora tan solo nos habló de la tierra prometida.

Señoras y señores diputados, España no es solo una 
de las mayores y más antiguas naciones de Europa, es 
también un proyecto de presente y un proyecto de fu-
turo que compartimos millones de catalanes.

Por eso hoy quiero dirigirme especialmente a todos 
aquellos que sentimos nuestra catalanidad sin comple-
jos, sin ningún complejo, de una manera abierta y mo-
derna. El Partido Popular trabaja para que el Gobierno 
de la Generalitat deje de dividir a los catalanes, por-
que el nuevo camino de Convergencia es ese.

Cataluña y el resto de España han cambiado mucho en 
los últimos treinta y cinco años; toda una generación 
de cambios. Hemos caminado de la mano desde una 
dictadura hasta un país descentralizado que garantiza 
la diversidad desde la unidad. Hemos caminado juntos 
para hacer de España un país moderno y fuerte, capaz 
de salir de cualquiera de las crisis económicas y pro-
veer de bienestar a sus ciudadanos. Y ahora no será 
una excepción.

Ayer era el ochenta aniversario de una de las figuras 
claves de la Transición: Adolfo Suárez. Adolfo Suárez 
hizo del modelo de España una transición democrática 
admirada, basada en el consenso y basada en la con-
cordia y en el diálogo; dista mucho de su transición, 
señor Mas, que no se basa ni en el diálogo, ni en la 
concordia, sino en la imposición.

Nosaltres reivindiquem l’esperit d’Adolfo Suárez, l’es-
perit de la concòrdia, l’esperit del consens. Els cata-
lans ens podem sentir orgullosos d’una Espanya que 
mira la Mediterrània, Amèrica i Europa.

I, per tant, li demano, senyor president de la Generali-
tat, president en funcions o candidat de Convergència, 
com més li agradi, senyor president, que miri cap a 
Europa, que miri cap a Europa i miri el que està pas-
sant. Europa està lluitant i derrotant els populismes i 
els extremismes identitaris que en greus moments de 
crisi econòmica afloren. Europa està caminant amb 
dificultat cap a una major integració política, econò-
mica, fiscal i bancària, amb moltes dificultats, però 
amb una voluntat conjunta de fer-ho. I, per tant, Eu-
ropa no permetrà jocs de fronteres que la facin ingo-
vernable.

Senyores i senyors diputats, tots tenim, qualsevol de 
nosaltres, una relació afectiva –amics, familiars– amb 
qualsevol persona de la resta d’Espanya, i no volem 
travessar fronteres per veure’ls, no volem que ens ve-
gin ni que siguin estrangers. (Remor de veus.) Aquest 
és l’exemple més gràfic del que ens juguem a les elec-
cions del 25 de novembre. (Aplaudiments en un sector 
de l’hemicicle.)

President, vostè ha estat un home fort per defensar 
allò que creu el seu partit; això sí, contradit dia sí i dia 
també pel senyor Duran, però ja és el paper que li to-
ca, o el paper que vostè li ha donat. Vull que recordi, 
senyor president, el que deia Francesc Cambó: «Com 
que jo era un home fort, mai no vaig caure en la feble-
sa separatista, fruit de la inconsciència o l’expressió 
notòria d’un complex d’inferioritat.»

No és l’hora de la inconsciència, senyor president, 
com digué Cambó. President, no tot és possible, com 
vostè deia ahir des de l’èpica del seu discurs, no tot 
és possible; és possible el que permet la legalitat. 
No és l’hora dels valents, senyor president, és l’ho-
ra dels responsables, és l’hora dels que treballen dia 
a dia per pujar aquest país mentre vostè els porta a 
aventures independentistes. És l’hora de la unitat, és 
l’hora que Catalunya desperti. Hi ha una Catalunya 
silenciosa, una Catalunya que no està a l’hegemonia 
del pensament únic que alguns han volgut imposar. 
Aquesta Catalunya silenciosa ha despertat de la seva 
letargia després que vostè plantegés el major desafia-
ment que s’ha produït en els darrers temps.

És l’hora també dels que volem una Catalunya cata-
lana i espanyola, d’apostar per la unió i no per la se-
paració; és l’hora d’enfortir la nostra unitat; és l’ho-
ra, senyor president, senyores i senyors diputats, de la 
nostra societat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.)
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La presidenta

En nom del Govern, té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats... Senyora Sánchez-Camacho, de les notes que he 
anat prenent, crec que hi ha quatre coses que paga la 
pena comentar.

La primera m’ha sorprès una mica, sincerament, per-
què vostè diu que en el discurs d’ahir que vaig fer no 
hi havia mesures de govern. Jo ja admeto que va ser 
un discurs una mica dens, i vostè es devia avorrir.  
I, com que es devia avorrir, va desconnectar. Jo crec 
que sí. I aleshores ha passat per alt totes les mesu-
res que hi han allà del que s’ha fet. Perquè precisa-
ment vaig dir des del començament que crec que te-
nia l’obligació, malgrat la convocatòria d’eleccions, de 
destinar la part principal del meu discurs, la principal, 
la que és més densa i més llarga, concretament a pas-
sar comptes de l’acció de govern.

I pràcticament a tots els àmbits, tots no podien ser, pe-
rò pràcticament a tots els àmbits, hi ha una descripció 
de la situació en la qual ens trobem i les principals 
tasques que ha fet el Govern, en un sentit i en un altre, 
i les que està fent, i no tant les que farà –no vaig par-
lar molt d’això–, perquè vaig entendre que un govern 
que està sortint, doncs, no pot fer aquí el seu progra-
ma electoral, ja el farà Convergència i Unió quan to-
quin les eleccions. Fins i tot vaig dir coses que s’estan 
fent en aquest moment i que caldrà acabar i les haurà 
d’acabar qui toqui després d’aquestes eleccions. Hi ha 
coses que estan en marxa que s’acabaran. Potser no les 
podrà acabar aquest Govern en el seu mandat, s’hau-
ran d’acabar a finals del mes de desembre o durant el 
mes de desembre. Ho vaig dir gairebé amb un to..., va-
ja, amb una referència impersonal, en tercera persona, 
perquè no es pogués interpretar que era precisament 
aquest Govern el que necessàriament ho havia d’en-
llestir.

Per tant, mesures de govern, senyora Sánchez-Cama-
cho, n’hi havia moltes i n’hi ha moltes més de les que 
diu aquest discurs, com vostè comprendrà, perquè, si 
no, ens passaríem aquí, no hores, sinó que ens hi pas-
saríem setmanes per analitzar la tasca de govern, que 
crec sincerament que és una tasca de govern, doncs, 
d’una densitat molt gran en unes condicions molt ad-
verses.

I això a vostè li hauria de sonar. Alguna cosa li hauria 
de sonar d’això. Vostè ve a fer aquí uns discursos una 
mica abrandats, eh?, però ja sap que vostès ara tam-
bé governen –ara m’hi referiré–, i els que governen, 
encara que vostè sempre faci crides a la prudència, 
han de ser prudents també en l’expressió de la paraula.  
I aleshores en aquest sentit vostè, doncs, dóna la sen-
sació que pot dir moltes coses sense correspondència 
amb un govern que és el seu, que és el Govern del Par-
tit Popular a nivell del conjunt de l’Estat espanyol.

Per exemple, vostè ens deia una cosa que jo crec que 
és molt audaç i molt perillosa per a vostès, vostè ens 

deia: «Catalunya en aquest moment està en una situa-
ció pitjor que un any enrere o dos anys enrere.» Se-
nyora Sánchez-Camacho, i Espanya? Espanya està mi-
llor? I qui governa Espanya? Governen vostès? I això 
vol dir que és culpa de vostès que Espanya estigui pit-
jor ara que fa un any? És culpa de vostès? Això és el 
que li diria el Partit Socialista a Madrid, que és culpa 
de vostès, però jo no m’atreviria a dir això, perquè una 
persona que tingui dos dits de front, només dos dits de 
front, ja sap que les coses no funcionen així. Ja ho sap 
vostè; si algú ho hauria de saber és vostè.

Per tant, presentar-se aquí, al Parlament de Catalunya, 
i dir «la situació de Catalunya és pitjor» sense tenir en 
compte re del que està passant ni a Espanya, ni a Eu-
ropa, ni al món, és viure en un altre país; és viure en el 
país de no sé què i les meravelles. (Rialles.) I això li ho 
dic amb tota cordialitat. I això, senyora Sánchez-Ca-
macho, doncs, funciona d’una altra manera. Això fun-
ciona d’una altra manera. I vostè ho sap. I vostè ho sap 
perquè és una persona llesta, a més a més, i perspicaç. 
I, per tant, sap perfectament que la situació en aquest 
moment d’Espanya i d’Europa és pitjor.

Miri, jo ahir vaig tenir molta cura a intentar separar 
el que són responsabilitats nostres, que hi són –que hi 
són–, i les responsabilitats que, no sent nostres, podem 
intentar-hi influir fins al punt que puguem o fins al 
punt que sapiguem.

Vostè sap que Europa ha entrat en una nova recessió. 
L’any passat no teníem recessió a Europa ja. L’any 
2011, els primers set mesos del 2011, l’economia ca-
talana va anar millor, es començava a donar la volta 
a aquella tendència, i el 2010, els darrers mesos del 
2010, també. Aquesta era la realitat. I a partir de l’es-
tiu del 2011 tot això va capgirar d’una manera molt 
dramàtica, però no només a Catalunya, senyora Sán-
chez-Camacho, a València també, i a Múrcia, i a les 
Balears, i a Castella - la Manxa, i a Castella-Lleó i a 
Galícia, i a tot arreu, i a Andalusia, i a França, i a Ho-
landa, i a Alemanya, que tenia creixements del 2 i del 
3 per cent i aquest any amb prou dificultats arribarà a 
l’1. Tot Europa està caient. I la mateixa Unió Europea, 
o l’euro, concretament, els països de l’euro, han entrat 
gairebé en una nova recessió. Li sona això?

I vostè aleshores es pensa que això no ens afectarà a 
nosaltres. Vostè que diu que tot està relligat, que tot 
està perfectament entrellaçat, etcètera, i resulta que en 
aquest cas vostès diuen: «Catalunya hauria de ser una 
illa»; hauria de ser una illa on tot anés fantàsticament 
bé, on totes les coses fossin millors, encara que des-
prés tot el seu entorn, del qual depenem, anés pitjor, 
inclosa Espanya.

És culpa del Govern del Partit Popular que Espanya 
en aquest moment estigui en la pitjor de les seves si-
tuacions des del punt de vista de la seva imatge inter-
nacional i del seu prestigi? Amb un punt de demagò-
gia, jo li diria que sí, però sense demagògia jo no li 
podria dir això, és el que li diuen els altres, però jo no 
li ho podria dir. I, de la mateixa manera que jo no li 
ho puc dir, vostè tampoc pot dir el mateix respecte a 
Catalunya.
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Si vostès són partit de govern i demanen responsabili-
tat i els toca demanar responsabilitat, siguin responsa-
bles. I vostè menys que ningú –menys que ningú– pot 
venir a aquest Parlament a fer el discurs que ha fet, 
que Catalunya és un desastre i està pitjor en tot. Això 
vostè no ho pot fer. Perquè Espanya està pitjor en tot, 
i governen vostès. I jo no m’atreviria a dir que això és 
culpa del seu Govern. Hi ha coses que les han fet bé i 
coses que les han fet malament, com tots els governs  
–com tots els governs. I aquesta és la situació, no?

I a partir d’aquí, és clar, vostè aleshores posa exem-
ples, doncs, que jo sincerament crec que vostès en ai-
xò van despistats. Els serveix molt des del punt de vis-
ta de la dialèctica política i d’un punt de demagògia, 
etcètera, i per quedar bé davant de determinats sec-
tors, no? Però ara resulta que el problema de les fi-
nances de la Generalitat de Catalunya són les ambai-
xades? Vostès ho diuen seriosament, això? S’ho han 
arribat a creure, això? Aquest és el problema?

Mirin: quantes ambaixades ha suprimit l’Estat espa-
nyol en aquests darrers quatre anys? (Veus de fons.) 
No ho sé..., dic jo. Perquè, escolti’m, l’Estat espanyol 
també en podia haver suprimit alguna, d’ambaixada, 
no? (Veus de fons.) Quantes oficines comercials ha su-
primit, l’Estat espanyol? O és que resulta que del tema 
del comerç en el món només se n’ha d’ocupar l’Estat 
espanyol, d’això? És a dir, del tema de captar inversió 
(remor de veus), del tema de captar inversió estran-
gera (remor de veus)... Si m’escolten, potser ens po-
drem fins i tot posar d’acord. (Pausa.) Per captar in-
versió estrangera, només ho pot fer el Govern central? 
O també ho poden fer els governs autonòmics? Per 
anar a promocionar el turisme de Catalunya, a part 
del Govern central, ho poden fer els governs autonò-
mics, com per exemple el Govern català, per anar a 
buscar turistes? Per anar a promoure l’exportació ca-
talana només ho pot fer el Govern espanyol, això, o 
ho pot fer també el Govern català? –com ho fan les 
cambres, les associacions empresarials, els gremis, 
etcètera. Per anar a promocionar la cultura catalana, 
que és específica, i la llengua catalana, ho farà el Go-
vern espanyol?

L’única diferència que hi ha entre l’acció exterior del 
Govern espanyol i l’acció exterior d’un govern autonò-
mic, com el cas de Catalunya, l’única diferència, és el 
tema consular, i el tema dels permisos de tota mena, i 
de la representació, diguem-ne, més estrictament di-
plomàtica. Però, fora d’això, les funcions per fer fun-
cionar l’economia són les mateixes. Haurien d’estar 
contents, que els governs autonòmics orientessin la 
seva acció en la línia exterior, perquè si alguna cosa 
li falta a Espanya, senyora Sánchez-Camacho, és pre-
sència en el món. Si on falla Espanya és aquí. Espanya 
és un país molt poc internacionalitzat, comparat amb 
els seus socis europeus. D’aquí plora la criatura.

I resulta que això ho hem de resoldre entre tots, se-
nyora Sánchez-Camacho, i vostès van criticant que els 
altres ens dediquem a l’acció exterior. Per què? Per-
què només ho pot fer el Govern central. I jo conec 
moltes ambaixades espanyoles, moltíssimes. He estat 
a moltes. I li puc assegurar una cosa: només amb el 
patrimoni immobiliari d’una ambaixada es paga tota 

l’acció exterior de totes les comunitats autònomes de 
l’Estat espanyol. Només amb el patrimoni d’una am-
baixada. I ara resulta que el problema és l’acció ex-
terior de les comunitats autònomes, quan resulta que 
el gran repte de l’Estat espanyol és orientar-se cap a 
l’exterior. Perquè, senyora Sánchez-Camacho, si ens 
hem de refiar de la demanda interior, en aquests pro-
pers anys, anem bé. Si el creixement ha de venir per la 
confiança que tenen avui dia els consumidors del con-
junt de l’Estat i els ciutadans, per reflotar l’economia, 
anem ben parats.

I, ves per on, resulta que, en aquest context de presèn-
cia a l’exterior, qui és que està ben situat a Espanya? 
Qui està ben situat? Doncs ves per on és Catalunya. Ai 
caram! I, aleshores, vostès pretenen negar-li a Catalu-
nya aquesta acció exterior, sent Catalunya l’economia 
més potent orientada a l’exterior del conjunt de l’Estat 
espanyol –i, probablement, del sud d’Europa. Resulta 
que nosaltres tenim aquí un 16 per cent de la població 
i un 28 per cent de les exportacions: exportem el do-
ble, gairebé, del que ens correspondria per població.  
I som el primer territori de tot l’Estat espanyol en cap-
tació en valor absolut de turistes estrangers. I Barcelo-
na, la primera capital turística, no només d’Espanya, 
sinó de tot el sud d’Europa.

I resulta que a aquesta realitat, que és la catalana, a 
aquesta realitat, ara se li vol negar l’acció exterior. 
Haurien de donar les gràcies, perquè gràcies a Cata-
lunya el conjunt d’Espanya se’n surt millor. Gràcies 
a la capacitat d’acció exterior de Catalunya. (Veus de 
fons.) Sí senyora, això és exactament així. I, per tant, 
haurien de potenciar tota l’acció exterior de Catalu-
nya, en lloc de negar-la contínuament. I en els propers 
dos, tres anys, l’acció exterior del conjunt d’Espanya, 
i també de Catalunya –sobretot de Catalunya–, seran 
les que podran arrossegar una mica el carro general.  
I, fora d’això, poca cosa hi ha més.

Per tant, no entenc aquesta croada contra l’acció ex-
terior de la Generalitat. Com no sigui, senyora Sán-
chez-Camacho, per raons identitàries. I aquest és el 
problema. Que, vostès que sempre, sempre, sempre, 
diuen que això de la identitat re de re, al final els seus 
discursos estan fonamentats en la identitat espanyola. 
(Veus de fons.) No. Perquè si fos catalana, equilibra-
da amb l’espanyola, no discutirien l’acció exterior de 
la Generalitat, l’estarien potenciant en aquest moment.  
I fan exactament el contrari.

Tercera cosa que li volia dir: vostè diu que nosaltres 
anem a separar, que volem trencar-ho tot, etcètera; 
doncs jo insisteixo en el discurs que he fet aquests 
darrers dies, i el que seguiré fent. A mi no em trau-
ran d’aquí: nosaltres no som els rupturistes, no som 
els que ho trenquem; tot això ho acabarà trencant..., si  
és que es trenca –espero que no–, ho acabaran tren-
cant determinades actituds que hi ha en aquest mo-
ment a Espanya. Aquest és el procés de trencament.  
I espero que en algun moment reflexionin d’algu-
na manera, perquè les actituds són aquestes. Es  
nega qualsevol tipus d’evolució, senyora Sánchez- 
Camacho, aquest és el problema. I es posa la Cons-
titució com la paret que no es pot ni interpretar, no 
sigui dit que això pogués fer trontollar una mica els 
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pilars del conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta és la 
realitat.

Per tant, les actituds intransigents, menystenidores, 
provocadores, que hi ha en alguns àmbits dels poders 
espanyols –i no parlo d’Espanya en el seu conjunt, si-
nó dels poders espanyols–, aquestes actituds són les 
que provoquen trencaments i ruptures. I aquí a Cata-
lunya ens hem passat dècades apostant per ajudar el 
conjunt d’Espanya. Dècades. I li puc assegurar que no 
hi ha hagut el mateix tractament respecte a Catalunya. 
Pràcticament mai. Agafi qualsevol dada. Fins i tot les 
inversions en infraestructures –que diries: «Home, és 
una cosa ben evident, aquesta, no?»–: en trenta anys 
de democràcia, senyora Sánchez-Camacho, mai l’Es-
tat espanyol ha invertit a Catalunya en funció ni de 
la població catalana ni de l’aportació de Catalunya al 
conjunt de l’Estat.

Es va intentar corregir en l’Estatut –ho vàrem posar, 
està a l’Estatut–, i vostès, i els anteriors governs es-
panyols, ens ho neguen. Molt criticar aquí que no hi 
ha diners per pagar això, per pagar allò, etcètera...  
I els deutes dels governs espanyols amb Catalunya que 
estan documentats? Per què no paguen d’una vegada? 
Tant és demanar que facin honor als deutes? Recone-
guin-los, almenys! Vostès han estat incapaços de re-
conèixer els deutes de les infraestructures, que estan 
a l’Estatut. Al conseller d’Economia se li va dir, per 
part del ministre Montoro: «Ponlo, ponlo en el pre-
supuesto» –el que tocava per al 2012–, «ponlo ahí.» 
Ponlo, però ara sácalo, perquè... (Rialles.) No, no se’n 
riguin, perquè resulta que no hi ha ganes de reconèi-
xer tot això. «Es que no hay dinero.» Com si aquí ens 
en sobrés. Com si aquí resulta que anéssim lligant els 
gossos amb llangonisses.

Per tant, escolti’m, no hi ha ganes de trencament, no 
hi ha voluntat de trencament. La societat catalana  
no ha portat la relació amb Espanya al trencament. No 
ha estat la societat catalana. Ha estat la fatiga absoluta 
del tracte que té Catalunya. En tots els sentits. I, això, 
vostès haurien de reflexionar-hi i posar bé el termò-
metre. I no l’hi han volgut posar mai. No em refereixo 
a vostè, però en general no l’hi han volgut posar mai. 
Encara avui, a Madrid, no han posat bé el termòmetre 
del que està passant a Catalunya. Encara avui no l’han 
posat bé, i es pensen que tot això són escalfaments del 
mes d’estiu, d’un mes de l’estiu.

No surten 1 milió i mig de persones al carrer, de 
«bon rotllo», defensant el futur d’un país perquè sí. 
No surten. Surten per altres coses. Surten perquè hi 
ha aquesta fatiga, aquesta sensació de dir: «Ja n’hi ha 
prou.» Aquesta és la sensació de molta gent. I això, 
vostès, ho haurien d’interpretar. Ho han d’escoltar i 
ho han d’interpretar. No és cap ximpleria, això. Ca-
talunya no ha portat la situació al trencament amb Es-
panya, no s’equivoquin. La majoria del poble català 
ha fet esforços molt grans per l’entesa amb Espanya.  
I molt lleials. Més lleials, moltes vegades, que els 
grans partits estatals, que s’han omplert d’Espanya la 
boca, sempre, moltes vegades, de la pàtria, i a l’hora 
de la veritat el que pretenien era governar a qualsevol 
preu. Aquesta és la realitat.

Per tant, no ens parli de trencament i de ruptura. Jo 
no en parlaré, perquè no és la realitat de la majoria 
del poble català. Ara, les actituds que hi ha en aquest 
moment en alguns llocs, i especialment a Madrid, 
porten a aquesta fatiga i porten a fer plantejaments en 
positiu a favor de Catalunya: «Miri, escolti, com que 
no ens en sortirem per aquella via, i està clar que ens 
estarem donant cops contra la mateixa paret, anem 
nosaltres a definir un projecte propi de país.» Com 
els ho podrem negar, això, a la ciutadania de Catalu-
nya? Jo no m’hi posaré al darrere: m’hi posaré al da-
vant, d’això. Que és el que estic fent, i és el que hem 
de fer, és el que hem de fer. I això no són ruptures i 
trencaments: és la defensa d’un projecte propi de país, 
després de constatar que tots els esforços immensos 
que s’han fet per l’entesa, i per la col·laboració, i per 
aquest esperit positiu, fracassen en aquesta paret in-
franquejable de les actituds obstruccionistes respecte 
a Catalunya.

Fins i tot han convertit la Constitució –els ho deia 
ahir– en una gàbia que limita les aspiracions de Ca-
talunya com a poble. Ja no és un marc obert –com 
ho havia estat durant uns anys, com es va engendrar 
en la transició democràtica–, ja no és això. Ara ens 
la fan servir per dir: «Veieu? Us posem la Constitu-
ció al davant perquè quedi clar que qualsevol aspi-
ració vostra xocarà contra la nostra interpretació de 
la Constitució.» I d’aquí no es passa. Al revés: es va 
enrere. Com ara passarà amb el tema de la nova Llei 
d’ensenyament. Enrere: recentralització, més poder 
per a l’Estat central... Es va equivocar, Espanya, fent 
l’estat de les autonomies? Doncs, escolti’m, no ho sé, 
però no és culpa de Catalunya. Això no és culpa de 
Catalunya. Si vostès han de fer una reflexió a nivell 
espanyol sobre tot això, facin-la, però no atribueixin 
les ganes de ruptura o de trencament a Catalunya per-
què, per la raó que sigui, l’Estat no es veu capaç d’or-
ganitzar-se com va decidir fa trenta anys que es volia 
organitzar.

Darrera cosa que li volia dir sobre tot això: vostè m’ha 
interpel·lat molt sobre quin país, quin país, quin país... 
Etcètera. Jo no tinc cap inconvenient a definir-l’hi: ho 
he dit moltes vegades. Si no me n’he amagat mai, a 
més a més, no?

Per cert, un petit apunt sobre el pacte fiscal. Vostè diu 
que jo vaig anar allà amb un tot o res. No és veritat, 
senyora Sánchez-Camacho, no és... (veus de fons), no  
és veritat. Escoltin, vostès no hi eren. (Rialles.) Home, és  
clar, vostès no hi eren! Clar! Hi érem el senyor Rajoy 
i jo. En pot parlar el senyor Rajoy i en puc parlar jo; 
vostès no. Vostès poden parlar de la versió que el se-
nyor Rajoy els doni, però de la reunió només en po-
dem parlar nosaltres dos. Jo sé com va anar.

Hi ha coses que no les explicaré –hi ha coses que no 
les explicaré. Ara, n’hi ha una que ja l’he explicada, 
i aquesta la seguiré explicant. Jo li vaig fer al presi-
dent Rajoy el plantejament següent... Li vaig dir: «Es-
colta’m, sóc conscient que en aquest moment jo no 
et puc venir a demanar diners, més enllà dels deu-
tes que ens teniu. Aquests sí que us els demano, però 
més que aquests no us els puc demanar ara, en el mo-
ment zero. En sóc conscient. No som uns irrespon-
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sables: ho hem demostrat durant molts anys, i també 
ho estem demostrant ara, o almenys ho estem inten-
tant. El que et demano és que Catalunya, en matè-
ria de finançament, tingui un canvi d’estatus. Que no 
vol dir diners des d’un primer moment: vol dir sortir 
del «café para todos», tenir un estatus diferent i que 
se’ns transfereixin instruments com l’Agència Tribu-
tària, per poder fer una política de gestió tributària, 
a Catalunya, pròpia.» I això no costa ni un euro, se-
nyora Sánchez-Camacho. No costa ni un euro. I, per 
cert, això ho teníem pactat en el grup de treball –amb 
Esquerra Republicana, amb Iniciativa per Catalunya i 
amb el senyor Laporta–, que ho enfocaríem d’aquesta 
manera. I, per tant, el tot o res no era de Convergèn-
cia i Unió, no era de cap dels partits que havíem votat 
a favor del pacte fiscal, perquè sabíem que en aquest 
moment la part més important d’això era aconseguir 
un canvi d’estatus per a Catalunya que d’entrada no 
costava ni un euro. Només era un problema de volun-
tat política.

Sap què se’m va dir? –això sí que ho puc explicar. Em 
van dir: «No vamos a desmontar la Agencia Tributa-
ria, porque es una cosa que funciona muy bien.» Fan-
tàstica resposta. És a dir, fixin-s’hi, fixin-s’hi: si ho 
fa el Govern central i funciona bé, no es pot tocar... 
perquè qualsevol cosa que no la faci el Govern cen-
tral anirà malament. Aquesta és la conclusió. Ergo, si 
portem aquest argument fins al límit, què vol el Go-
vern central? Recuperar-ho tot. Perquè, si ho recupe-
ren tot, tot funcionarà bé. És una equació fantàstica 
i elemental. Aquest és el gran argument. I vostè creu 
que aquest és un argument suficient per posar en risc 
una relació més positiva entre Catalunya i el conjunt 
de l’Estat espanyol, només perquè hi ha una cosa que 
funciona bé, i que podria funcionar exactament igual 
de bé, encara que es transferís a la Generalitat de Ca-
talunya, com tantes i tantes altres coses s’han transfe-
rit i funcionen millor que no funcionaven abans, quan 
se n’ocupaven els ministeris?

Per tant, senyora Sánchez-Camacho, no expliqui que 
això era el tot o re. El que ens vàrem trobar és amb 
una actitud, ens vàrem trobar amb una actitud que era 
«no» i punt final, «no» i punt final. I li ho vaig repe-
tir moltes vegades, al senyor Rajoy: «Escolta’m, no hi 
ha un problema immediat que hagis de posar diners 
sobre la taula, t’ho plantegem des d’un altre punt de 
vista.» I la següent resposta va ser: «No.» Em van dir: 
«Porta-ho al Congrés dels Diputats, i que es voti allà.» 
I aleshores va ser quan jo –ho sento molt– no vaig fer 
ni de president Tarradellas, vaig fer una altra cosa: 
vaig sortir, vaig dir que allò no tenia recorregut –en 
contra del que nosaltres preteníem, que tingués recor-
regut. La nostra era una posició flexible per parlar-ne i 
ens vàrem trobar amb una paret i amb un cop de por-
ta. Educat, molt educat, com és el senyor Rajoy, molt 
educat, com és el senyor Rajoy. Però no, va ser que no. 
No expliquin una altra història.

Darrera cosa. «Quin país?, el país que volem...», et-
cètera, no? Doncs, miri, jo ho he definit de la següent 
manera; a vostès no els agradarà, això, però jo ho he 
definit molt clarament des de fa molt temps. He dit: 
«El meu desig –que jo crec que no es complirà, però 

m’agradaria que es complís– és que Europa, de la qual 
formem intrínsecament part –“Som Europa”, deia  
ahir–, es transformi en uns Estats Units d’Europa i, 
per tant, en una Europa federal. I, dintre d’aquesta Eu-
ropa federal, que és la que a mi m’agradaria, que és 
la que crec que ens pot servir per ser alguna cosa en 
el futur en el conjunt del món, dins d’aquesta Europa, 
a mi m’agradaria que Catalunya tingués els mateixos 
poders que té un estat avui en els Estats Units d’Amè-
rica.» I per què Catalunya no podria tenir aquests po-
ders igual que els tenen cinquanta estats dels Estats 
Units d’Amèrica, dintre d’una federació americana o, 
en el nostre cas, europea? Per què no?

Ara, també dic una altra cosa, senyora Sánchez-Ca-
macho. Si Europa no pot transformar-se, perquè el 
pes de la història és massa feixuc i és impossible de 
convertir-se en els Estats Units d’Europa, si això és 
impossible –i això, com vostè comprendrà, no està a 
les nostres mans fer-ho, està a les nostres mans de-
fensar-ho, però no fer-ho–, aleshores, a mi m’agrada-
ria tenir, com a Catalunya, els mateixos poders que té 
qualsevol nació d’Europa per defensar la seva identitat 
i el seu projecte col·lectiu; així de clar. Però això vol 
dir l’aïllament?, això vol dir el precipici? És a dir, te-
nir el mateix que té... què?: Eslovènia?, Dinamarca?, 
Holanda?, Finlàndia?, els països petitets, com Estò-
nia, Lituània, Letònia?, això és un drama monumen-
tal?, aspirar a tenir això?, i això és trencar Europa?, 
això és carregar-se l’invent?, això és trencar Espanya 
dintre d’Europa? (Veus de «Sí!») Ah!, doncs, serà que 
sí, perquè vostès sempre tenen aquesta mentalitat de 
trencar-ho tot, serà per això –serà per això. (Remor de 
veus i rialles.)

Però, escolti’m, aquí, hi ha un problema de base, par-
lem clar –parlem clar–, senyora Sánchez-Camacho, hi 
ha un problema de base: es reconeix sí o no el fet que 
Catalunya és una nació?, es reconeix o no es reconeix? 
Aquí, hi ha el problema de base. Si Catalunya és una 
nació, pot tenir l’aspiració que nosaltres descrivim; ai-
xò sí, col·laborant amb molta gent dintre d’aquesta Eu-
ropa, i per què no?, amb l’Estat espanyol, i compartint 
coses amb l’Estat espanyol. No veu que es compar-
teix tot, avui dia, gairebé, a Europa, i més es compar-
tirà? Això no és l’aïllament, això és el revés. Ara, el 
problema és aquest, la base és aquesta: Catalunya és 
una nació, sí o no? Si Catalunya és una nació, no se li 
pot negar aquest camí. Si Catalunya no és una nació, 
que és el que se’ns diu, de fet –de fet–, per la via dels 
fets, en el conjunt d’Espanya, aleshores, evidentment, 
com que no existim com a nació, no tenim recorregut. 
Només som què? Només som què, senyora Sánchez-
Camacho? Una comunitat autònoma. I això és el que 
vostès tenen com a model de país. Vostès..., el seu mo-
del de Catalunya és una comunitat autònoma. No els 
nego que això té el seu públic a Catalunya, però ac-
ceptin-me una cosa: si d’aquestes eleccions del 25 de 
novembre en surt una majoria clara que, en lloc d’una 
comunitat autònoma, diu que Catalunya és una nació, 
almenys no ens facin els discursos que la seva posició 
és l’hegemònica en el país, perquè hi ha no sé quanta 
gent que no va un dia a una manifestació.
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La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’excel·lentíssima senyora 
Alícia Sánchez-Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, 
vostè ahir deia que aquest debat no tenia la virtualitat 
ordinària que estava prevista. Celebro que s’hagi fet, 
i celebro que s’hagi fet, senyor president, perquè vos-
tè acaba d’aclarir algunes de les coses més importants 
per al futur del país.

Jo, quan l’escoltava, estava entre pensar si vostè era el 
Castelar de la paraula catalana o era el Maquiavel de 
la llengua catalana; m’estic més pel Maquiavel, i li di-
ré per què, senyor president, amb tot el meu respecte i 
amb tota la meva cortesia.

Vostè diu: «El senyor Rajoy em va contestar que “no 
trenco l’Agència Tributària Espanyola, perquè va bé”.» 
Interpretació del senyor Mas: «És que, si ho fem a les 
comunitats autònomes, va malament.» No va poder in-
terpretar –a Catalunya–, no va poder interpretar, senyor  
president, que és que l’Agència Tributària anava bé i 
altres coses de l’Administració de l’Estat no anaven 
bé? Per què sempre s’ha d’agafar vostè...? I, a més, 
vostè fa l’altra interpretació: «Com que em diu això, és 
que ens voldran treure totes les nostres competències, 
perquè creuen que no ho fem bé.» Fixi’s, el seu raona-
ment, a on ha anat a parar, el Maquiavel de la paraula.

Estava per dir-li també que vostè passarà, a partir 
d’avui, com el president «Artur el Breu», perquè serà 
el president més breu de la història. En aquesta breve-
tat, ha fet algunes que altres coses, sí, jo li ho reconec, 
algunes que altres coses; algunes gràcies a l’impuls 
del Partit Popular, com ha estat la Llei d’estabili-
tat pressupostària o com ha estat la reducció del 0,5, 
que era una de les obligacions de consolidació fiscal i 
de reducció del dèficit, que ha pogut fer i que espero 
que compleixin l’1,5 d’aquest any, perquè almenys en 
aquest primer semestre anàvem bé.

Senyor president, vostè diu: com és que he pogut criti-
car que el seu Govern, en vint-i-un mesos, no ha pogut 
fer moltes més coses i, en canvi, partit de govern, ho 
està fent a Madrid? Li diré molt clar el perquè. Perquè 
jo li he dit, senyor president, que vostè no havia tin-
gut capacitat d’autocrítica. És que vostè està en una 
posició immillorable. Fixi’s, el senyor Rajoy el que fa 
són decisions que pren ell i adopta les conseqüències 
d’aquestes decisions. De manera irresponsable, els que 
han deixat el país amb el deute de 900.000 milions de 
deute extern encara es veuen amb la legitimitat de cri-
ticar el senyor Rajoy, que està fent tot el possible per 
endegar el país i treure’l d’on ens l’havien deixat.

Però és que vostè, senyor president..., abans era culpa 
del senyor Montilla, i ara, com li ho vam escoltar ahir, 
no és culpa de vostè: és culpa d’Espanya, perquè no li 
donen els calés. Vostè no pot governar i vostè no pot 
anar millor perquè Espanya no li paga la disposició 
addicional tercera, perquè Espanya no li paga el Fons 
de competitivitat; els centres especials de treball no 
anaven bé perquè Espanya els ha tret els diners que els 

pertocaven, i s’oblida que Espanya li ha oferit també 
22 milions de l’acció de formació, que això se li obli-
da, perquè no ho acaba vostè de dir. Aquest és el seu 
secret, que vostè no és culpable de re; que, si les coses 
van malament a Catalunya, o és culpa dels que abans 
gestionaven, que es veu que no tenien dèficit fiscal –el 
pobre senyor Montilla–, només l’ha recuperat vostè el 
darrer any, o si no, perquè és culpa d’Espanya. Doncs 
no, senyor president, la tasca de Govern és molt feixu-
ga i molt difícil en aquests moments, i nosaltres hem 
estat al seu cantó; però, això sí, assumeixi vostè que si 
vostè no ha pogut fer-ho no és tota la culpa de la resta 
d’Espanya.

Vostè m’ha parlat, senyor president, de l’acció exte-
rior i que nosaltres tenim una persecució, una creuada 
amb això de l’acció exterior. Miri, la setmana passa-
da, Espanya va tancar dues ambaixades i tres conso-
lats, i el ministre Margallo li va oferir que, dins de la 
xarxa del servei exterior d’Espanya, l’acció d’exterior 
de Catalunya tindria el major impuls, com ho està fent 
ara el senyor Rajoy als Estats Units, defensant i im-
pulsant la marca d’Espanya. El primer meeting point 
que es farà entre Catalunya i Rússia el fa el Govern 
d’Espanya, i a més amb el seu delegat, que avui el te-
nim aquí per primera vegada.

Vostè, senyor president, confon l’acció exterior i les 
nostres exportacions amb l’acció dels empresaris. I li 
dic una cosa: la presència empresarial de Catalunya 
a l’exterior no és mèrit seu, senyor president; és el re-
sultat del treball, de l’esforç de centenars d’empresaris 
catalans que fa molts anys que treballen, alguns des 
de l’any 80, per internacionalitzar i per exportar de la 
manera que ho estan fent ara. (Veus de «Molt bé!»)

Però, senyor president, vostè diu: «Els deutes que no 
em paguen...» Miri, ara entraré en un terreny a què jo 
li volia portar, un terreny que cada vegada m’agrada 
més, i li vull contestar dues coses de les que va dir ahir. 
Vostès han quallat, senyor president, que Catalunya pa-
teix un dèficit fiscal del 8 per cent i de 16.500 milions 
d’euros aproximadament. El que succeeix és que arreu 
es repeteix que aquest dèficit fiscal acumulat no ens 
permet endegar les polítiques que necessitaria el sec-
tor públic de Catalunya. Doncs, miri, jo li dic una cosa, 
senyor president: tots els govern de Catalunya han estat 
d’acord amb els models de finançament i, per tant, han 
adequat els models de finançament, i no ha estat pas el 
Partit Popular qui ho ha fet.

Però, a més, li diré més: vostès, en el plantejament 
que fan de les balances fiscals l’any 2008, elaboren 
unilateralment aquestes balances fiscals fins al perí-
ode 2012, i ho fan obtenint el dèficit fiscal del 8 per 
cent. Ho fan, senyor president, tenint en compte el 
flux monetari, que és allò que els interessa a vostès a 
Catalunya. Però, miri per on, senyor president, hi ha 
un informe ministerial que diu que el saldo fiscal de 
Catalunya, els anys 2006, 2007, 2008 i 2009, és, com 
vostè diu, 14.000, 15.000, 17.000, el del flux econòmic 
monetari; però hi ha una altra possibilitat de fer les 
balances fiscals, que és amb l’enfoc de càrrec/benefi-
ci, en què els saldos següents serien d’un 5 per cent de 
10.000, 11.000, 11.000 o 11.000 d’enguany. Per tant, 
les seves balances fiscals no són com vostè les explica, 
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sinó que hi han diferents maneres de calcular aquestes 
balances fiscals.

Però, a més, li dic: les balances fiscals no mesuren el 
que cada comunitat autònoma aporta en termes nets en 
la seva relació amb l’Estat. Cap país federal amb un 
mètode d’estructura regional realitza exercicis de ba-
lances fiscals dins del seu territori amb efectes de fi-
nançament de les seves regions.

I vostè diu: «A nosaltres no ens han arribat aquests re-
cursos.» Miri, em sembla deslleial que vostè, que dia a 
dia, amb el conseller d’Economia, dia a dia està rebent 
l’ajut i el compromís del Govern d’Espanya pels ven-
ciments de pagaments ordinaris que necessita el país 
i pels venciments de pagament de deute internacional, 
digui que no se’l paga.

Miri, no ho dic jo, ho diu el Govern d’Espanya i ho diu 
el Palacio de La Moncloa. Quan vostè va sortir d’aques-
ta reunió, sí que se’ns va donar una nota a tots els  
catalans i a la resta d’espanyols, en la qual hi havia 
els números que havia rebut Catalunya. De la devolu-
ció del reintegrament de les bestretes dels any 2007 i 
2008 que vostè, Govern de Catalunya, hauria de retor-
nar i que el Govern d’Espanya no li ha dit que retorni, 
serien 330 milions; de les bestretes de la liquidació del 
2010, 1.955 milions; del pagament a proveïdors, 2.020; 
del pagament a proveïdors a l’ajuntament, 645; de les 
línies ICO, 1.309, i del Fons de liquiditat, 5.023. Per 
cert, Fons de liquiditat que el senyor Montoro acaba 
d’anunciar que ja els ha avançat un dels pagaments 
que estava pendent per negociar la setmana vinent, el 
dilluns, de 471 milions d’euros, inclús abans que vos-
tès signin el Fons de liquiditat autonòmic. Aquest és el 
compromís d’un govern.

I li afegeixo més: el seu deute està excedit de 5.000 mi-
lions d’euros i podrien estar obligats a amortitzar 
aquest deute de 5.000 milions d’euros i, en canvi, el 
Govern d’Espanya no els ho demana, perquè no tenen 
capacitat ni per als venciments ordinaris.

Aquesta és la situació, i, per tant, em sembla molt des-
lleial que vostè només parli del relat del dèficit fiscal 
–el seu, no altres– i no compensi el que, per exemple, 
ara, amb aquest any, serien ja els 11.000 milions que, 
segons aquesta altra manera de calcular les balances 
fiscals, resulta que serien aquests 11.000 milions. Els 
catalans tenim el dret a saber no solament el que es 
diu des de les institucions i el que es diu des dels mit-
jans de comunicació públics, sinó que tinguin el crite-
ri per escollir-ho. I aquesta és la situació; aquesta és la 
situació, i no una altra.

Senyor president, vostè demanava ahir que el com-
pliment de l’1,5, el compliment del seu dèficit..., ja 
que s’havia aconseguit l’ajornament del compliment 
del dèficit del Govern d’Espanya, que per què no se li 
feia a les comunitats autònomes. I tornava a dir: per-
què aquesta Espanya maliciosa amb Catalunya i amb 
la resta de comunitats autònomes no li vol permetre a 
vostè la flexibilitat del dèficit.

Doncs, no, la resposta no és aquesta. Quan ells acon-
segueixen la negociació a Europa de tenir un marge 
major d’ampliació del dèficit, el Govern d’Espanya el 

manté i el roman per una raó important, i són els es-
tabilitzadors automàtics en àmbit econòmic. És a dir, 
vostè sap que el Govern de l’Estat té la possibilitat 
d’incrementar el seu risc exponencialment amb pa-
gament de prestacions d’atur i que, per tant, necessita 
aquests estabilitzadors per no disparar la seva pròpia 
situació. I això no succeeix a les comunitats autòno-
mes, que no tenim el pagament més que de les presta-
cions no contributives, però no de les prestacions con-
tributives d’atur, que en situacions greus, com la que 
estem vivint, suposen, a més, una disminució de la re-
captació dels impostos de l’IVA i del consum per part 
d’aquests treballadors i uns increments de la despesa 
per part del Govern de l’Estat. Aquestes són les res-
postes, i no les respostes d’aquest país i d’aquesta Es-
panya que no els vol.

Vostè diu: «Hi ha un cansament durant molt de temps.» 
Miri, jo..., és que, clar, de repetir les coses, vostès se les 
creuen. Però a la manifestació del 10 de juliol vam sen-
tir tot el mateix que hem sentit després, senyor presi-
dent. De la manifestació del 10 de juliol, vàrem escol-
tar que el país ja estava fatigat, que no es podia arribar 
a més, que s’havia menystingut la identitat catalana. El 
país va seguir funcionant i va seguir funcionant prou 
bé; no solament així, sinó que vàrem anar a unes elec-
cions anticipades, i el resultat d’aquestes eleccions 
varen ser catorze diputats independentistes i el Partit 
Popular va passar de la cinquena a la tercera força al  
Parlament de Catalunya. Fixi’s en el que succeeix  
al carrer i fixi’s després en el que passa a les urnes.

Per tant, senyor president, no em digui que la fatiga és 
una fatiga acumulada durant molt temps; la fatiga la 
tenim aquí a Catalunya per tenir uns governs que no 
han estat a l’altura de les circumstàncies. Perquè al-
guns amb l’estelada eviten altres debats, debats impor-
tants que s’haurien de produir, com vostè, amb l’avan-
çament electoral, que s’evitarà el debat de la Comissió 
de Salut i de les possibles irregularitats o d’altres co-
missions o com altres qüestions que coneixem en l’es-
cenari polític català.

Senyor president, vostè diu: «La Constitució és intoca-
ble, revisar l’estat de les autonomies.» Li ho recordo: 
vostè seu aquí, avui, en nom del poble de Catalunya, 
com a president constitucional d’una comunitat autò-
noma. No ho oblidi mai. Perquè vostè és aquí com a 
president constitucional. El màxim respecte que hau-
ria de tenir és, precisament, perquè vostè va jurar 
aquesta Constitució i va jurar fer-la complir. Però, es-
colti, res és inamovible, en aquesta vida –res és ina-
movible–, i tot es pot millorar per a bé.

Vostè diu que caldria revisar l’estat de les autonomies. 
Caldria anar més enllà i revisar l’estat de les autono-
mies per evitar moltes de les coses que estan succeint, 
moltes de les duplicitats, moltes de les hipertròfies, i 
per veure si algú també vol retornar legítimament al-
gunes de les competències, com algunes de les comu-
nitats autònomes han manifestat. Però no ens digui, 
vostè a nosaltres, que nosaltres no sentim la identitat 
catalana; no sentim la seva, però sentim la nostra. El 
nostre país és tan nostre com seu. I no es patrimonia-
litzi ni es faci propietari de la identitat catalana si no 
es defensen les coses que vostè vol. Aquest és l’error 
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del seu partit, aquest és l’error del pensament únic a 
Catalunya.

Nosaltres, per tant, comencem reiterant l’oportunitat 
perduda. Vostè deia, ahir, que hi havia una oportuni-
tat perduda per part del Govern d’Espanya i del senyor 
Mariano Rajoy; una oportunitat històrica de no haver 
negociat. Vostè també té responsabilitat, perquè el cop 
de porta que vostè diu que li van donar no és tal. Vostè 
el dia abans ja havia dit que passés el que passés por-
taria Catalunya al camí que vostè creia que era, que és 
el de la nació, el de l’estat independent. El dia següent 
se li va dir que hi hauria una modificació en consell 
de ministres i una revisió del model de finançament.  
I el senyor Mariano Rajoy va estar disposat a dialogar. 
Vostè haurà d’explicar als empresaris catalans, a la 
petita i mitjana empresa, als autònoms, a les famílies 
catalanes que de veritat creien que hi havia una possi-
bilitat de negociar –els ho haurà d’explicar– per què 
vostè no ha exhaurit tot el camí d’aquesta negociació.

I finalitzo, senyora presidenta, agraint-li la benevolèn-
cia de l’excés del temps. Finalitzo agraint-li, senyor 
president, que hagi aclarit més el camí cap a on ens 
porta. Vostè acaba de dir: «Si em pregunten a mi, jo 
vull ser a Europa, a Europa en el lloc d’un estat, d’un 
estat federat» –li acabarà donant la raó al Partit Socia-
lista– «o bé amb un estat com Estònia, com Eslovènia, 
com qualsevol altre dels països independents que es-
tan a Europa.» Ja sabem on ens porta: als països inde-
pendents. Això sí, a Europa. Perquè nosaltres, segons 
vostè, som a Europa. De fet, ja hi érem amb l’imperi 
carolingi quan els altres, la resta d’espanyols estaven 
al califat omeia. Es va oblidar de dir que part de Ca-
talunya era dins d’aquest califat; no tota la Marca His-
pànica romania on està. Però això és la història com 
vostès sempre la volen explicar.

Senyor president, a Europa, si hi hagués un estat in-
dependent, els tractats de la Unió Europea establei-
xen que quedaria automàticament fora d’Europa. Ai-
xò és el que els ha de dir als voltants. Quedaria fora 
d’Europa. Que vostè podria negociar uns altres esta-
tus? Sí, però quedaria fora d’Europa. Vostè els diria 
als pagesos catalans que es queden sense les ajudes de 
la pagesia i del sector pesquer perquè no podrien acce-
dir-hi com a estats membres? (Remor de veus.) Perquè, 
a més, els ho recordo, senyores i senyors diputats..., jo 
entenc que la veritat, i més la que és a les lleis, els mo-
lesti i no sigui com la que vostès volen que sigui; però 
és així –és així. I l’aprovació i acceptació pel Consell 
Europeu, per als vint-i-set països, hauria de ser per 
unanimitat, perquè Catalunya, com a estat indepen-
dent, estigués a Europa.

I aquestes serien les conseqüències: les conseqüèn-
cies de la devaluació, les conseqüències de la infla-
ció, les conseqüències del fet que vostè s’emportaria 
part del deute estructural de les famílies, de les em-
preses catalanes i de l’Administració catalana de més 
de 200.000 milions d’euros.

Vostè feia esment, amb un to col·loquial, a les mera-
velles, al·ludint al meu nom. No ha estat vostè gaire 
original, senyor president, perdoni que li ho digui, 
però es podria haver esforçat una miqueta més. Però 

a mi em ve de meravella aquest terme, perquè vos-
tès estan planificant el país de la independència de 
les meravelles. Tot és meravellós en el seu país de la 
independència: amb el seu dèficit fiscal, pagarien les 
pensions; amb el seu dèficit fiscal i amb l’autonomia 
i la sobirania fiscal vostès serien la tercera o la quar-
ta economia més competitiva d’Europa; vostès serien 
qui més exportarien; vostès estarien a les meravelles. 
És més, he llegit fins i tot en algun mitjà de comunica-
ció que el PIB anual creixeria entre un 20 o un 30 per  
cent enguany. (Remor de veus.)

Aquesta és la independència de les meravelles, la que 
vostès plantegen. I això és molt seriós, senyor presi-
dent. No estem a les meravelles ni aquí ni en el futur. 
Estem en un futur molt negre, en un futur molt fosc en 
el qual el que s’esperava era la seva lleialtat instituci-
onal; el que s’esperava era el president responsable; el 
que s’esperava era el president lleial. I vostè ha encetat 
un camí cap a Ítaca, però, si us plau, no ens hi porti als 
que no hi volem anar, perquè els que no volem anar a 
Ítaca també som Catalunya, i és aquí on rau la fractu-
ra social.

Vostè diu: «Vostès acusen...»

La presidenta

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

...«que Catalunya vol el trencament...» –acabo, senyo-
ra presidenta. No, Catalunya no; just el contrari: Cata-
lunya no vol el trencament, Catalunya vol la unió. Els 
que volen el trencament són els responsables polítics 
com vostès que ens porten a desafiaments d’aquesta 
mena.

I vostè m’ha dit –i li recullo el guant, i amb això fina-
litzo–: «Vostès el dia 25 de novembre estarien dispo-
sats a acceptar el resultat de les urnes?» Vol la meva 
resposta, no, senyor president?, perquè per a això la fa. 
La meva resposta és sí, però amb una condició: que 
vostè digui al poble de Catalunya on el porta, i li ho 
digui de veritat i que li digui el patiment que suposaria 
ser un estat independent. I li digui que el que vostè vol 
és un estat independent dins d’Europa.

Estic convençuda que molta gent de bona fe, votants 
de Convergència i Unió, votants de centre catalanista, 
no el tornarien a votar. Vostè torna a jugar amb el seu 
tacticisme electoral, pensant en els seus vots, a no per-
dre ni un vot dels moderats i a agafar els vots dels que 
van sortir al carrer. Aquesta és la diferència entre vos-
tès i nosaltres: que nosaltres sabem el moment històric 
i la cruïlla on ens trobem, i actuem en conseqüència. 
Faci-ho vostè de la mateixa manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Govern, té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.
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El president de la Generalitat

Sí, gràcies, senyora presidenta. Molt breument. Vos-
tè diu que nosaltres no ens fem responsables de res ni 
som culpables de res. I jo no sé com explicar les coses 
perquè s’entengui de manera diferent. Jo crec que ens 
fem responsables de tot el que passa a Catalunya, de 
les coses que no van bé també. L’única cosa que in-
tentem és explicar on som tots plegats, perquè, si no, 
es converteix en un discurs purament partidista i de 
curta volada.

La gent crec que necessita una mica més d’escenari, 
si m’ho permet, i una mica més d’amplitud de mires, 
i no quedar-nos amb el pim-pam-pum del Govern i de 
l’oposició. Això és molt fàcil. «Vostès són culpables 
de no sé què». Això és molt fàcil. Posar les coses en 
un context, analitzar-les, aprofundir-hi, entendre per 
què estan passant les coses... Això potser és una mi-
llor contribució que podem fer tots per prestigiar una 
mica la política, més enllà del pim-pam-pum partidis-
ta de cada sessió. I el que estem intentant, i a això hi 
podem contribuir tots, senyora Sánchez-Camacho, és 
eixamplar una mica l’horitzó de la nostra anàlisi. Res 
més que això.

Fixi’s, és evident que a Catalunya hi ha més atur. Jo 
ho vaig dir ahir. És evident que nosaltres som al Go-
vern. I és evident que nosaltres hi tenim una respon-
sabilitat. No l’he negada en cap moment. Ara, l’única 
cosa que li intento fer dir és que no convertim això en 
un acte demagògic. Perquè, fixi’s, si vostè agafa l’atur 
del 2012 –agost del 2012– respecte al 2011, sap què ha 
passat a Espanya?

Doncs, miri, en el conjunt de l’Estat l’atur ha pujat un 
12 per cent, i a Catalunya ha pujat un 6 i mig. Que és 
una pujada, a Catalunya, però és la meitat que en el 
conjunt de l’Estat

I sap què ha passat a Castella - la Manxa? En un any 
ha pujat un 19 per cent. I sap què ha passat a Castilla y 
León? Ha pujat un 18 i mig. I sap què ha pujat a Galí-
cia? Un 14 i mig. I a Madrid? Un 11, en un any, no en 
un mes –en un any. I a València? Un 10 i mig. I a Ca-
talunya un 6 i mig, que és dolent –és dolent–, però no 
em digui que vostès tenen totes les fórmules per arre-
glar aquest problema. Perquè si tinguessin les fórmu-
les per arreglar-ho i es dediquen a criticar els altres... 
(Veus de fons.) Sí, perquè es dediquen a criticar els al-
tres i dir-los que no es fan responsables de res... (veus 
de fons), que no es fan responsables de res, i això no és 
veritat, doncs, escolti’m, les xifres on governen vostès 
serien molt millors que on governen els altres que són 
culpables de l’increment de l’atur. I ja li ho dic, nosal-
tres assumim la nostra responsabilitat. Si no hem sa-
but fer alguna cosa, doncs, algú ens dirà on és això i 
com es pot millorar, sempre que això no sigui posar-hi 
molts diners de més.

Perquè resulta, per exemple... –petit detall que vostè 
coneix molt millor que jo, per altra banda, per la seva 
formació pròpia, no?–, escolti’m, l’afaitada que hi ha 
hagut en les polítiques actives per fomentar l’ocupació 
per part del Govern central, seu..., ha estat una afaitada 
monumental, aquest any. Ens hem quedat pràcticament 
inermes, quant a aquestes polítiques, eh? Clar que vos-

tès em poden dir: «Es poden fer moltes coses sense ni  
un euro.» D’acord. També es poden fer coses sense  
ni un euro. Però se’n poden fer menys que si hi han di-
ners. I vostès aquestes polítiques les han, pràcticament, 
aniquilades. Aquesta és la realitat. Estan molt «apre-
tats», el dèficit espanyol és com és..., però han fet això, 
polítiques actives d’ocupació, entre moltes altres coses, 
afaitada general. Que són les que teòricament han de 
servir per després fomentar l’ocupació, com vostè sap 
millor que tots els altres, perquè vostè, precisament, en 
aquests temes hi entén especialment.

Bé. Aleshores..., dit això, escolti, jo hi torno a insis-
tir, en el tema de l’Agència Tributària..., el senyor Ra-
joy diu: «Això funciona.» Molt bé. D’acord, no es pot 
traspassar perquè això funciona. Bé. Miri’s tota la res-
ta de decisions que està prenent el Govern espanyol, 
i digui’m si n’hi ha alguna que no vagi en la línia de 
la recentralització. Si no és un problema de l’Agència 
Tributària, és un problema de tot el que està passant: 
no hi ha decisió que es prengui en aquest moment en 
l’àmbit del Govern espanyol, pràcticament sense ex-
cepció, que no vagi en la línia de la recentralització.

Miri’s el projecte de llei d’educació, el del senyor 
Wert. És escandalós, literalment escandalós. Volen 
decidir ells sols pràcticament el currículum. I decidir 
el currículum vol dir decidir quin tipus d’ensenyament 
tens. Sense deixar marge de maniobra als altres. I es-
pecialment a Catalunya, que resulta que té personali-
tat pròpia, llengua pròpia i model escolar propi. Això 
és així, senyora Sánchez-Camacho. Potser a vostè no 
li agrada, això. Vull pensar que a vostè, com a catala-
na, no li agrada. Però la realitat és aquesta. Per tant, 
no és només l’Agència Tributària, és tot; tot porta la 
flaire de la recentralització.

Perquè, no ens enganyem, a Madrid, per part d’uns i 
per part dels altres, s’ha arribat a la conclusió que això 
de l’estat de les autonomies ha anat massa lluny, i com 
que ha anat massa lluny volen recuperar tot el poder 
allà. I dintre d’aquest massa lluny hi posen a tothom, 
en el sac de les autonomies. I en aquest «tothom» hi 
ha Catalunya. I això aquí es veu. I no són els únics 
que ho han fet, també ho han fet governs anteriors, pe-
rò s’hi estan aplicant d’una manera clara i decidida. 
Bé. Aquesta és la realitat, almenys tal com nosaltres, 
doncs, l’observem.

Tema de les balances fiscals. Només li faig una pro-
posta: si el problema són els mètodes de càlcul i el que 
ens dóna menys ens dóna 11.000 milions de forat..., 
doncs, escolti’m, d’acord, 11.000 milions per a Cata-
lunya i s’ha acabat la discussió. Fem-ho així. (Remor 
de veus.) Clar, vostè mateixa ha donat les xifres. Jo 
quan sentia aquestes xifres, que no les recordava exac-
tament, deia: «Escolta’m, si el problema és discutir en-
tre 11.000 i 15.000..., doncs, miri, els 11.000 per a Ca-
talunya.» S’han acabat les retallades –s’han acabat les 
retallades. (Veus de fons.) Sí, sí..., s’haurien acabat. Ja 
no demanaríem que ens paguessin el tema de les in-
fraestructures, ja ens ho hauríem cobrat.

Per tant, el problema, senyora Sánchez-Camacho, no 
és només el mètode de càlcul. El problema és que fa 
trenta anys que això dura així. Aquest és el problema, 
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que fa trenta anys que això no es mou ni una dèci-
ma, amb el mètode de càlcul que vostès vulguin. No 
es mou res, perquè ja els va bé que això sigui així. I els 
demano una cosa: ha servit, això, durant trenta anys, 
que no són pocs, perquè els territoris menys produc-
tius del conjunt de l’Estat espanyol s’hagin posat en 
la línia productiva mitjana del conjunt de l’Estat? Ha 
servit o no ha servit, això? Ja és un test bastant llarg, 
eh?, trenta anys, per saber si les polítiques funcionen 
o no. Què hem d’estar trenta anys més d’aquesta ma-
nera? Aquesta és la proposta que vostès ens fan?, que 
no toquem res per estar trenta anys més igual? Doncs, 
nosaltres i molta altra gent creuen que això no pot ser 
exactament així.

Finalment, vostè em fa un discurs, una altra vegada, 
doncs, del trencament, de la ruptura, del patiment, et-
cètera. Escolti’m, ho aclarirem el dia 25 de novembre. 
Veurem on està el país. Jo no vull prejutjar on està el 
país, senyora Sánchez-Camacho. La gent decidirà. No 
sé si estaran més d’acord amb vostès o més d’acord 
amb nosaltres, però esperem el 25, sortirem de dubtes. 
Només demano això: que a partir del 25, quan passin 
les coses, tots plegats –tots plegats–, nosaltres també, 
tots plegats, acceptem el veredicte de la gent. I si el 
veredicte de la gent és clar, també acceptem-lo. No di-
guin aleshores que Catalunya s’equivoca i que vostès 
tenen la raó. Acceptem-lo. I si el veredicte de les ur-
nes, i aquí ens la juguem tots, i l’opinió de la gent de 
Catalunya és: «Escolteu, no volem cap risc en aquest 
sentit, volem quedar-nos com estem», si aquest és el 
veredicte de les urnes, «volem ser una comunitat au-
tònoma, quedar-nos com estem, no fem gaire soroll, 
anem administrant el dia a dia, col·laborem amb Ma-
drid, etcètera», si aquest és el veredicte de les urnes, 
doncs escolti’m, haurem d’anar per aquí. Jo lluita-
ré perquè no sigui així, i vostè probablement lluitarà 
pel contrari. Democràticament. I ens sotmetrem tots a 
allò a què ens hem de sotmetre en democràcia, que és 
el que digui la gent de Catalunya.

Li dic una cosa, també: si la gent de Catalunya aposta 
per una majoria clara en el sentit de la línia que nos-
altres proposem, aleshores nosaltres, primer, no pin-
tarem aquest camí com un camí fàcil. No ho hem fet 
mai. Segon: arribarem fins al fons sobre totes les pos-
sibilitats que té cada una de les opcions que tenim so-
bre la taula. No portarem el país en quinze dies a ce-
gues a fer no sé què. No serà així.

I, òbviament, com vostè deu comprendre, nosaltres 
volem estar a Europa, a la Unió Europea, i a l’euro.  
I això no depèn només de nosaltres. Depèn de la vo-
luntat dels catalans, depèn de l’actitud dels espanyols, 
que veurem quina serà, i depèn de com es facin les co-
ses en el conjunt de la Unió Europea, i concretament 
de la zona euro. Dependrà de tot això. Però en primera 
instància depèn de la voluntat del poble de Catalunya. 
Perquè, escolti, si el poble de Catalunya no diu re i 
no es pronuncia en re, vostè creu que es mourà algu-
na cosa? Aleshores sí que no es mourà re. Si el po-
ble de Catalunya es vol moure en una direcció, i ho fa 
democràticament i pacíficament, com ho farà el poble 
de Catalunya, n’estic convençut, aleshores potser algú 
l’haurà d’escoltar. O és que la voluntat d’un poble que 

es considera nació, i això es veurà aquest 25 de no-
vembre, no ha de ser escoltada? Es pot ventilar dient: 
«Escolteu, vosaltres opineu el que vulgueu, opineu el 
que vulgueu sobre el que voleu ser o sobre el que sou. 
Ni us escoltarem. Al revés: us amenaçarem»? Aques-
ta és l’actitud d’una Espanya europea i democràtica i 
d’una Europa dels pobles?

Els estats són construccions artificials. Un dia poden 
ser unes, uns altres podrien ser unes altres. Però els 
sentiments de la gent, senyora Sánchez-Camacho, i 
els projectes col·lectius, aquests, són uns. I quan un 
país com Catalunya fa mil anys que defensa una iden-
titat pròpia, i una personalitat col·lectiva, i un projec-
te, i després de mil anys encara existeix malgrat els 
obstacles que ha hagut de superar durant el camí, vol 
dir alguna cosa. I això ha de ser escoltat. Ha de ser 
escoltat amb atenció i amb educació. I s’ha de nego-
ciar a partir de la voluntat del poble de Catalunya, si 
és que estem en democràcia. No vol dir que tot el que 
digui el poble de Catalunya, el cent per cent, s’haurà 
de complir. Ja hi estic d’acord, amb això. Però s’ha 
d’escoltar, el poble de Catalunya. I educadament, i 
sense amenaçar-lo, i sense fer-li por, i sense dir que 
els pagesos i els ramaders es quedaran sense la PAC, 
senyora Sánchez-Camacho. (Remor de veus.) No s’ha 
de dir així, això –no s’ha de dir així, això. No, perquè 
comencen així i acabaran dient que després els pen-
sionistes es quedaran sense les pensions, també. (Re-
mor de veus.) Vostès comencen d’una manera i acaben 
d’una altra –i acaben d’una altra. I això és l’estratègia 
de la por –això és l’estratègia de la por–, per evitar 
que un poble es pronunciï en llibertat, per evitar que 
un poble es pugui pronunciar en llibertat. Aquesta és 
la realitat, senyora Sánchez-Camacho.

(Aplaudiments perllongats.)

I, senyora Sánchez-Camacho, última cosa que li vo-
lia dir: vostè parla dels estats independents, etcète-
ra. Miri, jo no parlo d’«independència» per una raó, 
perquè avui dia, a Europa, d’estats realment indepen-
dents, no n’hi ha. Aquesta és la realitat. D’estats real-
ment independents, no n’hi ha. Si per «independents» 
entenem estats que puguin fer el que vulguin, com 
passava abans. Ara tots els estats europeus són inter-
dependents. Només s’ha de mirar com van les cimeres 
europees. S’asseuen tots allà i entre tots han de veure 
què cedeixen de poder a la Unió Europea perquè Eu-
ropa segueixi sent alguna cosa. Si cada vegada n’hi ha 
menys, d’independència! Ara, la gent s’expressa així. 
S’ha de respectar plenament, no passa re. Quin és el 
concepte clau, a Europa? El concepte clau és la sobi-
rania. Aquest és el concepte clau. I de la sobirania se’n 
pot derivar un estat. Es dirà, després, popularment que 
és un estat «independent». Diguin-ne com vulguin, 
però la realitat és aquesta. El concepte clau és la sobi-
rania. I la pregunta final és: Catalunya té dret a tenir 
sobirania com a nació que és, sí o no? I un dia vostès 
han de respondre a aquesta pregunta. Fins ara ja hi han  
respost. Han dit que no. Si la majoria del poble diu que 
sí, com a mínim jo els demano, a partir d’aquest sí, si 
es produeix, que s’escolti educadament la veu majori-
tària del poble de Catalunya, que s’expressarà demo-
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cràticament, i segur que a més a més d’una manera 
absolutament pacífica.

La presidenta

Té la paraula, per a la contrarèplica, l’excel·lentíssima 
senyora Alícia Sánchez-Camacho.

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Senyora presidenta... Molt honorable presidenta, molt 
honorable president, vostè ha fet esment d’algunes de 
les qüestions a què jo li he fet referència. Entre elles 
ha fet esment de l’increment de l’atur, i m’ha relacio-
nat l’increment de l’atur que hi ha a altres comunitats 
autònomes i que hi ha a la resta d’Espanya. És evi-
dent que la situació de gravíssima crisi ens porta a tots 
a una destrucció de llocs de treball i d’increment de 
l’atur. Però també és evident, senyor president, que 
vostè té signat amb aquest grup parlamentari des de 
l’any 2011 prendre mesures amb relació a les políti-
ques actives i a la modificació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i que vostè no ho ha complert. Ho ha in-
complert. Jo no sé el que fan a Castella - la Manxa ni 
el que fan a altres comunitats autònomes. Sé el que 
no ha fet vostè. I per això tinc la legitimitat de dir-li 
que ha incomplert allò que era fonamental per a les 
polítiques d’intermediació i d’orientació professional 
d’aquest país. I vostè ho ha incomplert no solament de 
fa un any, sinó de en fa dos.

En segon lloc, vostè em parla de les polítiques acti-
ves d’ocupació i del fet que no hi han hagut recursos 
per a les polítiques actives. Ben cert. És cert, senyor 
president. És cert com que vostè no ha pogut pagar la 
Llei de barris, com que vostè no ha pogut donar diners 
per a les places de les escoles bressol... És cert, perquè 
s’han hagut de fer reduccions d’entre el 17 i el 20 per 
cent als ministeris d’aquest país per intentar solucio-
nar la situació que alguns ens han deixat i que de ma-
nera irresponsable volen fer oblidar a la resta del món. 
Però això no treu, senyor president, que jo estigui en 
la legitimitat de reclamar-li a vostè les coses que havia 
d’haver fet i que no ha fet. I ho reitero: estic en la meva 
responsabilitat perquè vostè les ha incomplert.

Segona qüestió. Vostè em parla de la «voluntat recen-
tralitzadora». És a dir que no era el senyor Rajoy que li  
digués que l’Agència Tributària anava bé, sinó que era 
la voluntat recentralitzadora que el senyor Rajoy té ar-
reu, no? Miri, jo, d’algú altre..., però, escolti, el senyor 
Rajoy, un home de províncies, un home que ha gover-
nat a Galícia, un home dialogant, un home que té un 
concepte d’Espanya plural, resulta que és el gran re-
centralitzador, per vostè.

Però esperi el que li diré, perquè és que el que té de 
bo tot això és un altre cop la perversió del llenguatge. 
La perversió del llenguatge, senyor president, que és: 
quan alguns opinem, provoquem; quan vostès parlen, 
estan en possessió de la veritat; quan resulta que pren 
alguna decisió el Govern d’Espanya, es recentralitza. 
Li vull recordar les paraules del seu portaveu quan es 
va aprovar el decret de racionalització de la sanitat i 
de l’educació, que li va faltar temps per agafar el fa-

ristol, no del Govern, sinó de Convergència Democrà-
tica, que ho ha fet tot aquest temps, per dir: «Aquests 
grans decrets menystenen i són recentralitzadors, i 
van en contra de les competències del país.» Oh!, bé 
que els va aprofitar, vostè, després, per al Pla de raci-
onalització i va aplicar aquests decrets, amb 200 mi-
lions per a educació i 700 per a sanitat! Llavors no el 
preocupava, la recentralització! Per criticar el Govern 
d’Espanya, sí. Després, quan va haver de tirar..., d’on 
treia els calés, llavors ja no el preocupava, ja no era re-
centralitzador; vostè ja l’aplicava. Qualsevol cosa que 
faci qualsevol govern és recentralitzadora i ataca, se-
gons vostès, les seves competències.

Jo no vull un estat recentralitzador. Jo sóc partidà-
ria d’un model d’estat descentralitzat i d’un model 
d’autonomies que ha tingut el màxim autogovern de 
la nostra història, perquè mai hem tingut tant auto-
govern com el que tenim ara i mai Catalunya ha tin-
gut tantes competències com les que tenim ara.

Vostè em diu –i vaig acabant: «Escolti, és que Cata-
lunya té el dret a decidir.» Té el dret de decidir? Sí, 
senyor president. Però des de la informació, no des 
de la ignorància. Al que tenen dret els catalans és 
a saber què aniran a votar el dia 25 de novembre.  
I ara ja saben que el seu candidat de Convergència i 
Unió els portarà a fer una nació; que no li agrada ai-
xò d’«independent», però que vol ser una nació com 
Eslovènia, com Estònia, com Espanya o com Holan-
da. Vostè ho ha dit per mitjanes de població, però po-
sem-hi Espanya, perquè ara resulta que ni Espanya és 
independent. A vostè, com que li agrada el concepte 
de la interdependència..., avui també descobrirem que 
tampoc som independents. És veritat que després de la 
creació de l’Estat modern..., els estats actuals, seguint 
mantenint la seva sobirania nacional..., hem cedit so-
birania comuna a Europa. Però no jugui vostè amb les 
paraules, perquè les paraules li fan dir coses que des-
prés se’n penedeix.

I li dic una altra cosa, senyor president. Vostè diu que 
és el moment de la veritat. Jo també li dic que és el 
moment de la veritat. És el moment de la veritat, de 
dir als catalans que vostè els vol portar a un camí en 
què vostè vol que Catalunya sigui independent. I par-
la vostè d’educació. Tota, senyor president. Tota. Però 
que tinguem educació no vol dir que ens quedem en 
silenci. Que tinguem educació no vol dir que no de-
fensem el que nosaltres creiem. Vostè diu: «Fan l’es-
tratègia de la por.» No. És que és molt maco, dir que 
jo seré a Europa! Però miri’s vostè els tractats. Jo sóc 
jurista, sap?, i a mi m’agrada llegir les lleis. I si vostè 
vol crear un estat fora de la legalitat, el que fa és actu-
ar bordejant la legalitat i portant Catalunya i els cata-
lans a un camí de precipici. Perquè la democràcia no 
és una paraula buida. És una paraula que té una base 
en les normes legals. I vostè no pot venir aquí i dir que 
la democràcia és decidir el poble de Catalunya sense 
que això tingui una base legal..., que va començar per 
les declaracions de drets de la independència america-
na i després per les declaracions de drets de la Revolu-
ció Francesa. Fixi-s’hi: vostè no està ni en la possibi-
litat ni en la possessió de dir com es fan les consultes, 
qui les decideix i com es fan al marge de la llei. Per 
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tant, no jugui amb les paraules, i no jugui amb dir «te-
nim el dret a decidir perquè som una nació». Vostè té 
els drets que estan contemplats a les lleis i que són la 
base de la nostra democràcia.

Que nosaltres avisem de les conseqüències de les se-
ves decisions no és ficar la por a ningú. És dir la veri-
tat i és informar. El que succeeix és que aquesta infor-
mació a vostès no els agrada. Aquesta informació, a 
vostès no els agrada que els catalans la tinguin. I nos-
altres estarem en l’obligació de donar-los-la.

Fins ara, senyor president, vostè...

La presidenta

Senyora diputada...

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Vaig acabant, senyora presidenta. Els que han preco-
nitzat la independència de Catalunya.... La resta hem 
estat callats i amb prudència.

Però ha arribat el moment, senyor president. I vos-
tè parlava ahir de decisions personals. També altres 
prenem decisions personals. I ara no li parlaré com  
a presidenta del meu partit, ni com a militant del meu 
partit, sinó com a catalana: em veig en la convicció 
moral i ètica de sortir a defensar el que nosaltres cre-
iem que és millor per al futur dels nostres fills. I per 
això convido el poble de Catalunya a dir la veritat el 
25 de novembre, a dir que Catalunya és Espanya, i a 
enfrontar-se a aquells –amb moderació, amb educa-
ció i amb respecte– que no volen que Catalunya sigui 
el que és, que volen una Catalunya independent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Seguidament, en nom del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, té la paraula l’il·lustre senyor Joan Herrera.

Joan Herrera Torres

Moltes gràcies, presidenta. Fa vint-i-un mesos –se’n 
recorda, president?– començàvem el debat de la seva 
investidura; vostè començava, en la seva condició de 
candidat, i va parlar d’aixecar Catalunya. Tenia tres 
objectius: la lluita contra la crisi econòmica i la llui-
ta contra l’atur, la defensa de l’estat del benestar i el 
pacte fiscal; aquests eren els objectius. I en vint-i-un 
mesos han passat moltes coses: s’ha retallat, s’ha reta-
llat molt. S’ha retallat, i vostè ho va dir aleshores, per-
què estabilitzaríem les finances, perquè calmaríem els 
mercats, perquè això ens faria sortir de la crisi. S’ha 
passejat per mig Europa dient i explicant que vostè era 
l’alumne més avantatjat. Aleshores sí que se situava 
entre els de l’austeritat dogmàtica. En vint-i-un mesos, 
amb aquests que ara es discutien, s’han entès sem-
pre: amb la senyora Sánchez-Camacho s’ha entès dia  

sí, dia també; al senyor Rajoy li ha donat suport. De 
fet, en vint-i-un mesos han passat moltes coses.

Ha sortit molta gent al carrer, molta gent a la diada, 
moltíssima, com mai, però també molta gent contra 
les retallades, en la defensa dels drets socials, en la va-
ga general –se’n recorda?–, a favor dels serveis públics 
de qualitat, a favor de la cohesió, de la justícia social, 
del benestar per a tothom. En vint-i-un mesos molts 
mestres, molts metges, molts estudiants, molts pares 
i mares, molta gent que ha lluitat contra els desnona-
ments, moltes entitats veïnals, moltes ONG, molt país 
ha dit que no podíem continuar com fins ara. Podria 
fer una llista tan llarga del que ha passat en vint-i-un 
mesos!

Hi ha gent que els ha rebut, i jo me n’alegro, i hi ha 
gent que ni tan sols l’ha escoltat, president, hi ha gent 
a la qual ni tan sols ha escoltat. Nosaltres estem con-
tents que avui escolti el clam nacional, però lamentem 
tant que no hagi escoltat mai el clam social d’aquest 
país!

Vostè deia: «No hi ha projecte nacional sense cohesió 
social.» És una declaració retòrica, perquè vostè no ha 
actuat en coherència amb això. I en vint-i-un mesos 
vostè va començar com a candidat, vostè ha fet de pre-
sident, vostè va anar a Moncloa com a president i vos-
tè, lamentablement, va sortir de Moncloa, de l’entre-
vista amb en Rajoy, de nou com a candidat. Tornem a 
l’inici, a fa vint-i-un mesos.

I aquí permeti’m que faci la meva intervenció, que la 
divideixi en tres blocs: un bloc de balanç, un bloc en-
torn de l’escenari nacional i un bloc entorn de les pers-
pectives.

En el primer bloc, sobre el balanç, li haig de dir que el 
que més em preocupa, sobretot de la seva intervenció 
d’ahir, és una certa desconnexió amb la realitat. Em 
preocupa. I em preocupa perquè vostè ahir va descriu-
re un país que sincerament crec que està molt allunyat 
del país real. Clar que hi ha coses positives, però el 
que hi ha és molt patiment i molt dolor, molt, com mai.

Jo en..., setze hores farà, que vostè va parlar?, he rebut 
tants missatges!, de tanta gent!

Mira, en Lluís. En Lluís, d’Hospitalet; té dues nenes, 
van a una escola pública. I en Lluís feia escarafalls 
del que li va sentir, del que ha escoltat, també, molt 
sovint de la senyora Rigau. Perquè m’agradaria que 
expliqués com ho fan, com s’ho fan amb menys pro-
fessors que mai, amb retallades com mai. Com va te-
nir la gosadia de dir que s’han reduït barracots? Ex-
pliqui-ho, per què. Perquè s’han augmentat les ràtios 
com mai. Expliqui-ho tot.

Dones com la Maria Àngels, jubilada, afectada per ca-
taractes. La seva vista, la seva qualitat de vida ha dei-
xat de ser prioritària per al Govern, ha deixat de tenir 
data; sentint-lo a vostè ahir va tenir la sensació que era 
una despesa supèrflua.

Amics que estan a l’atur i que es volen reenganxar a 
la universitat. I quan vostè parlava que la nova políti-
ca de preus de serveis universitaris és més equitativa 
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–i no poden pagar l’accés a la universitat–, se’n feien 
creus.

Gent com la Marian Fernández, una dona de Sant Mar-
tí Sarroca, a l’atur, sense cap subsidi, amb tres fills; al 
seu poble no hi ha cap menjador social, i el dia 3 de se-
tembre va entrar a un supermercat i es va endur menjar 
i llet i bolquers. Sí, aquesta gent no té lloc, no existeix 
per a vostès? Bé, sí que té lloc, un judici ràpid, eh?, 
un judici ràpid perquè retorni..., que l’obliga a pagar 
240 euros per haver-ne tret noranta, i no té cap subsidi. 
Aquesta és la realitat.

Vostè creu que el que va explicar ahir podria expli-
car-ho, el que va dir d’educació, en una escola? El que 
va dir d’universitats, en una facultat? El que va dir so-
bre salut –el que va dir sobre salut–, en un hospital? 
No, no ho podria explicar.

I és que el balanç, en termes socials, en termes econò-
mics, és clarament dolent. I vostè ho sap. Avui els ca-
talans viuen pitjor –és objectiu això–, molt pitjor que 
fa vint-i-un mesos: hi ha menys justícia i hi ha molta 
més desigualtat. No tot és culpa seva, però alguna co-
sa sí que hi tenen a veure. Parla molt de la responsabi-
litat dels altres. I les seves? Hem passat a l’atur del 17 
per cent al 22 per cent, 826.000 persones a l’atur, 250 
nous aturats cada dia. En el seu balanç està també la 
reforma laboral, la que generava ocupació, se’n recor-
den?, i que no ha fet una altra cosa que destruir-ne.

En el seu balanç estan 200.000 persones, 200.000, es 
diu aviat, eh?, sense cap tipus de prestació. En el seu 
balanç està que som la part de l’Estat amb més des-
nonaments: cent per dia. Hi ha menys beques menja-
dor, menys gent que cobra la renda mínima d’inserció 
–no diguin coses que no són. Hi ha menys profes-
sors, i menys hores a les escoles públiques, trenta mil 
alumnes més, tres mil professors menys. Les entitats 
del tercer sector social reben menys diners que mai.  
A les universitats han de pagar més per estudiar, els 
universitaris. Els funcionaris cobren menys. Es pa-
ga pels medicaments. Els usuaris de la salut pública 
han vist com empitjorava la seva vida, amb un incre-
ment de les llistes d’espera del 42 per cent. I la ges-
tió de la PIRMI, doncs, miri, un exemple, no?, com 
l’han gestio nat. Això, els ha obligat a fer-ho Europa? 
No, aquesta obligació se l’han autoimposat, perquè hi 
ha gent que per vostès no és important.

Miri, la darrera dada, ens l’explicava el síndic de greu-
ges fa a penes dos dies. La reforma de la PIRMI ha 
afectat deu mil nens i nenes, deu mil, es diu aviat.  
I ahir tenia la gosadia –s’ha de ser molt agosarat– de 
presentar plans contra la pobresa i pactes per la infàn-
cia sobre els quals a més a més no hi ha ni calendari ni 
dotació econòmica. El nivell de despesa social avui és 
el de fa sis anys.

Jo no cauré en allò en què van caure vostès; no tot és 
culpa seva, clar que no, però el que sí que li dic és que 
en moments difícils..., sabem que no hi ha marge per 
a tot, però en moments difícils, si vostè hagués cregut 
que hi ha línies vermelles que no s’han de traspassar, 
hauria fet una política de redistribució dels esforços.  
I la realitat és que això no ha succeït, no ha passat. 
Vostè sap que les rendes més altes a Catalunya han 

pujat el seu poder adquisitiu en els darrers anys, en el 
darrer any, un 6 per cent? No deu ser perquè vostè no 
ha demanat cap esforç a qui més tenia? Vostè sap que 
en pressió fiscal no som el país amb més pressió fiscal 
d’Europa. Tergiversen les dades. Perquè quan parlen 
de l’IRPF estan parlant del tram més alt, de més de 
300.000 euros. La pressió fiscal a la mitjana europea 
està al 44 per cent, a Catalunya, en el 31 per cent. Sap 
per què? Perquè vostès a Madrid i aquí sempre han vo-
tat per la desfiscalització. I jo estava a Madrid quan ho 
feien; ho van fer ahir mateix en el Congrés dels Dipu-
tats. I si estiguéssim en els nivells europeus, avui tin-
dríem 7.200 milions d’euros més, precisament, en els 
nivells de pressió fiscal, això sí, a qui més té, per fer 
polítiques precisament d’equitat i de benestar. Li hem 
fet propostes per valor de més de 2.000 milions d’eu-
ros. Mai ha dit que sí, mai.

Vostè diu –ho diu ara– que ho fa perquè no tenien més 
remei i que la culpa és de Madrid i que la culpa és 
dels d’abans, del dèficit fiscal i dels d’abans. Però, mi-
ri, vostè tindria raó si hagués fet alguna proposta de 
redistribució dels esforços. Però sap què passa, senyor 
Mas? Que aquí està completament en fals: no n’ha fet 
ni una, no ha fet ni una sola proposta per redistribuir 
els esforços.

Miri, com a prova, si m’ho permet, dos botons, no? 
El primer d’ells: sap quina és l’única mesura que ha 
complert del seu programa? L’eliminació de l’impost 
de successions per a sis-centes famílies. No està mala-
ment, en un escenari de tant de patiment. Se’n recorda 
de quan vostè va parlar en un debat, per distreure el 
debat sobre les retallades, de l’impost sobre les grans 
fortunes? Què n’ha fet d’això? Res. És una política 
equitativa, mentre baixes les beques menjador, quan 
la pobresa infantil arriba al 26 per cent, mantenir el 
concert de les escoles d’elit que separen nens i nenes? 
No, això no és equitatiu; això és classista. Aquesta ha 
estat, lamentablement, la seva política.

I la conseqüència de tot plegat no és només que s’ha-
gi incrementat la pobresa, que s’incrementi la pobresa 
és normal en un escenari de crisi; la conseqüència de 
tot plegat és que s’ha incrementat la desigualtat. És el 
primer cop –el primer cop– que les rendes de treball 
pesen menys en el PIB que els beneficis empresarials. 
No deu ser per alguna cosa? No deu ser per alguna 
cosa de les que vostè ha fet aquí i de les que vostè ha 
votat a Madrid? Perquè, recordi-se’n, ha estat soci del 
Partit Popular durant tot aquest temps. Això també és 
el seu balanç.

Miri, vostè diu: «Les retallades no són de dretes ni 
d’esquerres.» Li pregunto: el que va fer vostè..., no, no, 
el seu grup a Madrid, ahir mateix, no cal anar molt 
lluny, ahir mateix, mentre molta gent es mobilitzava al 
voltant del Congrés, és d’esquerres o de dretes, votar 
en contra de fiscalitzar i perseguir el frau de les Sicav, 
aquest «xiringuito» financer pel qual alguns tributen 
l’1 per cent? Això és d’esquerres o és de dretes, senyor 
Mas? Jo crec que és profundament de dretes. I això es-
tà clarament en el seu balanç.

La presidenta de Càritas va dir l’altre dia que una crisi 
sense serveis socials és com una guerra sense hospi-
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tals. I vostès no han fet tot..., de fet, no han fet res, no 
han mogut peça per evitar precisament que els serveis 
socials, que les polítiques de cohesió, que la igualtat 
formessin part del dia a dia de l’acció del seu Govern.

Tercera reflexió, en el balanç. Vostè sempre diu: «No 
hi ha alternativa.» I jo li pregunto el que li vaig pre-
guntar l’11 d’abril d’enguany, en el debat sobre les re-
tallades: és útil?, són útils les seves polítiques?, són 
útils les seves retallades? Se’n recorda que la primave-
ra passada va anar a Portugal? Va posar Portugal com 
a exemple. Se’n recorda, oi? I tant; està a les hemero-
teques. Escolti’m, miri, siguem seriosos; vostè ha dit 
el que ha dit. I la pregunta és: serveixen per a Portu-
gal, aquestes polítiques?; serveix per a Irlanda, serveix 
per a Grècia, aquesta austeritat dogmàtica de què vos-
tè ha format part, de què vostè ha estat partícip?

Vostè va dir a l’inici de legislatura que entraríem en 
un cercle virtuós –un cercle virtuós–: reduir despesa, 
estabilitzar les finances, calmar els mercats. El cercle 
no ha estat virtuós, ha estat desastrós: per cada euro 
que han retallat en la funció pública han degradat la 
funció pública, però han deixat de recaptar seixanta 
cèntims. Sí, és així: cercle desastrós.

Miri, el deute català. El darrer trimestre del 2010 era 
del 17 per cent. El segon –el segon– trimestre del 2012 
està en el 21 per cent. En divuit mesos i escaig el seu 
Govern ha incrementat cada mes en 540 milions el 
deute. El primer Govern d’entesa ho va fer en 217 mi-
lions cada mes i el segon Govern d’entesa, que tam-
bé hi havia crisi, també ho va augmentar, en 514. Pe-
rò amb un agreujant, que vostès han incrementat a un 
ritme superior el deute amb molt més patiment –amb 
molt més patiment. Tot això havia de servir per mode-
rar el dèficit, no? Bé, un 0,93 el darrer any, si comptem 
el que ens deu l’Estat.

Han calmat els mercats, senyor Mas? No, no els han 
calmat. Avui paguen, haurem de pagar quasi un 40 
per cent d’interès més, d’interessos de deute, que l’any 
passat, i les agències de qualificació han degradat el 
deute català a la categoria d’escombraries. La pregun-
ta és: perquè retallem poc o perquè potser s’adonen 
que retallem massa i que el que això fa es contraure 
l’economia?

Miri, no fem trampes. Parlava ahir de l’empresa, d’un 
govern que és business friendly. No és veritat. Vostè ha 
estat el big business friendly, amic de les grans empre-
ses. Perquè la realitat és que avui tenim menys em-
preses; avui a Catalunya tenim 9.609 empreses menys, 
a Catalunya, de les que teníem el 2011.

Però aniré a una dada que és significativa, les expor-
tacions. Les exportacions van bé, senyor Mas, és una 
bona noticia, i han crescut un 17 per cent del 2011 
al juny del 2012, en termes anuals. És una bona no-
ticia, senyor Mas; hi coincideixo. Però què ha passat 
amb l’ocupació en el sector manufacturer en el mateix 
temps? Ha caigut un 11 per cent. Per què? Perquè si 
s’aplica en excés la política de retallades, cau el con-
sum. I aquí està la mare dels ous! A Finlàndia, quan 
tenien un 22 per cent d’atur, l’any noranta, van fer po-
lítiques per sortir de la crisi: invertint en educació, in-
vertint en futur, en recerca i desenvolupament. I nos-

altres, les exportacions enfonsant la nostra economia. 
No és això, senyor Mas; per aquí no anem bé.

Quart element del balanç, degradació de la qualitat 
democràtica. A mi em sorprèn que, quan avui hi ha 
tanta gent que diu «més qualitat democràtica», ahir en 
el seu balanç vostè no parlés de la qualitat democràti-
ca d’aquest país. I és que en aquest país hem retroce-
dit; hem retrocedit entre altres coses perquè en matè-
ria d’estat del benestar estem passant d’una societat de 
ciutadans a una societat de serveis: tu accedeixes als 
drets en funció dels quartos que portes a les butxa-
ques. És així. I això ens fa perdre qualitat democràti-
ca. I tant que sí!

És una societat menys democràtica i menys lliure 
quan tenim menys instruments per fer polítiques pú-
bliques, quan les polítiques d’aigua o de mobilitat, 
amb la privatització d’ATLL i de Tabasa, es posaran 
al servei dels interessos privats. Això és un pas enrere 
des del punt de vista democràtic. Per cert, si convoca 
eleccions, m’agradaria que aturés l’escenari de priva-
tització d’ATLL i Tabasa, perquè és responsable que 
això ho pugui decidir el proper Govern.

Ens fa més o menys lliures la pèrdua de pluralitat en 
els mitjans de la corporació catalana de ràdio i televi-
sió? Una pèrdua de pluralitat que, per cert, la va pactar 
amb la portaveu que ara mateix parlava, amb la senyo-
ra Sánchez-Camacho. Ens fa menys lliures.

El balanç de qualitat democràtica, a més, també està 
en un model que ha ignorat la participació i el diàleg. 
Vostès s’han vantat de no complir les resolucions que 
aprovava el Parlament, ho han fet.

I, a més, menys democràcia quan han aplicat la mà 
dura contra les manifestacions que no els agradaven, 
com el moviment del 15-M, a la plaça Catalunya, o 
per la manifestació de la vaga general, o quan s’han 
detingut sindicalistes per fer vaga, o quan s’han enviat 
mossos contra ONG de cooperació, o quan s’han eli-
minat subvencions de les AMPA. Això és menys qua-
litat democràtica.

El Govern ha estat capaç d’arribar a acords entre sin-
dicats i patronal? No, no n’ha estat capaç. I, per des-
comptat, es deixaran pel camí la Llei electoral, i una 
llei de transparència, de registre de lobbys, allò en què 
vostès mai han volgut entrar.

En el balanç democràtic, o també de la falta de quali-
tat democràtica, però, també hem de parlar d’allò de 
què vostès no han volgut parlar: a Catalunya hi ha ha-
gut corrupció: tot el que ha envoltat, el que s’ha de-
nunciat en termes de salut; el cas de les ITV... Però el 
més sonat, el cas més sonat, el cas Palau, afecta el fi-
nançament irregular de Convergència i Unió. Diners a 
canvi de què? Doncs bé, no han donat explicacions, no 
ho han fet. Si vostès volen fer una transició nacional, 
suposo que la voldran fer com un país normal; doncs, 
un país normal, sa, és aquell que no amaga ni sota la 
catifa ni sota la bandera els casos de corrupció. I en un 
país que volem ser normal, això suposa, ha de suposar 
que donin explicacions. Si volen normalitat nacional, 
el que han de fer és donar les explicacions que mai 
han donat. Un país normal és aquell que per fer nego-
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cis no mires amb qui has de parlar, sinó que et mires 
simplement les lleis. I vostès, per tant, han de donar 
explicacions.

Quina és la gran paradoxa d’aquest balanç? Que vos-
tès, que convoquen les eleccions per defensar el país, 
vostès han acompanyat en aquest cas el Partit Popular 
en més d’un escenari de recentralització. I aquesta és, 
jo diria, la gran paradoxa d’aquests vint-i-un mesos en 
la gestió de govern. Vostès han ignorat el Consell de 
Garanties Estatutàries quan consideraven lleis de l’Es-
tat inconstitucionals i quan vostès han continuat recol-
zant o aplicant la reforma laboral o les retallades en 
salut, per exemple. Van votar a favor de la Llei d’es-
tabilitat pressupostària, que permet la intervenció de 
Catalunya que ara lamenten.

I el que és de traca, si m’ho permet, de traca total, és 
l’escenari del rescat. Perquè el problema no és l’accés 
al rescat, el problema són les condicions que s’impo-
sen per al rescat. I el drama és que en aquestes condi-
cions, en aquestes severes condicions, que poden fer 
que els homes del senyor Montoro, els «homes de ne-
gre» del senyor Montoro, acabin entrant a la Generali-
tat, vostès han estat partícips de les condicions que es 
fixaven. Aquesta és la seva greu contradicció. Perquè 
vostès amb la sobirania, amb la sobirania quan afec-
tava els mercats, han fet deixament de les seves funci-
ons, perquè vostès es fiaven més dels mercats que no 
pas del seu país. I aquest va ser el seu paper galdós en 
la tramitació de la Llei d’estabilitat pressupostària.

Acabo, en aquest escenari de balanç, fent-li un prec: li 
demano honestedat amb el que ha dit i amb el que ha 
fet, en aquest escenari que s’obre, que serà, que és de 
campanya electoral. No parli vostè de l’austeritat com 
a dogma, perquè vostè ha format part d’aquells que 
entenien l’austeritat com un dogma. Se’n recorda, dels 
primers debats que vam tenir? Jo li vaig dir: «Anem 
a Madrid a dir que el repartiment del dèficit ha de 
ser equitatiu entre la Generalitat i Estat.» Se’n recor-
da? Sap què em va dir? Res. No, millor dit, que vostès 
complirien –que vostès complirien–, perquè alesho-
res, a principi de legislatura, vostè era d’aquests, dels 
dogmàtics de l’austeritat. Fem memòria, senyor Mas, 
no torni a rebutjar l’austeritat dogmàtica. Quan es dis-
cutia la Llei d’estabilitat pressupostària al Congrés, el 
senyor Sánchez Llibre presumia que la Llei d’estabili-
tat pressupostària que aprovaríem al Parlament de Ca-
talunya encara seria més restrictiva. Això és austeritat 
dogmàtica o què és?

Senyor Mas, anem a l’hemeroteca? Vostè ha aplaudit 
les retallades de la Unió Europea i del Fons Monetari 
Internacional. Vostè i el seu conseller d’Economia han 
exigit al Govern d’Espanya més duresa en les retalla-
des. Jo li demano una cosa: cadascú allà on ha estat, 
cadascú allà on continuarà; i lamentablement, si vos-
tè continua governant, continuarà instal·lat en aquestes 
polítiques del dogma de l’austeritat.

No ha anat mai a Europa, president, mai, a dir que 
s’haguessin de frenar aquestes retallades. Ha anat sem-
pre a Europa a dir que s’havia d’anar més lluny i que 
vostès ho estaven aplicant. I el cert és que en aquests 
vint-i-un mesos ni una vegada, ni una sola vegada, cap 

proposta de redistribució dels esforços, vostè l’ha aca-
bat acceptant.

Naomi Klein diu que els enemics de l’estat del benes-
tar mai desaprofiten una bona oportunitat per desmun-
tar-lo. Vostè està entre aquests, perquè, si no, hauria 
acceptat les propostes que plantejaven a Catalunya re-
distribuir els esforços entre qui més tenia, per garantir 
que hi havia línies vermelles que no es tocarien mai.

Entro en el segon bloc de la meva intervenció, en l’es-
cenari nacional. I en aquest escenari el que sí que haig 
de dir és que a la profunda transformació social, la 
profunda transformació i regressió social, se li suma 
un altre horitzó nacional. Vostè va demanar una re-
flexió serena, i jo li trasllado la nostra reflexió sere-
na. Catalunya es troba en un temps, en un nou temps, 
però el nou temps no deriva només de la manifesta-
ció del darrer Onze de Setembre; jo crec que deriva 
d’aquella sentència del Constitucional del 28 de juny 
del 2010, una sentència que tancava moltes portes.  
I un nou temps que es produeix perquè la sentència va 
tancar el pacte de Catalunya amb l’Estat pel qual era 
possible desenvolupar l’autogovern de Catalunya amb 
una lectura oberta de la Constitució. Ho vam dir ales-
hores i ho torno a ratificar.

El que fa la diada, la darrera diada, és accelerar els 
«tempos». Cal una resposta des de la política per ca-
nalitzar políticament i de forma institucional el con-
flicte amb l’Estat que planteja la manifestació. Si no, 
només generarem frustració i un risc, precisament, de 
fractura, en un trencament de la cohesió que es pot 
produir tant si fem mal fet i de forma excloent el pro-
cés del dret a decidir, però també si no exercim mai 
aquest dret.

Malauradament, la resposta del senyor Rajoy, el qual 
ha estat el seu aliat –cal recordar-ho–, al pacte fiscal ha  
estat negativa. Vostè tenia un mandat del Parlament, el 
Govern espanyol no el va escoltar, però quan va sor-
tir d’aquella reunió vostè no va venir al Parlament per 
veure quin era el següent pas, ni va convocar la comis-
sió de seguiment, no ho va fer. Ha convocat directa-
ment les eleccions. S’ha volgut quedar el pacte fiscal 
i ara es vol quedar el dret a decidir? No ho sé. En tot 
cas, el que sí que li dic és que el pacte fiscal era del 
Parlament i que el dret a decidir –el dret a decidir– és 
del poble de Catalunya.

En qualsevol cas, amb pacte o sense, sobre la taula 
l’única resposta possible a la manifestació de l’Onze 
de Setembre és l’exercici del dret a decidir per desen-
callar l’actual situació. Nosaltres creiem en la força de 
la unitat i que aquesta força pot construir, ha de cons-
truir grans majories. Així és com el catalanisme ha 
avançat històricament. I per això proposem un acord 
nacional per a l’exercici del dret a decidir, amb un ca-
lendari concret, pactat per totes les forces polítiques, 
per totes, les que provenen del catalanisme, i voldríem 
que s’hi sumés tothom, perquè això no és una qüestió 
d’estar o no en el catalanisme, sinó de ser simplement 
demòcrata. El que posem damunt de la taula és si l’Es-
tat és capaç de donar una resposta democràtica a la 
demanda de la ciutadania, o només és capaç d’utilitzar 
la Constitució com un mur infranquejable. La Consti-
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tució ha d’estar al servei de la democràcia, i no a l’in-
revés. I quan no s’ofereixen vies per resoldre democrà-
ticament els conflictes, el que cal fer precisament és 
canviar les regles, aconseguir canviar aquesta realitat.

Com més vegades Partit Popular i Partit Socialista 
Obrer Espanyol diguin «no a l’exercici del dret a de-
cidir», més deslegitimada i afeblida quedarà la Cons-
titució i més qüestionat el caràcter democràtic de l’Es-
tat, també a ulls de tot Europa.

El camí que encetem –nosaltres ho sabem– és dur, és 
difícil: per l’oposició de l’Estat, del Partit Popular, a 
vegades també del Partit Socialista Obrer Espanyol, 
però també per la situació econòmica, la situació so-
cial en què ens trobem com a país. No podem come-
tre errors, hem de ser molt seriosos, hem de seguir un 
camí, el dels països seriosos: el camí del Canadà i el 
Quebec, el del Regne Unit i Escòcia... I ja sé que l’Es-
tat espanyol no és el Canadà ni el Regne Unit, però 
nosaltres tampoc som Kosovo ni Montenegro. El camí 
que hem de voler seguir és el dels països més avançats.

Li he llegit aquests dies a Xavier Arbós que caldrà 
molta legitimitat per superar una legalitat que és ad-
versa; té raó. I això vol dir emprar tots els mecanismes 
polítics i jurídics que tenim per carregar-nos de raó i 
fer un possible debat, però fer-lo, en definitiva, sense 
exclusions. Cal que anem pas a pas, esgotant totes les 
vies que permet l’ordenament jurídic, per guanyar en 
legitimitat i per fer-ho d’una forma àmplia, transver-
sal, perquè la societat catalana decideixi el seu futur.

L’èxit de Catalunya, la seva continuïtat com a país en 
moments molt difícils, s’ha basat en una idea que ve 
de fa molt de temps, que la va fer seva també el Par-
tit Socialista Unificat de Catalunya: som un sol poble.  
I hem de continuar sent un sol poble en tot aquest pro-
cés, president, fins i tot defensant posicions diferents, 
però acordant els mecanismes democràtics perquè tot-
hom es pugui expressar amb respecte, sense millors ni 
pitjors catalans.

President, la decisió transcendent que cal prendre és 
com eixamplem aquesta majoria, com ho fem. I avui, 
donades les grans dificultats que tenim i que tindrem, 
el que volem i proposem és que la línia divisòria no 
estigui, per descomptat, entre els que només se sen-
ten catalans, els que en alguna mesura se senten espa-
nyols, entre els que volen o rebutgen la independència, 
sinó que la línia divisòria ha de ser entre els que volen 
poder decidir democràticament i els que rebutgen l’ex-
pressió democràtica de la ciutadania. Això és el que 
hem de construir, això és el que hem de fer. Per tant, 
unitat, grans majories transversals com a clau per fer 
efectiu el dret a decidir, i el dret a decidir com a ins-
trument per desencallar l’actual situació.

Però per aquestes mateixes raons, carregades de raó, 
senyor Mas, ahir ens va sorprendre i ens va desagra-
dar el seu discurs. Ahir va intentar una maniobra que 
diu poc a favor d’una concepció plena del que ente-
nem per «democràcia». Vostè va dir: «Encarar el pro-
cés d’autodeterminació requereix que el president que 
l’hagi de liderar tingui una força especial que només 
li pot donar el poble en unes eleccions.» De debò creu 
que això és facilitar acords, majories? Això és facili-

tar un debat serè? M’equivoco molt, senyor Mas, si dic 
que vostè ahir es va intentar posar per damunt dels 
partits i va situar les eleccions en clau plebiscitària, 
com a vot d’adhesió a la seva persona?

I, perdoni que li ho digui, senyor Mas, però a nosal-
tres això ens sorprèn i ens desagrada. Vostè els pot 
garantir, a aquests ciutadans a qui demana l’adhesió 
personal, que no utilitzarà el seu vot per fer més re-
tallades, per desmuntar l’estat del benestar, per conti-
nuar no exigint res a qui més té? No ho pot garantir, 
senyor Mas.

El dret a decidir no és un projecte personal, senyor 
Mas, és un projecte compartit per la majoria de la ciu-
tadania de Catalunya. Vostè a partir de la convocatò-
ria de les eleccions és el candidat Mas, el candidat de 
Convergència i Unió; ni és el candidat del moviment 
pel dret a decidir, ni és el candidat de tot Catalunya. 
I per votar a favor del dret a decidir haurem de fer un 
procés seriós i rigorós. I sortosament hi haurà moltes 
formacions que parlaran del dret a decidir com una 
manera de desencallar la situació; també ho farà el 
meu grup.

Per tant, el que li dic és que nosaltres tenim la voluntat 
d’impulsar el dret a decidir de forma unitària, com-
partida, sense exclusions, i a la vegada impulsar, tam-
bé li ho dic, una alternativa d’esquerres a les polítiques 
que vostè està fent, a les polítiques que vostè repre-
senta. Si vostè vol un debat serè i tranquil, allà serem; 
si entenem la complexitat del moment, allà serem; si 
entenem que no podem caure ni en l’immobilisme ni 
el frontisme on alguns ens volen instal·lar, allà serem.  
I aquesta serà la manera de fer d’Iniciativa Verds i 
d’Esquerra Unida.

Acabo ja, permeti’m un parell o tres de minuts, senyo-
ra presidenta, per a la proposta i la reflexió final. Por-
tem vint-i-un mesos, i vostè tenia més d’un motiu per 
convocar eleccions. Ha dit que ho ha fet pel context 
nacional; jo el que li dic és que tenia el motiu de con-
vocar eleccions perquè la seva política de retallades 
no dóna més de si, perquè ja no podem continuar com 
fins ara, perquè hem de derrotar l’austeritat com un 
dogma que vostè ha practicat.

Temo que aquest oferiment que li vam fer, aquest ofe-
riment que li hem fet, el que ha acabat suposant és aca-
bar optant per una opció nítidament electoral. Vostè ha 
optat per una lògica plebiscitària i d’adhesió a la perso-
na; jo el que li dic és: no és el millor procés, no és la mi-
llor manera. I crec que vostè ho sap. Però també vostè 
sap que potser és la millor manera de dissimular amb 
l’estratègia del calamar el desastre i el dolor que han 
suposat les seves polítiques. Si finalment és el que ha  
fet la convocatòria d’eleccions, nosaltres estem prepa-
rats; i el que sí que li dic és que nosaltres entomem el 
repte, que serà l’hora de triar, i de triar si volem con-
tinuar amb les seves polítiques, si volem retallar o si 
volem redistribuir. Per sort, seran diferents les opcions 
que diguin: «El dret a decidir és la manera de desen-
callar.» Però jo ja li ho dic: «Aquestes eleccions serà la 
manera d’expressar nítidament que és l’hora de repar-
tir els esforços; que no pot ser, que hi ha una part del 
país que no aguanta més, que les retallades se sentin 
només en un sector de la societat.»
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Hem de decidir si apostem per un tipus de societat que 
creu que es pot sortir incrementant la desigualtat, o 
com deia Stiglitz, amb un altre tipus de polítiques, que 
entén que la desigualtat és una font d’ineficiència eco-
nòmica. A veure si ho entenen.

Lamentablement, vostè ha triat el bàndol en què està. 
Vostè està en aquest bàndol, en el de les polítiques de 
retallades, en el mateix bàndol que el senyor Rajoy, 
que la senyora Merkel, que la troica i que el Fons Mo-
netari Internacional, en el mateix bàndol que l’estra-
tègia suïcida de Portugal o de Grècia o d’Irlanda, està 
en el bàndol de les retallades infinites.

Nosaltres el que volem és que aquest país canviï de 
rumb. Li sóc sincer: volem que aquest país canviï 
de rumb. Ho ha fet Islàndia. A Islàndia no salven els 
bancs, salven la gent. Vostè prou que ho sap. Tinguem 
pacte fiscal o no, tinguem estat propi o no el tinguem, 
siguem independents o ens confederem, hem de deci-
dir si optem per un país de gent justa i solidària o un 
país que accepta acríticament l’austeritat per als po-
bres i els privilegis per a uns pocs.

Hi ha qui diu que aquest debat ara no toca, el de les re-
tallades, el de l’austeritat obsessiva. Alguns ho neguen 
de forma malintencionada per intentar tapar les seves 
polítiques, altres ho fan de forma benintencionada, ara 
només toca parlar de país. Doncs, bé, no, estem també 
en un moment històric des del punt de social, perquè 
avui s’està protagonitzant, precisament, la destrucció 
de l’estat del benestar com mai. I nosaltres el que no 
farem és, en un context com l’actual, no parlar de po-
lítica de retallades que avui recorre Europa i que vostè 
està liderant. Això és el que farem. Sabem que estem 
en un moment crucial, en el moment que volen impo-
sar un capitalisme salvatge i que les persones ens ple-
guem als mercats.

No hi ha projecte nacional sense cohesió social, i tant 
que ho direm! És hora de derrotar l’austeritat dogmà-
tica. I crec sincerament que s’equivocaran aquells que 
no entenguin que això també s’ha de fer en la propera 
cita del 25 de novembre. Aquest país no podrà ser ric 
i ple si quan avui a Europa i a Catalunya quan hem de 
lliurar la batalla contra les retallades i l’austeritat ob-
sessiva és oblidar-nos d’aquest debat com si no anés 
amb nosaltres.

Vaig acabant, presidenta. Demanem sobirania i plena 
sobirania. I tant que la demanem! Davant de l’Estat i 
davant dels mercats, una sobirania que cal aconseguir 
fent que les decisions que es prenguin en aquest Par-
lament siguin lliures; lliures envers els poders econò-
mics. Donarem la batalla per combatre el desmuntatge 
de l’estat del benestar, i serem ferms, molt ferms en la 
defensa de l’autogovern de Catalunya com en la defen-
sa de l’estat del benestar.

Senyor Mas, aquest estat que vol construir haurem 
de parlar de com el vol construir: si amb un model 
d’equitat i de justícia o amb un model de desigualtat. 
Parlarem que cal construir un país també des de la re-
generació democràtica, i parlarem dels casos de cor-
rupció que han afectat també aquest país.

Vostè diu haver escoltat el clam del país. I jo el que 
li dic amb rotunditat, no és que hagi escoltat el clam 
social, és que vostè l’ha combatut, és que vostè l’ha 
hostilitzat. Va rebre l’Assemblea Nacional i va ser una 
bona notícia, no ha rebut a tota aquella gent que pro-
testava contra les seves polítiques.

Els moments són complicats, i hi afegeixo, i per a una 
part del país els moments no són només complicats, 
són durs, duríssims, senyor Mas. I en un moment tan 
dur, vostès han retirat la PIRMI. Vostès han apujat les 
taxes a la universitat. Vostès no han fet tot el que ha-
vien de fer, precisament, per garantir les polítiques 
socials. En un moment complicat i dur, molt dur, hi 
han metges que es moren de ràbia cada cop que sen-
ten el conseller Boi Ruiz, que diu que les retallades no 
han afectat els serveis públics. O es moren de ràbia els 
mestres quan diuen que han fet tot per garantir la qua-
litat de l’escola pública.

Avui el moment és difícil, és complicat i és duríssim 
amb les dones, les dones que carreguen el desmuntat-
ge de l’estat del benestar amb la cura dels fills i amb 
la cura dels grans. I en un moment tan dur, nosaltres 
el que volem dir és que hi ha esperança, i tant que n’hi 
ha! Perquè avui el país s’aixeca, però s’aixeca amb la 
gent que pateix les retallades, amb la gent que creu 
que cal equitat i cal justícia, amb la gent que entén, 
en definitiva, que un altre país és possible, i és un país 
molt diferent al país que vostès estan forjant.

Per mi, l’esperança d’aquest país, senyor president, 
candidat Mas, és estar amb la gent que va omplir Bar-
celona la darrera Diada, però l’esperança d’aquest pa-
ís estava en les samarretes grogues que van omplir les 
escoles el primer dia d’escola. L’esperança d’aquest 
país –l’esperança d’aquest país– està en els professi-
onals que han garantit que els serveis públics funcio-
nin per damunt de l’envergadura de les seves retalla-
des. L’esperança d’aquest país està en les xarxes de 
solidaritat que acompanyen el patiment, amb molt pa-
timent, i estan suplint allà on el Govern ha renunciat a 
acompanyar el dolor de la gent. L’esperança d’aquesta 
país està en la gent que fa banca ètica, o en una ex-
periència com Som Energia que fa que hi hagi una 
aposta per un model de generació i distribuïda elèctri-
ca, independent de les elèctriques, de les grans elèc-
triques, elèctriques a les quals vostès es pleguen tan 
sovint.

L’esperança és amb la gent que no es resigna, presi-
dent.

La presidenta

Senyor diputat...

Joan Herrera Torres

Acabo ja, presidenta. I, per això, nosaltres, perquè en-
tenem que hi ha alternativa, perquè hi ha alternativa 
cada cop que en Rajoy diu que no és possible mou-
re les relacions de Catalunya i Espanya, però que hi 
ha alternativa cada cop que el president diu que no  
hi ha una altra alternativa davant de les retallades, el que  
diem és que la millor manera d’aconseguir que hi hagi 

Fascicle segon



Sèrie P - Núm. 68 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de setembre de 2012

PLE DEL PARLAMENT, SESSIÓ NÚM. 39.2  38

esperança, és que tota la gent que vol justícia i equi-
tat entengui que és un moment, un moment d’or per 
derrotar les polítiques d’austeritat que vostè també ha 
representat.

Res més, i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Govern, té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, senyor Herrera, vostè ha començat el seu discurs 
dient que, a criteri seu, nosaltres, i jo particularment, 
estàvem desconnectats de la realitat. Jo tinc la impres-
sió, després d’haver-lo escoltat, que vostè està fora de 
la realitat, que encara pot ser, doncs, segons com pit-
jor. I crec que està fora de la realitat, perquè..., després 
li ho comentaré, perquè vostè que, per altra banda, diu 
coses interessants, i fins i tot algunes de molt interes-
sants –després també li’n faré un esment–, crec que 
el perd al final aquest, diguem-ne, punt de demagò-
gia que no té més remei que posar-hi, suposo que, per-
què d’aquesta manera, doncs, el deuen aplaudir més 
en alguns àmbits, no? I, a partir d’aquí, crec que això 
desvirtua el fons del seu discurs, que jo hi puc estar 
d’acord en bastantes coses.

Per exemple, si vostè ve aquí i diu: «M’ha trucat 
aquesta persona, m’ha explicat això.» Bé. Està bé. 
Com a exemple, està bé, no?, perquè de casos parti-
culars en el país n’hi ha moltíssims, no? Però jo sí que 
m’atreviria a anar a una escola –no hi tindria cap in-
convenient, no hi tinc cap inconvenient– i reunir-me 
amb mestres –ho faig habitualment–, i els diria una 
cosa, els diria: «Si en el nostre país hi ha cinquanta 
mil alumnes més i menys diners, no estem disposats 
a treballar una mica més i, si cal, ampliar una mica 
més l’aula des del punt de vista de les persones, dels 
nanos que hi hagin allà, a fi que tots hi puguin ser?» 
Jo m’atreveixo a dir-li això. Vostè no, vostè s’apuntaria 
en el discurs de: «Ho veus com ara n’hi ha un mes i 
per això ja no es pot fer res de bo?» Per tant, jo m’atre-
viria a dir-li això.

I a la persona aquesta que diu que s’ha retardat més la 
seva operació de cataractes, i té raó, perquè les opera-
cions no urgents, de patologies no urgents, s’han am-
pliat les llistes d’espera –té raó. M’atreviria a dir-li, 
com he hagut de dir davant de determinats col·lectius, 
que quan hi han menys diners en un sistema... –i ara 
hi ha menys diners, això no ens ho hem inventat nos-
altres, senyor Herrera, hi ha menys diners, aquesta 
és una de les conseqüències de la crisi de la recessió 
econòmica–, m’atreviria a dir-li que perquè les per-
sones que tenen problemes d’oncologia, càncers, o 
d’intervencions realment molt –molt–, molt urgents, 
on t’hi pots jugar la vida, primer cal atendre això.  
I que m’empipa molt que la persona que s’ha d’operar 
de cataractes hagi de trigar més del que trigava abans. 
M’empipa molt. Això no li agrada a ningú. Senyor 

Herrera, vostè creu que a mi m’agrada, això? Alesho-
res, vostè m’hauria de descriure, a mi, com una espè-
cie de salvatge que «disfruta» en el fet que la gent pa-
teixi. I, home!, jo dec tenir molts defectes, però crec 
que no m’he convertit en un salvatge que «disfruta» 
pel fet que la gent pateixi. I els voldríem arreglar això 
i moltes més coses.

Però, davant del fet d’haver de triar, i quan vostè gover-
na en les circumstàncies que s’està governant en aquest 
moment, aquí i a tot arreu, ha de triar constantment  
i ha de posar prioritats constantment a tot, aleshores hi 
ha discursos, senyor Herrera, que s’han d’atrevir a fer. 
Vostè no cal que els faci, perquè vostè està a l’oposició, 
i, per tant, no té cap responsabilitat, en aquest sentit, 
directa, però si estigués en el Govern en aquest mo-
ment, faria el mateix. Faria el mateix, senyor Herrera 
–faria el mateix.

I faria el mateix amb la universitat –faria el mateix. I, sap  
per què ho faria, seguint el seu discurs? Perquè davant 
de l’alternativa d’haver de degradar el servei de la uni-
versitat a casa nostra, especialment de la universitat 
pública, davant d’això el que diria és: «Si les persones 
o les famílies poden pagar, moltes vegades a través de 
l’escola concertada els batxillerats, aquestes mateixes 
famílies poden seguir pagant la universitat dels seus 
fills.» Diria això. I l’accés a la uni versitat i a les matrí-
cules –i vostè hauria d’estar atent en aquest sentit– es 
fan en funció de la renda. I per sota d’uns determi-
nats nivells de salaris i d’ingressos no hi ha pagament, 
és completament gratuït. I això vostè, representant el 
partit que representa, hi hauria d’estar d’acord. Això 
potser m’ho hauria de criticar un altre partit, però no 
el seu, amb les condicions que està el país. Ara, si vos-
tè em diu: «Escolti’m, seria millor que això fos com 
era, doncs, pràcticament gratuït per a tothom on no-
més es pagués el 10 per cent dels costos de la universi-
tat..., per a tothom.» Doncs sí, seria millor.

Però la següent pregunta és, senyor Herrera: «Ens ho 
podem permetre, en aquest moment?» Ens ho podem 
permetre? Si la resposta és que sí, estem equivocats 
nosaltres; si la resposta és que no, estan equivocats vos-
tès. I aleshores cal fer alguna cosa per no degradar 
la universitat, i perquè tothom hi pugui seguir acce-
dint, i per donar també beques, no només en funció 
de les capacitats econòmiques de la gent, que evi-
dentment és el primer que cal fer, sinó també dels 
rendiments acadèmics de les persones que estan a la 
universitat.

I això és el que s’està fent per part d’aquest Go-
vern. I això és incoherent amb la situació actual? Ai-
xò és protegir els forts per perjudicar els dèbils? Això 
és el que s’està fent en aquest sentit? Quan, per exem-
ple, s’ha hagut d’incrementar el rebut de l’aigua d’una 
forma important, ja li ho reconec, entre d’altres coses 
per acabar d’una vegada per totes amb el desastre mo-
numental de la seva gestió al front de l’Administració 
hidràulica d’aquest país, que va ser un desastre, que no 
té precedents en la gestió pública... –no té precedents 
en la gestió pública–, doncs, sap com es va fer aquesta 
pujada del rebut de l’aigua? Es va fer sense tocar les 
persones més modestes. (Veus de fons.) És veritat, se-
nyor Herrera, no digui que no és veritat, perquè ales-
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hores falta a la veritat, i això és molt greu! Es va fer 
d’aquesta manera: sense afectar les persones de ren-
da més modestes, a canvi d’afectar més a les persones 
amb rendes una mica més altes.

I s’ha fet exactament el mateix amb el tema del trans-
port públic. A tot... (veus de fons), sí senyor, malgrat 
els increments que hi ha hagut del transport públic, 
que hi han hagut de ser, perquè també hi havia un fo-
rat importantíssim en l’Autoritat del Transport Metro-
polità, després d’haver-ho gestionat també vostès, no 
vostès sols..., doncs, escolti’m, s’han hagut d’incre-
mentar les tarifes del transport públic; però resulta 
que per als aturats s’han fet títols gratuïts o pràctica-
ment gratuïts. Perquè s’entenia que eren les persones 
que tenien menys capacitat en aquest moment.

I com això, tantes i tantes –i tantes– altres coses. 
Per tant, el Govern ha fet una política, d’acord amb 
la renda de la gent, en un moment en què no es po-
dia garantir com abans la universalitat i la gratuïtat 
per a tothom, llevat en el que és fonamental i essen-
cial, que aquí, evidentment, aquesta gratuïtat i aques-
ta universalitat sí que es garanteix, per exemple, en 
l’àmbit sanitari. Aquest és el discurs, no hauria d’es-
tar tan lluny del seu –no hauria d’estar tan lluny del 
seu. Si vostès l’analitzen amb una mica, diguem-ne, 
d’objectivitat.

Anem a la fiscalitat. Sempre tindrem la divergència en 
el tema de l’impost de successions, sempre la tindrem. 
Però, fixi’s en una cosa..., jo els poso el següent repte  
–repte fins i tot de concepte ideològic, ja que vostè por-
tava les coses en aquest terreny–, vostè diu: «L’IRPF 
es paga el 56 per cent, que és el tipus més alt a par-
tir de 300.000 euros.» No és veritat, es paga abans 
dels 300.000 euros. Però és que el tipus del 56 per  
cent de l’IRPF, que van decidir vostès estant en el Go-
vern, hi van posar vostès els trams a partir dels quals 
es passava a pagar..., escolti, no s’ha tocat res per part 
d’aquest Govern, senyor Herrera; es podria haver to-
cat. En el nostre programa electoral hi anava que això 
aniria a la baixa. I no ho hem pas fet –no ho hem pas 
fet. I el tipus d’IRPF que es paga a Catalunya –i això 
hi haurà gent que ens està escoltant que no li agrada-
rà– és el més alt de tot l’Estat espanyol; perquè ho van 
decidir vostès, i l’actual Govern ho ha mantingut en el 
tipus més alt de tot l’Estat espanyol.

Per tant, no em vingui aquí a fer el discurs absoluta-
ment demagògic –llàstima que sigui així, perquè torno 
a dir que hi ha moltes coses que vostè diu que poden 
tenir un cert interès–..., no em vingui a fer vostè el dis-
curs aquest, absolutament demagògic, d’«aquesta gent 
només vénen aquí per afavorir els rics». Si volguéssim 
afavorir només els rics hauríem abaixat el 56 per cent 
de l’IRPF, que hem tingut ocasions de fer-ho.

I li diré una altra cosa: l’impost de patrimoni –l’im-
post de patrimoni–, per cert, el va treure un govern 
d’esquerres, a Espanya... (Veus de fons.) Esperi, espe-
ri, esperi, esperi, esperi. Jo li dic... No s’exciti abans 
d’hora. (Rialles.) Jo li dic: ho va treure un govern que 
vostè diria que és d’esquerres, no?, un govern socia-
lista... Bé, diguem un govern d’esquerres; diguem-ho 
així, per no trair la tipologia tradicional i clàssica, no? 

Ho va treure un govern d’esquerres que va dir que ba-
jar impuestos era de izquierdas. (Remor de veus.) Vos-
tès hi van votar en contra i nosaltres en aquell mo-
ment hi vam votar a favor, però ho va fer un govern... 
(Persisteix la remor de veus.) Esperin, esperin, dei-
xin-me acabar, home; que jo he sigut molt respectuós  
amb vostès: encara que hi havia moltes coses que no 
m’agradaven, les he escoltades totes atentament. Es-
colti, el van treure ells. I era un impost que, a més a 
més, doncs, era de rendiment per als governs auto-
nòmics. Després el van tornar a posar tres setmanes 
abans, o un mes abans d’anar a les eleccions, una altra 
vegada.

Què ha fet Catalunya?, què ha fet l’actual Govern de 
Catalunya? L’ha aplicat. Què ha fet el Govern valen-
cià, que està en pitjors condicions, segons com, finan-
ceres que no pas la Generalitat de Catalunya? L’ha bo-
nificat. Què han fet en el Govern de les Balears, que 
no estan en millors condicions que Catalunya? L’han 
bonificat. Què ha fet Madrid, que sí que està en mi-
llors condicions financeres que Catalunya però tam-
poc per llançar coets? L’han bonificat el 99 per cent. 
És a dir, a Madrid no es paga impost de patrimoni. 
I, per descomptat, tampoc es paga impost de succes-
sions: ni a Madrid, ni a València, ni a les Balears, ni 
a Castella - la Manxa, que ho va treure un govern so-
cialista de l’època... I aleshores, quan vostè combi-
na l’impost de la renda de les persones físiques al 56 
per cent i l’impost de patrimoni, resulta que en aquest  
país, a Catalunya, a diferència de molts altres terri-
toris de l’Estat espanyol, aquí es paga el 60 per cent.  
I jo em pregunto: i això no és un impost per a les grans 
fortunes, pagar el 60 per cent?

Ara, es pot anar una mica més enllà? Doncs, escol-
ti’m, ja en parlarem, d’això. Veurem quines capacitats 
tenim, normatives, de modificació d’impostos; però 
estem en aquests punts, eh? Vostès ara no presentin 
aquest com si fos un país que resulta que aquí, doncs, 
en funció de la renda no es paga més, etcètera. No, 
això no és la realitat. Els donaré una dada que, miri, 
en algun sentit –en algun sentit–, no agradarà a mol-
ta gent, però vostès n’han de ser conscients. Si vostès 
agafen la recaptació de l’impost de patrimoni de l’any 
2011 que s’ha pagat aquest any 2012 –impost de pa-
trimoni–, Catalunya, que té un 16 per cent de la po-
blació espanyola i un 19 per cent de contribució a la 
riquesa de l’Estat, ha pagat un 43 per cent de l’impost 
de patrimoni de tot el que s’ha pagat per impost de pa-
trimoni a tot Espanya; 43 per cent: el doble –més del 
doble– del que ens correspon per la nostra economia.  
I vostès diuen que aquí hi ha un govern que es dedica 
a afavorir la gent que tenen patrimonis, quan resulta 
que Catalunya passa a pagar el 43 per cent del que es 
paga a tot l’Estat espanyol? Quan només té un 16 per 
cent de la població i un 19 per cent de la contribució a 
la riquesa? Ja li ho dic: hi haurà gent que s’escandalit-
zarà, amb aquesta dada; però és la dada.

Per tant, no ens vinguin amb aquest discurs fàcil, molt 
fàcil, però que és absolutament irreal, senyor Herrera; 
és absolutament irreal, no és cert. Vostès, en aquest 
sentit –en aquest sentit–, estan fora de la realitat. Els 
convé criticar-ho d’aquesta manera, sempre podran 
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agafar l’exemple de l’impost de successions, sempre; 
sempre podran agafar aquest impost. Però, fora d’això, 
no els queda res més o pràcticament res més, i vostès 
ho saben. I si poguéssim temperar una mica el llen-
guatge, en aquest sentit, i les seves ganes, doncs, de..., 
bé, doncs, de quedar bé davant de determinada gent, 
potser –potser– vostès podrien entendre millor el que 
estem fent nosaltres, i potser nosaltres podríem enten-
dre millor algunes reclamacions que vostès fessin més 
serenament. No és impossible, perquè ja li ho dic: una 
part de la política que estem fent nosaltres, vostès en 
el fons l’haurien de subscriure precisament perquè es-
tà diferenciant entre gent que té més recursos per ac-
cedir a determinats serveis i gent que en té menys.

L’altra cosa que li volia dir és tot el tema de les retalla-
des i del..., bé, l’exemple que vostè ha dit de Portugal; 
si nosaltres considerem que l’austeritat realment és un 
dogma... Tampoc és cert, senyor Herrera. Vostè aquest 
discurs no para de fer-lo, però també està fora de la re-
alitat. I li posaré exemples concrets, perquè si al final 
no hi ha exemples concrets, tot queda en grans parau-
les i grans declaracions.

Miri, aquest Govern, i el conseller Mas-Colell n’és tes-
timoni de primera línia..., quan aquest Govern va ar-
ribar a la responsabilitat de governar –gener, primers 
de gener del 2011–, va veure com estaven les coses a 
nivell de finances públiques de Catalunya. Els estalvio 
els detalls; vostès els haurien de conèixer. Però quan 
vàrem presentar el pressupost del 2011 estàvem obli-
gats a fer un dèficit que em sembla que era de l’1,5 per 
cent, si no recordo malament: l’1,5 o l’1,6. Això és el 
que se’ns havia imposat a les autonomies. I el Govern 
de la Generalitat va presentar en aquest Parlament un 
pressupost que deia: «dèficit 2,66», un punt més del 
nostre PIB. Sap què vol dir, un punt més del nostre 
PIB?: 2.000 milions d’euros.

Per tant, re de dogma de l’austeritat, senyor Herrera; 
perquè, si fóssim dogmàtics de l’austeritat, el primer 
pressupost que haguéssim presentat ja hauria complert 
fil per randa el que se’ns demanava. A l’inrevés, và-
rem dir: «l’austeritat és un valor» –i ho seguim dient– 
«però no podem arribar a controlar els dèficits de la 
Generalitat si no passa un cert temps». I això és exac-
tament al revés del dogma –exactament al revés del 
dogma.

I això són els fets reals; i la resta són opinions, són 
mitges invencions o són el que vostè vulgui. Aquesta 
és la realitat. I no només això, sinó que vostè em veurà 
el dia 2 d’octubre anar a la Conferencia de Presidentes 
dels governs autonòmics i probablement un dels pocs 
discursos que s’escoltaran allà sobre tot això serà pre-
cisament el meu, que diré: «És una deslleialtat gran, 
molt gran, portar el sistema autonòmic espanyol l’any 
que ve a haver de fer un 0,7 per cent de dèficit sobre 
el PIB, quan l’Estat central es queda el 3,8 per cent. 
I quan nosaltres som responsables de la sanitat, dels 
serveis socials i de l’ensenyament i de la universitat, 
entre d’altres coses.»

Sí senyor. No, ara no: ara i sempre, perquè això ho he 
dit a tot arreu. Ho he dit aquí, ho he dit a Brussel·les, 
ho he dit al president del Parlament Europeu, al presi-

dent de la Comissió Europea, al president d’Europa. 
Els he dit: «Escoltin, vostès ens han de donar temps.» 
Sempre els hem dit el mateix. Ara, també hem dit una 
cosa: «nosaltres serem un govern seriós; no serem un 
govern que quan baixen els ingressos encara gastarem 
més», que és el que vostès feien: els van baixar els in-
gressos i vostès van gastar més. I, és clar..., i d’aquella 
sembra ara en recollim aquestes tempestats; també.

No és l’única raó, d’acord. No és l’única raó, hi ha mol-
tes altres raons. N’hi explicaré una altra, n’hi expli-
caré una altra: l’economia, el funcionament de l’eco-
nomia no està ara exactament igual que estava l’any 
passat; està pitjor. I com que està pitjor, aquesta és una 
raó afegida. Vostès també la van tenir quan governa-
ven. No era el mateix governar el 2007 que el 2009, 
era radicalment diferent, perquè els ingressos baixa-
ven en picat. I ara tornen a baixar, els ingressos. El 
2011 van repuntar una mica alguns, perquè l’econo-
mia va anar un pèl millor; el 2012 han tornat a caure.  
I això, és clar, pot ser que només sigui culpa nostra; 
pot ser que només sigui culpa nostra, segons vostès, 
però, escolti’m, la realitat és aquesta.

I li diré una altra cosa: la realitat europea és que, ens 
agradi o no ens agradi, la línia de l’austeritat i del con-
trol del dèficit i de l’endeutament és obligada; ho han 
votat tots els països de la Unió Europea, senyor Herre-
ra. Tots: no hi ha ni una sola excepció. Tots han votat 
3 per cent màxim de dèficit sobre PIB. Tots han vo-
tat màxim un 60 per cent de deute sobre el PIB. Tots: 
els petits, els grans, els d’esquerres, els de dretes, els 
de centre, els liberals, els progressistes, els democrata-
cristians, els socialistes..., i on les seves formacions 
estan al Govern, també.

I aquí, dintre d’Espanya, els governs on vostès formen 
part, com per exemple... Bé, vostès directament no, un 
partit ben proper a vostès, que és Izquierda Unida..., 
doncs, a Andalusia està retallant. I per què retallen, a 
Andalusia –també a l’escola–? Doncs, perquè no tenen 
més remei. No perquè els agradi: perquè no tenen més 
remei. S’hi han posat més tard perquè es van pensar 
que no els arribaria l’onada, però els ha arribat.

I abans li he posat –em sembla que va ser ahir– 
l’exemple del president de França. Vostès no recor-
den que el president de França, en nom dels projectes 
d’esquerres, va dir: «Escolti, jo equilibraré la políti-
ca europea i moderaré la política d’austeritat»? No ho 
va dir, això, el senyor Hollande, durant mesos i me-
sos de campanya? Quants mesos ha trigat a canviar el 
discurs? I és França! No és Catalunya; Catalunya és 
molt petiteta, en el context europeu, com per canviar 
les coses. França és molt poderosa, gairebé tant com 
Alemanya. I en aquest moment a França, amb govern 
socialista, i amb el govern que tenen, doncs, escolti’m, 
han fet del compliment del 3 per cent del dèficit un ob-
jectiu radical de país, de República Francesa. D’aquí 
no pujaran, perquè saben que s’hi juguen el prestigi a 
nivell internacional.

I, senyor Herrera, darrera cosa: vostès el que no estan 
disposats és a acceptar aquestes condicions que impo-
sa Europa. Jo això els ho accepto: vostès volen lluitar 
contra aquestes condicions; això és acceptable. Però el 
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que no poden dir és que si estem en aquestes condici-
ons, perquè formem part d’Europa i de l’euro, el que 
hem de fer és incomplir-les; perquè, si les incomplim, 
no hi haurà ningú que ens presti ni un euro per pagar 
res del que gastarem i, per tant, no podrem gastar re, 
ho haurem de tancar tot. No ho entenen, això?

Per tant, no hi ha dogmatisme, hi ha simplement to-
car una mica de peus a terra. Si vostès volen fer una 
política diferent de la que s’està fent a la Unió Euro-
pea, han d’anar a viure als Estats Units d’Amèrica; 
que potser els farà molta il·lusió. Allà sí; allà, molts 
menys impostos i a fabricar diners: fabriquen diners 
per enfrontar-se a la crisi. Això és una altra política. 
És possible. Ara, als Estats Units d’Amèrica, no a la 
Unió Europea i a l’euro. I aleshores amb això s’han 
d’aclarir: o som en un lloc o som en un altre. Volem 
fer una política completament diferent de la que es fa 
a Europa? Els Estats Units d’Amèrica; és un exemple 
ben clar. No volem estar allà i estem aquí perquè som 
d’aquí? Doncs, miri, de moment, mentre tots els paï-
sos de la Unió Europea es posin d’acord que la política 
és aquesta, nosaltres hi hem de ser i hem de procurar 
fer-la, fent el menys mal possible, els menys perjudicis 
possibles, arribant al més ràpidament possible a l’es-
tabilitat, procurant que el creixement econòmic vagi 
també al més ràpid possible, etcètera.

Darrer comentari que li volia fer, perquè a més a més 
ja és molt tard del matí. Jo, en tot el que vostè ha dit so-
bre el dret a decidir –tot aquest discurs que ha fet sobre 
l’eix, diguem-ne, més estrictament... podríem dir-ne 
«nacional», no?–, jo hi estic bàsicament d’acord. No es-
tic molt lluny del que vostè explicava aquí: que tot això 
s’ha de fer amb àmplies majories, construint aquestes 
àmplies majories, posant el dret a decidir en el fron-
tispici del que ha de ser aquest camí... Completament 
d’acord. Crec que ens hi podem entendre. Només li 
demano una cosa: a l’únic lloc on jo, vaja, discreparia 
obertament de vostè, no? Vostè interpreta que la me-
va posició com a president, reclamant aquesta força, és 
una posició que en el fons és una mica tramposa. No 
ho ha dit així però ja li ho dic jo, no? Diu: «Vostè aquí 
fa una mica de trampa perquè, en el fons, ara conver-
teix això gairebé en un plebiscit personal».

Senyor Herrera, és exactament el contrari del que pre-
tenc: exactament el contrari; i li explicaré per què. 
Vostè només m’ha de dir una cosa: vostè accepta  
que un procés d’aquesta enorme complexitat l’ha de 
liderar –no dic «l’ha d’executar sol», eh?, però l’ha  
de liderar– el president d’un país? Dic «liderar». Des-
prés, evidentment, aquest president, el que sigui, el que 
surti de les urnes o d’aquest Parlament, quan toqui..., 
aquest president, doncs, haurà d’estar acompanyat pel 
partit que li doni suport directament, per les formaci-
ons polítiques que es posin d’acord en aquest full de 
ruta i amb aquest rumb, etcètera. Però no ens enga-
nyem. Escolti’m, en els països..., al final els presidents 
dels països són els responsables d’aquests processos.  
I quan no se’n fan responsables i n’han de sortir d’al-
tres, malament. I no cal parlar-ne més perquè forma 
part de la nostra història i no de la millor –i no de la 
millor. Però això és evident.

Per tant, què pretenc, jo? Fixi’s, és exactament al re-
vés, senyor Herrera; encara que no s’ho cregui, vos-
tè. Jo, li ho expliqui com li ho expliqui, vostè no s’ho 
creurà, però jo li ho explicaré com jo ho sento. Pre-
cisament perquè em veuré en l’obligació de reclamar 
la màxima força per liderar un procés d’una enorme 
complexitat, que no té precedents a Catalunya i que és 
el procés de més complexitat que hem viscut els dar-
rers tres segles, precisament per això, perquè em veu-
ré obligat a demanar aquesta força, que no he demanat 
en altres condicions en què estava el país, precisament 
per això jo he pensat sempre que això només es pot 
demanar a canvi de fer entendre que jo, personalment, 
no em vull perpetuar en el poder. És a dir que no ho 
vull fer servir perquè després hi hagi rendiments per 
a una persona perquè pugui quedar més temps en el 
poder. És exactament el contrari del que vostè ha in-
terpretat.

Ara, si vostès discuteixen la major, si vostès deixen..., 
«no, no..., escolta’m, si aquest procés es pot fer...»  
–aquest procés que no hem fet en tres-cents anys– «es 
pot fer amb un president ben dèbil...»; un president que 
quan vagi a les urnes tingui una debilitat gran, eh?, 
que la gent li hagi dit a les urnes: «Escolti’m, vostè..., 
vostè poca força; faci-ho, però poca força.» Doncs, es-
colti’m, sabem que això no funciona així. Altra cosa 
és que no el puguem fer, aquest procés, perquè de les 
eleccions no en surti aquesta majoria. Això ja es veu-
rà el dia 25 de novembre. Però, si s’ha de fer..., escol-
ti’m, això necessita que el president del país, el temps 
que hi sigui, que no pot ser gaire llarg, per altra banda  
–vostès ja ho intueixen–, tingui la força que ha de tenir.

A canvi d’aquesta força, aquest president nou que surti 
també ha de fer entendre a la gent que no l’està dema-
nant per a ell, des del punt de vista de la seva carrera 
política, sinó que l’està demanant per a ell, sí, potser 
sí, però, en definitiva, per a posar-lo al servei d’un pro-
jecte de país que ha de ser curt en el temps, molt in-
tens, i, si m’ho permet, fins i tot amb l’opció que si les 
coses no surten tan bé com alguns es poden pensar, 
també aquesta persona pugui ser la màxima responsa-
ble que les coses no vagin bé.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’il·lustre senyor Joan Her-
rera.

Joan Herrera Torres

Gràcies,. Moltes gràcies, presidenta. President Mas, 
l’altre dia em va trucar per a explicar-me les conclusi-
ons de la reunió amb el senyor Rajoy i em va pregun-
tar: «I tu que faries?, vostè què faria?»

Jo li vaig dir que el que faria és obrir un procés com 
fan els països seriosos, amb forces polítiques i amb 
agents socials. Intentar sumar a tothom: el PSC, a nos-
altres, a Esquerra, a Convergència, i els agents socials, 
els sindicats, que també han parlat d’això. Però, sap 
què succeeix? Que vostè pot dir missa, però quan con-
voca eleccions, no convoca només per parlar de l’es-
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cenari nacional, convoca també per parlar del model 
social que volem.

Vostè diu: «Vull l’adhesió, el suport, per tirar enda-
vant un projecte de país.» És que vostè creu que no es 
fa un projecte de país quan es privatitza ATLL? No 
es fa un projecte de país quan ampliem les ràtios en 
l’educació? No es fa un projecte de país quan no s’exi-
geix res a les nuclears i deixem empantanat l’horitzó 
d’un país ert, més sostenible? No es fa ni es constru-
eix un país quan s’intenta portar Eurovegas en aquest 
país, a Catalunya, o quan ho fiem tot a la lògica dels 
casinos? Això també és construir país.

I vostè em pot garantir que en aquestes eleccions, on 
vostè vol la força per obrir l’escenari nacional, amb 
aquest vot vostè no portarà un nou Eurovegas, no 
portarà nous escenaris de privatitzacions, no portarà 
aquest model de país que, ho sento molt, on vostès i 
nosaltres estem en dos pols oposats? Això és el que 
no m’agrada, i no m’agrada gens, no ens agrada gens.

Nosaltres..., jo ahir havia pensat una altra intervenció 
en clau nacional fent-li una proposta. Perquè en un 
país seriós, rigorós, les construccions d’aquests pro-
cessos no les fa un líder –això em sona a altres llocs–, 
les fa un parlament, i les fan els agents polítics i soci-
als. I jo crec que estic en un país madur, madur demo-
cràticament. I, per tant, el que sí que estic convençut 
és que, en aquestes eleccions, parlarem de l’escenari 
nacional, però parlarem dels problemes quotidians de 
la gent, i tant que en parlarem!

I el que intentarem és que el seu model de país, que en 
clau social i en la defensa de l’estat del benestar i en la 
lògica que li donem a la preeminència d’allò privat és 
diferent al nostre, no es tiri endavant. Perquè el pro-
blema de fons és que quan, per exemple, vostès parlen 
de salut, vostès parteixen d’un valor previ, vostès cre-
uen que la lògica privada gestiona millor. Sí, ho fan... 
(Veus de fons.) Sí..., sí que ho pensen, quan en realitat 
saben que és fals. A Holanda, des que han posat el co-
pagament, el model és més car, molt més car, i menys 
eficient i menys just. I, d’això, en parlarem. El que sí 
que li dic és que nosaltres, en clau nacional, el que in-
tentarem fer és un debat rigorós; un debat plural, sen-
se excloure ningú; entenent, en definitiva, que això no 
és una qüestió de les adhesions a un líder que tingui 
força, que això és la qüestió, un debat, que ha de ser 
madur perquè estem en un país madur i en un país de-
mocràtic.

Intentarem que aquest no sigui un debat que ningú en 
tregui patrimoni, que ningú en tregui partit, entenent 
que estem en un estadi diferent; sabent, en definiti-
va, que cal canalitzar les demandes del poble. La gent 
vol que les coses canviïn, i que haurem de construir 
àmplies majories sense caure en el frontisme on ens 
volen instal·lar alguns i sense caure en l’immobilisme 
on alguns també ens podrien instal·lar. Així és com 
farem les coses des d’Iniciativa Verds i des d’Esquer-
ra Unida.

Segona consideració. Vostès, a Catalunya, han im-
pulsat una llei d’estabilitat pressupostària encara més 
estricta que la llei d’estabilitat pressupostària de Ma-
drid? I la resposta és: «Sí.» Sí..., miri que és dogmàtic 

en el tema del dèficit, el senyor Rajoy! Doncs, vostès?, 
més. Aquesta és la realitat.

La pregunta és: la seva política ha estat útil? Jo no dic 
justa, eh?, ha estat molt injusta. Ha estat útil? Perquè 
resulta que l’increment del deute, que anava fatal en 
el govern d’entesa, ha anat pitjor amb el seu Govern. 
Sí..., 540 milions de deute més, cada mes..., 517 amb 
el Govern anterior. Aquestes són les xifres, les dades. 
I li dic que no és útil perquè el cercle no és virtuós, és 
desastrós. Perquè per a cada euro que retallen deixen 
d’ingressar, perquè contrauen l’economia, perquè les 
exportacions poden anar com un coet, però com que 
cau la demanda, es destrueix ocupació.

Senyor Mas, vostè ho sap, això. Vostè també ho sap. 
I això és el que fa que avui, entorn al dèficit i al re-
partiment del dèficit, estigui dient coses que no deia 
fins ara –que no les deia fins ara. Perquè, entorn del 
repartiment del dèficit, vostè va dir que aplicaria, que 
acceptaria precisament els objectius de dèficit. Però, 
què ha passat? Que no ha complert els objectius, i no 
ha complert els objectius perquè s’han passat de frena-
da –s’han passat de frenada– amb els ajustos que han 
plantejat.

Em posa l’exemple d’Andalusia, i jo li he dit moltes ve-
gades que jo no sóc portaveu del govern andalús. Però, 
miri, sap què passa? Que a Andalusia han aplicat apu-
jades d’impostos que vostès no han plantejat, a més  
de tenir l’impost de successions. Han apujat l’impost de  
patrimoni per damunt del que vostès l’han apujat i 
l’impost d’actes jurídics documentats, i han incremen-
tat l’impost de patrimoni en xifres superiors a les que 
vostès plantegen.

Vostès han abaixat..., van abaixar la taxa sobre el joc 
amb la previsió que vingués el senyor Adelson; i, en 
canvi, a Andalusia el que han fet és apujar-ho –apu-
jar-ho–; l’han apujat. Senyor Mas, aquestes són les xi-
fres. Aquesta és la realitat.

Hi ha llocs que tenen impostos ambientals. Nosaltres 
els ho hem plantejat des del primer dia, i vostès, ni 
parlar-ne. És una llàstima que vostès parlin del projec-
te de cohesió nacional i la convivència, això en un pro-
jecte de cohesió social, perquè una ideologia jo crec 
molt esbiaixada, des del punt de vista neoliberal, fa 
que les polítiques concretes, doncs, no siguin aques-
tes, ni de bon tros són aquestes.

Senyor Mas, sap què passa? Vostè diu: «Jo puc anar a 
una escola i dir que no hi ha diners.» En un debat que 
vam tenir en aquesta cambra, es va adreçar a l’opo-
sició i ens va dir a tots: «Què és el que no entenen 
d’aquestes quatre paraules? No hi ha diners.» Sap què 
és el que no entenem? Que sí que hi ha diners i que hi 
ha diners que vostè no vol tocar. Que sí que hi ha di-
ners, i hi ha impostos que vostè no ha volgut aprovar. 
Sap quantes vegades li hem fet una proposta sobre fis-
calitat? Sis. Sap quantes vegades han votat vostès en 
contra? Sis.

Hem plantejat un pla de lluita contra el frau, que acon-
seguís precisament una millora de la recaptació: l’im-
post de successions, però no el que vostès van elimi-
nar, recuperant l’últim tram que va eliminar el govern 
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d’entesa, perquè es va anar massa lluny. Ho vam dir 
aleshores, eh?, no ho diem ara –ho vam dir aleshores, 
no ho diem ara–; crear un impost sobre les grans for-
tunes; un impost sobre els dipòsits de clients a les en-
titats de crèdit; reduir el mínim exempt de l’impost de 
patrimoni; incrementar els tipus aplicables als trams 
superiors; un impost sobre l’energia nuclear; un im-
post sobre les emissions contaminants; un impost so-
bre les emissions de CO2; un impost de successions 
que gravi les rendes més altes, amb un volum de més 
de 2.000 milions d’euros. I sis vegades han dit que no.

I sap per què han dit que no? Perquè vostès han fet 
una opció de classe. Classista, sí, han defensat l’1 per 
cent per davant del 99 per cent. Es poden eliminar 
les beques menjador i mantenir el concert a les es-
coles d’elit? És raonable reduir-les, en molts casos, i 
en moltes famílies, eliminar-les? –en moltes famílies, 
eliminar-les?

Miri, vostès han dit sí a la taxa universitària..., per 
cert, de 16 Länder que té Alemanya, 14 Länder el que 
han fet és suprimir-la, no incrementar-la. Però, resul-
ta –però, resulta–, que per parlar de l’impost sobre les 
nuclears... No!, que això afecta a..., Endesa i a Iber-
drola. D’això parlo, quan parlo d’una política a favor 
o en contra dels poderosos... El senyor Recoder diu: 
«I..., doncs que amb les elèctriques no s’atreveixen, i 
amb els usuaris dels serveis públics sí.» (Veus de fons.) 
Aquest és l’«i». Dipòsits bancaris, no; però euro per 
recepta, sí. Aquest és el problema.

I sap quin és, jo crec que el seu punt feble, senyor Mas? 
Bé. (Veus de fons.) No dic que tot siguin punts febles, 
eh?, no ho dic pas. (Veus de fons.) No... –no, no–; però 
n’hi ha un que sí que el té: que quan el senyor Zapa-
tero deia allò de «bajar impuestos es de izquierdas», 
vostè votava sempre a favor i nosaltres votàvem sem-
pre en contra. (Alguns aplaudiments.) Aquest és el seu 
punt feble: que quan avui tenim un impost de societat, 
que és l’11 per cent, el tipus efectiu derivat de la refor-
ma fiscal que va fer en Zapatero, amb Convergència i 
Unió i amb el Partit Popular, el tipus de societats més 
baix de tota Europa, no per a la mitjana empresa, no 
per a la petita empresa, sinó per a les grans empreses, 
el més baix, vostès estaven en aquesta reforma fiscal. 
Aquesta és la seva debilitat. Vostès han cregut que una 
societat on qui tenia més no pagava més era més efec-
tiva, funcionava millor. I això no és cert, senyor Mas. 
Aquest és el seu punt feble. I això és el que vostès hau-
ran d’explicar.

Deixi’m acabar amb una ultimíssima..., amb dues ulti-
míssimes reflexions. Li faig una proposta d’austeritat, 
concreta: que en la campanya electoral ens compro-
metem a ser coherents, que fem una campanya electo-
ral austera. Això també afecta la qualitat democràtica. 
I que fem un mailing únic, un mailing de tots els par-
tits per estalviar diners. Som austers, president Mas?

Vull que es comprometi, avui, a fer que aquest mail-
ing dels partits sigui conjunt, no sigui cas que vulguin 
continuar aplicant l’austeritat per als pobres, però els 
beneficis, en aquest cas, perquè els partits cadascú fa-
ci el seu mailing. Austeritat concreta. Hi està d’acord? 

(Veus de fons.) Home, jo li faig la proposta concreta, 
eh?, ja. Això està aquí..., d’aquí a quatre dies.

Sap què és el més graciós de tot..., i entorn a l’austeri-
tat... Permeti’m, miri, jo tenia..., ho tinc penjat al des-
patx, no?: «Mas pide a Rajoy que siga el ejemplo de 
Portugal en su política de ajustes.» (Veus de fons.) No, 
no..., no ho ha dit, eh? (L’orador riu.) Senyor Mas..., 
vostè ha estat on ha estat i no passa res, però vostè ha 
format part del club de la senyora Merkel, del senyor 
Rajoy, del Fons Monetari Internacional i de la troica, 
i del senyor Zapatero també, no? I això és així, i no 
passa res... (veus de fons), i jo el que vull és derrotar 
aquestes polítiques.

Per últim... –per últim–, presidenta, permeti’m una úl-
tima reflexió... Sap quina és la gran paradoxa, però, de 
tot plegat, si m’ho permet? Avui s’ha discutit molt amb 
la senyora Sánchez-Camacho, no?, i ha parlat molt  
de la transició nacional. S’han discutit molt, senyora 
Sánchez-Camacho. (Veus de fons.) Sí, sí..., avui sí.

Però, sap què passa, senyor Mas? Sap qui ha posat en 
el centre de l’hemicicle al PP en aquest Parlament? 
Vostès. Sap... (Veus de fons.) No, no..., sap qui ha 
fet que a la Diputació de Barcelona portin l’Àrea de 
Cultu ra? Vostès. I jo li dic que les polítiques culturals  
que estan fent no afavoreixen ni ajuden la transició 
nacional. Sap qui ha fet que en alcaldies tan impor-
tants com Badalona o Castelldefels tinguin l’alcal-
dia, perquè hi havia altres majories possibles? Vos-
tès. (Veus de fons.) Ho dic perquè..., miri, jo crec que 
estem en un escenari nacional diferent, però s’ha 
d’aplicar amb una certa coherència allò que es diu i 
allò que es fa.

Jo ja ho sé que durant tot aquest temps l’agenda eco-
nòmica, on s’entenien tant amb el Partit Popular, era la 
que primava i ara en prima una altra. Però jo no m’es-
taré de dir-ho i de recordar-ho, perquè a vegades sem-
bla que tot el que ha passat no ha passat, i ha succeït, 
senyor Mas, i tant que ha succeït aquesta entesa entre 
vostès i el Partit Popular.

Res més, i moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Se suspèn la sessió fins a dos quarts de cinc de la tarda.

La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i 
dotze minuts i es reprèn a dos quarts de cinc de la tarda 
i quatre minuts. Presideix la presidenta del Parlament, 
acompanyada dels vicepresidents primer i segon, el 
secretari primer, la secretària segona i el secretari ter-
cer. Assisteixen la Mesa la secretària general i la lletrada 
Esther Andreu i Fornós.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, 
acompanyat de tot el Govern.
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La presidenta

Es reprèn la sessió.

Senyores diputades, senyors diputats, en nom del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya té 
la paraula l’honorable senyor Joan Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda, senyores di-
putades, senyors diputats, membres del Govern i ciu-
tadania que ens escolta. En un debat de política ge-
neral la lògica fóra fer balanç: balanç d’allò que ha 
funcionat i d’allò que no ha funcionat. Però com ha dit 
molt bé el senyor Mas avui, el president Mas, estem en 
unes circumstàncies excepcionals. Avui la lògica par-
lamentària no ha deixat de banda el que podríem ano-
menar la lògica nacional. Avui estem en un altre con-
text. Vostè mateix, senyor president, ho va deixar clar 
ahir, no només amb el seu discurs, i quan es referia a 
l’excepcionalitat del moment, sinó que fins i tot jo, ser-
vidor, que vaig escoltar atentament el seu discurs, li 
puc dir que, així com altres vegades vostè excel·lia en 
el discurs per no llegir, per dir les coses i explicar-les 
molt bé, fer un relat perfecte, ahir vostè en el balanç 
de la legislatura va llegir. I va llegir segurament per-
què va tirar, com es diu popularment, de llistat telefò-
nic, eh?: d’obra, d’obra no feta, de mancances, de pro-
blemes... Perquè vostè mateix ahir reconeixia que el 
seu cap no estava en el balanç de legislatura: el seu 
cap està mirant al futur –mirant al present, que són 
unes eleccions, i mirant al futur. I aquesta és la realitat 
que ens trobem en aquest debat.

Vostès han tingut dos anys difícils de govern. Aquest 
diputat que els parla, portaveu del grup, president del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el nostre 
grup, en aquesta tribuna –i el Diari de Sessions n’és 
un bon exemple–, moltes vegades els hem dit que en-
teníem la seva situació de dificultat, i que érem res-
ponsables davant de la situació que vostès havien 
d’afrontar al Govern. I, sent conscients d’aquesta di-
ficultat, els hem donat la mà moltes vegades per in-
tentar buscar solucions als problemes que tenien. No 
fa gaire, encara, teníem data –la convocatòria electo-
ral s’ho endurà tot per davant–, teníem data..., Conver-
gència Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica 
i Esquerra Republicana teníem data per parlar dels 
pressupostos 2013.

La voluntat d’Esquerra Republicana, senyores diputa-
des, senyors diputats, ha estat sempre de col·laborar, 
sent conscients de la dificultat que tenia el Govern. 
Però això no implica que estiguéssim d’acord en tot. 
Nosaltres tenim greus desavinences en alguns aspec-
tes de distribució de la càrrega distributiva, de la càr-
rega fiscal. Ho hem dit i ho saben perfectament, i els 
hem fet propostes durant aquests dos anys de legisla-
tura d’intentar repartir la càrrega fiscal a Catalunya, 
d’intentar que paguin més aquells que tenen més: vos-
tès no hi han estat d’acord –per raons ideològiques, 
com diuen en algun moment alguns, o senzillament 
per raons d’oportunitat. Hem tingut desencontres, en-
tre Esquerra Republicana i el partit que dóna suport al 
Govern. Però també som conscients, des d’Esquerra 

Republicana, que les dificultats que té aquest Govern 
–com les van tenir anteriors governs, però més aquest, 
en aquest context de crisi– són grans. I són raons que 
moltes vegades ens vénen de fora. No estic dient que 
tota la culpa la tingui Madrid, no estic dient això. El 
Govern s’equivoca, aquest Govern s’equivoca, comet 
errors, com els anteriors governs o com els que vin-
dran en una Catalunya autònoma o independent. Qui 
actua s’equivoca, això és lògic. I, per tant, avui toca-
va fer una anàlisi dels seus errors. Però estem, com  
deia al principi, en un escenari diferent. Vostè ho deia 
i nosaltres ho compartim, hi estem d’acord.

Vostès, com nosaltres, com molts catalans i catalanes, 
hem optat per afrontar el problema d’arrel, i el proble-
ma d’arrel no es diu ni pressupostos ni balanç de legis-
latura: el problema d’arrel, senyores i senyors, es diu 
estat. L’absència d’estat per a Catalunya. Massa sovint 
tots recordem aquell eslògan que durant molts anys va 
fer fortuna –anys enrere, però també en el darrer de-
cenni–: «Som una nació». Algú va dir: «Som una na-
ció, però no tenim estat propi». I algú va afegir una 
segona versió i va dir: «Sí, sí, som una nació sense es-
tat». Va haver-hi una tercera versió que va dir: «Som 
una nació que paguem un estat», i algú va afegir: 
«Paguem un estat que no és nostre». I finalment algú  
va dir: «Som una nació que paguem un estat que ens va  
en contra». El problema és l’estat. I vostès han deci-
dit, com ha fet Esquerra Republicana durant anys i 
anys, com altres catalans i altres organitzacions, deci-
dir afrontar el problema que es diu estat. I volem un 
estat propi. I creiem i estem convençuts, com ho es-
tan molts catalans, que tenir un estat propi, disposar 
d’un estat propi per a Catalunya, ens ajudarà a solu-
cionar els problemes. No tots: els estats independents 
també tenen problemes. Però els problemes de Catalu-
nya sens dubte es resoldrien molt abans. Els problemes 
de la gent de Catalunya, de la gent que no pot seguir.  
I, per tant, nosaltres, per coherència i responsabilitat, 
entenem i assumim el moment polític que estem vivint.

Deia Josep Pallach, malaurat polític i pedagog, i que 
malgrat la seva absència..., deia Josep Pallach que en 
la independència de Catalunya hi hem de pensar sem-
pre i no parlar-ne mai. Bé, doncs, hem de dir que ja 
no; aquesta etapa s’ha acabat. Josep Pallach deia ai-
xò..., malauradament ens va deixar l’any 1977, i ens 
deia això en uns anys convulsos, de dificultat, on el 
tardofranquisme encara era present en totes les estruc-
tures de l’estat, on encara hi havia por d’una involució, 
i era lògic que el gran polític d’esquerres català digu-
és això: en la independència de Catalunya hi hem de 
pensar sempre però no parlar-ne mai. Bé, doncs això 
ha canviat. I va canviar un onze de setembre, el dar-
rer onze de setembre. Va canviar perquè 1 milió i mig 
de catalans i catalanes de distints orígens, de distintes 
maneres de parlar, de distintes ideologies, de distin-
tes generacions, van sortir al carrer. I aquests catalans 
van dir: «Volem parlar de la independència, i la vo-
lem posar damunt de la taula de forma inequívoca». 
No poden haver-hi dobles lectures sobre el sentiment 
inequívoc d’aquell milió i mig de catalans. I és per ai-
xò que –pensant en Josep Pallach, però donant-hi la 
volta– avui podem parlar d’independència. Avui toca 
parlar de què volem fer. Avui toca parlar de quin és el 
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full de ruta que ha de guiar aquest país en els propers 
anys. Més d’1 milió i mig de persones, com els deia, 
van sortir al carrer i van tenir un clam, festiu, cívic, 
únic: independència. Aquest milió i mig de persones, 
entre els quals em compto, com molts d’aquesta cam-
bra, volem i reivindiquem un estat propi per a Cata-
lunya. Perquè el que volem és la independència. I que 
ningú es confongui: volem un estat lliure. No volem 
un estat lliure associat. No volem formes que no so-
lucionaran de bon tros el problema. Ho ha dit aquest 
dematí vostè, senyor Mas: aquest dematí ha parlat 
d’Holanda, ha parlat de Dinamarca, vostè ha parlat de 
països de la Unió Europea. Catalunya pot ser un pa-
ís com la Unió Europea? Rotundament sí. Volem una 
república catalana, doncs, que es basi en el dret de les 
persones: tal com deia l’Ernest Renan, aquest grup de 
ciutadans, aquest col·lectiu de ciutadans que accep-
tem viure sota una mateixa llei. Es tracta d’això, de fer 
aquesta llei, de fer l’estat.

«I és possible la independència?», molta gent es pre-
gunta en aquests moments. Doncs és possible. La in-
dependència és possible. Segurament fa un mes, a 
molts catalans i catalanes, fent sobretaula, a les famí-
lies, un diumenge, aquest debat els semblava un de-
bat esotèric, allunyat de la realitat. Avui es veu més a 
prop. És possible la independència? Sí, si els catalans 
ho volem, democràticament. Rotundament sí. I mirin 
vostès quin és el moviment de plaques tectòniques que 
ha provocat aquest onze de setembre, la diada. Hem 
pogut veure per fi allò que esperàvem molts durant 
anys: que Convergència i Unió, poc a poc, ha decidit 
fer el pas.

I hem pogut veure fins i tot conversions miraculoses. 
Hem pogut veure com un Partit Socialista Obrer Es-
panyol que mai, mai havia parlat de federalisme, fins 
i tot deixant fora de joc els seus propis militants de 
Catalunya, avui hem vist com fins i tot el senyor Ru-
balcaba, el del tribunal..., el que estava a la Comissió 
Constitucional quan negociàvem l’Estatut, parla de fe-
deralisme. Hi ha hagut un moviment de plaques tectò-
niques, i és de cecs no reconèixer-ho.

Com deia: Esquerra Republicana, per coherència, pe-
rò sobretot perquè creiem que aquest és el procés, nos-
altres hi volem ser. Però deixin que aclareixi una cosa 
que com a independentista he de dir: que no hem arri-
bat aquí per les males arts d’un govern, no hem arribat 
aquí per la «inquina» del Govern espanyol cap a Cata-
lunya; no és un problema de l’Estat espanyol, no és un 
problema de l’Aznar, com algun mitjà de comunicació 
des de Madrid ha volgut simplificar l’actual problema. 
Aquí hi ha un subjecte, que és Catalunya; aquí hi ha 
una nació, aquí hi ha un país, allò que neguen sistemà-
ticament molts dels que no volen la llibertat de Cata-
lunya. Hi ha un subjecte. Sense nació no parlaríem de 
greuge. És gran el cementeri de les nacions d’Euro-
pa que no han estat capaces de resistir l’embat del es-
tats, i els greuges són continus, però no hi ha subjecte 
que es defensi. Si estem parlant de greuges, si estem 
parlant d’espoli fiscal, si estem parlant dels problemes 
de desenvolupament, del lliure desenvolupament de la 
llengua i la cultura catalanes, és perquè, senyores di-
putades i senyors diputats, hi ha un subjecte que es diu 

Catalunya, hi ha una nació. Feta de ciutadans? Sí, evi-
dentment. Però hi ha una nació.

I en aquests moments, aquesta nació, evidentment, pa-
teix fatiga. Però no ens equivoquem: la fatiga no és la 
causa; és un subjecte que ha passat de la fatiga a l’es-
perança. Perquè aquesta és la paraula, senyores dipu-
tades i senyors diputats: esperança. En aquest país hi 
ha esperança que ens en podem sortir per nosaltres 
mateixos. Era el clam que hi havia a la manifestació, 
era la sensació de l’onze de setembre: hi ha esperança. 
Amb moltes dificultats –avui són molts els catalans 
i catalanes que passen moltes dificultats–, però hi ha 
esperança. Ens en podem sortir. Aquest era el clam 
soterrat que hi havia als carrers de la capital de Ca-
talunya. I això és molt. En temps com els actuals, de  
fatiga de les institucions, en temps com els actuals,  
de desmembrament de sectors socials sencers, de veu-
re famílies en moments de desesperació absoluta, te-
nir esperança sobre el futur del país és un gran capital.  
I no es pot dilapidar.

Però això més que mai ens obliga a ser coherents i a 
ser seriosos en aquest procés. La independència és evi-
dentment l’esperança de construir un país millor, més 
just, i sobretot d’acabar amb les desavinences amb Es-
panya. Ho repeteixo: la independència és la voluntat 
de construir un futur més just per a tots els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya, però sobretot d’acabar amb 
les desavinences amb Espanya. És molt, eh? Per a nos-
altres i per a ells.

Per què volem ser independents? Doncs perquè volem 
–sovint els catalans estem ja tan acostumats a la de-
fensiva que busquem vint arguments–, doncs perquè 
volem. Perquè som un subjecte, perquè som un col-
lectiu humà que ha decidit fer un pas endavant –una 
part molt important d’aquest col·lectiu humà. Hem de 
respectar aquells que no ho veuen així; els hem de res-
pectar, només faltaria. Aquesta és la primera base de-
mocràtica. Però avui tot dóna a entendre que hi ha una 
majoria que aspira a vertebrar aquest pas.

Nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, som 
independentistes perquè volem que la gent visqui mi-
llor. A la manifestació de l’onze de setembre no totes 
les persones tenien la vida solucionada, com hem lle-
git o hem escoltat en alguna tertúlia de cap a ponent. 
Al contrari, no era gent acomodada la que es manifes-
tava pels carrers de Barcelona. Hi havia de tot. Abans 
m’hi referia: diferents generacions, persones que par-
laven català, persones que parlaven castellà, altres idi-
omes de la nova immigració arribada a Catalunya; hi 
havia diferents sectors socials, diferents ideologies; 
era una multipolaritat de persones i de grups i de col-
lectius que es manifestaven pels carrers de Barcelo-
na. Però en aquella manifestació no tinguin cap dubte 
que hi havia treballadors i treballadores, del sector pú-
blic i del sector privat; hi havia mestres dels que tenen 
les aules massificades, i hi havia metgesses i infer-
mers dels que estan treballant al límit; hi havia també 
autònoms sense la pòlissa renovada; hi havia petits i 
mitjans empresaris i grans empresaris que tenien por 
d’haver de tancar l’empresa i fer un procés concursal 
ben aviat; hi havia mestres interins, hi havia aturats, 
hi havia joves que malden per trobar feina; hi havia, 
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també, investigadors que s’han quedat sense beca de 
recerca... Aquesta gent era a la manifestació.

La manifestació, senyores i senyors, tenia una expres-
sió social, que és que la independència és un instru-
ment important per vertebrar el país i fer-lo més just, i 
aquesta és la causa que ens empeny a Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a defensar-la. Sabem que no és 
la solució màgica a tots els problemes. En som cons-
cients, de les dificultats. Però nosaltres creiem que  
quan defensem la idea d’independència des d’Esquer-
ra Republicana tenim molt clar que sense cohesió so-
cial, sense projecte social, no hi ha independència 
possible. Altrament dit, en altres latituds se’n deia una 
aliança de classes: doncs és així.

I aquí obliga, senyor Mas, a fer un gir. Si vol vostè, en 
el proper cicle electoral veurem quins són els resul-
tats, veurem quines són la conformació del govern i 
d’aquesta cambra parlamentària. Però si és una repre-
sentació que a vostè li dóna responsabilitat, o la dó-
na al nostre partit, o la dóna a altres partits que ava-
lem el procés sobiranista, el procés independentista, 
és evident, senyor Mas, que necessitem un gir social, 
que necessitem enviar un missatge a aquestes perso-
nes que van sortir al carrer, que durant setmanes, com 
la gent de l’Assemblea Nacional Catalana, treballaven 
organitzant marxes, penjant estelades, convocant la 
gent. Aquesta gent és gent treballadora, és gent que té 
les seves dificultats, també. Com els que no van anar a 
la manifestació. Només faltaria! Però els hem d’enviar 
el missatge que això només serà possible si aquesta in-
dependència té una finalitat social. Per això volem ser 
independents, per viure en un millor país, en millors 
condicions.

Volem la independència, doncs, per la cohesió social, 
però també la volem per la inclusió, per poder afegir 
aquells que ja no poden seguir. Són moltes les perso-
nes que han vist com la PIRMI, exigua, anava cada 
dia minvant; són moltes les persones que saben que 
l’atur se’ls acabarà o se’ls ha acabat; són moltes les 
persones desnonades de casa seva.

Per tant, també necessitem la independència i enviar  
el missatge que això és un procés inclusiu. Ens ha 
d’ajudar, tenir un estat, a ser inclusius amb aquells que 
no poden seguir; també amb aquells que han vingut 
de fora, que van venir a casa nostra –la nova immigra-
ció– amb una esperança i que han pogut veure com 
aquella esperança s’esvaïa i que avui malden per so-
breviure, atrapats entre un retorn difícil i una perma-
nència al nostre país gairebé impossible. També hem 
de ser capaços que la independència sigui un procés 
inclusiu amb aquesta gent.

Però, sobretot, quan algú acusa els independentistes 
de ser materialistes i que només pensem en l’espoli 
fiscal, que només pensem en els diners, jo els diré que, 
a més a més de tot això, que ja és prou i és prou im-
portant, perquè és el que ens permet la cohesió social, 
tenim la llengua i la cultura, i que no és poca cosa.  
I tenim la llengua i la cultura perquè... Fixin-s’hi, vos-
tès, si França, que és un país amb estat –i quin estat, 
la República Francesa–, és capaç de fer lleis, normes 
per defensar la seva llengua i la seva cultura –és més, 

fins i tot la seva àrea d’influència en el món, la franco-
fonia–, què no hem de fer els catalans per defensar la 
nostra identitat?

Necessitem un estat, senyores diputades i senyors di-
putats, i el volem perquè necessitem la pervivència de 
la nostra llengua. Mirin, no podem continuar, genera-
ció de catalans rere generació de catalans, malvivint 
pensant que els nostres fills o els nostres néts ja no 
parlaran català. Aquest és un sentiment que ha agafat 
en els catalans; és un neguit generacional. Només amb 
un estat podem garantir aquesta pervivència i podem 
acabar amb aquest malviure.

Recordem-ho, com deia l’Enric Larreula, en el seu lli-
bre, parafrasejant-lo: dolor de llengua. Hem d’acabar 
amb el dolor de llengua. Hem d’aconseguir que la llen-
gua catalana tingui el seu estatus i se senti protegida. 
I això ho dic mai en detriment de la llengua espanyola 
o la llengua castellana; ans al contrari, la Catalunya 
independent ha d’aconseguir, hem de treballar perquè 
sigui una Catalunya multilingüe, però és evident que 
la independència ajuda a preservar la nostra cultura.

Volem la independència perquè volem garantir els 
drets civils de tots aquells col·lectius que necessiten es-
pecial protecció. Volem un estat i volem la indepen-
dència per tenir una societat oberta, una societat de 
llibertats, una societat i un estat que garanteixin les lli-
bertats a tots els ciutadans.

I deia això perquè fixin-se vostès que els citava l’En-
ric Larreula. En el seu llibre, l’assagista i l’escrip-
tor deia «dolor de llengua». El dolor que vàrem te-
nir molts quan aquesta setmana ens vàrem assabentar 
que una de les persones que ha lluitat més per la llen-
gua catalana, com és en Martí Gasull, de la Platafor-
ma per la Llengua, ens deixava. Va intentar escalar 
un cim a l’Himàlaia; no se’n va sortir, malaurada-
ment per al país, per a la llengua, per als seus. En 
Martí Gasull és un dels exemples de com s’han de pu-
jar moltes muntanyes quan l’Estat et va en contra: en 
la defensa de la llengua catalana en l’etiquetatge, en la 
defensa de la llengua catalana als mitjans de comuni-
cació, en la defensa de la llengua catalana en les rela-
cions administratives, en el Codi de consum. La seva 
feina va ser ingent. I, per tant, el millor homenatge 
que li podem fer és dotar-nos d’una estructura d’estat, 
d’un estat, d’un estat independent per poder acabar 
amb aquest desfici, aquest neguit que tenim generaci-
ons rere generacions de catalans que temem que ens 
desaparegui la llengua.

Com ho farem? Com podem fer que aquest país sigui 
independent? Doncs, sense cap dubte, democràtica-
ment, pacíficament, com els deia, amb cohesió social, 
amb un nou consens social a Catalunya.

Senyor Mas, com li deia abans, no sabem quin serà 
el resultat de les eleccions, però si vostè vol fer el ca-
mí que avui ha marcat caldrà molt diàleg social, cal-
drà explicar que l’estat català es basarà en la igualtat 
d’oportunitats, en les polítiques públiques al servei 
de la majoria; caldrà incorporar catalans nous i vells, 
com es va fer a la manifestació; caldrà concòrdia amb 
Espanya. I ens ho posaran difícil, però hem d’explicar 
que són moltes les coses que ens uneixen, sens dubte. 
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Avui a Catalunya ens uneixen moltes coses a Espa-
nya. Ens uneix la llengua –tenim una llengua comu-
na: la llengua castellana– i una cultura, de les més im-
portants del món. Ens uneix la família; hi ha famílies 
a una i altra banda. Ens uneix una geoestratègia en 
comú; formem part del sud d’Europa: mateixos pro-
blemes, mateixa relació amb el nord. I formem part, 
evidentment, també d’una cultura en comú durant 
tres-cents anys.

Per això no ens interessa un trencament emocional ni 
un trencament amb Espanya. Però això no obsta que 
hi ha coses que ens separen. Ens separa el seu concep-
te de supremacisme. Què és el supremacisme? Doncs, 
considerar que hi ha llengües i cultures superiors a les 
altres. I això ho consideren, que el català és una llen-
gua inferior, i les llengües inferiors simplement des-
apareixen. Això ho podem veure dia a dia, a dreta i 
esquerra, en la gent més culta i més preparada, o se-
gurament al que crida més en una tertúlia, de Madrid. 
Però aquest supremacisme ens separa.

Ens separen, com bé saben, les relacions econòmi-
ques; no són cap tema menor. L’espoli fiscal any rere 
any; ho saben perfectament, no vull tornar-hi a incidir. 
Avui, fins i tot, quan des del Partit Popular ens oferi-
en les xifres, ens deien: «Escolti, no són setze mil; se-
gons el sistema de càlcul, són onze mil.» Doncs, miri, 
com si res. Està tot dit –està tot dit. Senyores i senyors 
diputats, les raons econòmiques hi són i són de pes. 
Aquestes raons ens separen.

I no cal que incideixi en les inversions en infraestruc-
tures i en equipaments. Dol d’escoltar quan es diu que 
el territori més solidari de tots és la Comunitat Autò-
noma de Madrid, dol d’escoltar. Quan tothom sap que 
al rompeolas de totes les Espanyes és on s’han abocat 
més recursos, en forma d’autovia o en forma de peat-
ge, encara que l’hàgim de rescatar entre tots pagant 
bàsicament nosaltres.

Això és el que ha passat i això és el que ha passat du-
rant tots aquests anys. I, per tant, això ens separa. Hi 
ha coses que ens uneixen i coses que ens separen d’Es-
panya. Però, fet i debatut, volem concòrdia, però vo-
lem un estat. No és incompatible. I no en tinguin cap 
dubte: si aquest procés acaba bé, la relació amb Espa-
nya serà una relació excel·lent, perquè estic convençut 
que serem dos estats que podrem treballar conjunta-
ment, que podrem fer molta feina, perquè, com deia, 
ens uneixen moltes coses.

Però, senyor Mas, com ho farem? També ens caldrà li-
deratge moral, ens caldrà un imperatiu de transparèn-
cia i de bones pràctiques. Determinades males pràcti-
ques i la corrupció són incompatibles amb un procés 
com aquest. Ens obliga, a les persones que estem al 
capdavant d’aquest procés i a les que hi estaran en la 
propera legislatura, ens obliga a un imperatiu categò-
ric, ens obliga a tenir una actitud moral forta, no per-
metre males pràctiques, fer net allà on calgui, perquè 
això no porta a un nou estat català, ni ens porta la mi-
llor esperança ni el millor discurs. I, a més a més, se-
nyor Mas, és un punt feble.

Caldrà també recolzar i recollir els innovadors, els 
emprenedors que avui arrisquen. En aquest camí sa-

bem de qui ens podem refiar –d’aquells que arrisquen 
el seu patrimoni i que se la juguen cada dia– i de qui 
segurament no ens podrem refiar, que és del capitalis-
me del BOE, que és d’aquells que esperen que l’Estat 
decideixi on estan els beneficis. Aquí també, senyor 
Mas, estarem tots obligats a decidir qui volem que ens 
acompanyi. Perquè tots sabem que hi ha un tipus de 
capitalisme fàcil, aquell capitalisme que neix del But-
lletí Oficial de l’Estat, que precisament no és amic de 
la causa de la nostra llibertat. I caldrà, senyor Mas, no 
votar ni participar de les apostes que fa el Govern es-
panyol en contra de Catalunya, ni al Congrés, ni al Se-
nat. No podem ser copartícips, cap d’aquesta cambra, 
ni de la futura cambra, de les apostes neocentralitzado-
res que està fent el Govern espanyol dia sí i dia també.

Caldrà tot això: lideratge moral, una aposta clara per 
la cohesió social, un gir social, i caldrà sobretot, se-
nyor Mas, molta voluntat d’entesa.

I com ho farem? És la pregunta que ens fa molta gent 
aquests dies. Segurament és una pregunta que es fa 
a moltes cases de Catalunya, en moltes famílies, en 
moltes empreses, en molts centres de lleure. Doncs, 
tan d’hora com puguem, per Esquerra Republicana de 
Catalunya, no en tinguin cap dubte, tan d’hora com 
puguem, perquè tenim pressa, molta pressa. No po-
dem permetre que la transició nacional s’allargui. Si 
molta gent va fer confiança l’Onze de Setembre, com 
deia la convocatòria de l’Assemblea Nacional Catala-
na, és perquè hi ha pressa, molta pressa. Els proble-
mes de la majoria de catalans s’arreglaran més ràpid, 
segur, si tenim un estat. I és un bon moment per fer-ho 
ara, és un bon moment, perquè la marca Espanya no 
és un projecte que motivi.

Deuen recordar, vostès, dotze anys enrere; deuen re-
cordar, vostès, quan el senyor Aznar venia aquell es-
lògan d’«España va bien». I molts catalans es volien 
apuntar a aquell projecte, perquè era un projecte que 
semblava que era rampant, que era inaturable. Deuen 
recordar, vostès, quan el senyor Rodríguez Zapatero 
es vantava d’haver superat Itàlia i estava a punt d’atra-
par França. Ja no estem en aquell moment. I, escolti, 
no ens agrada –no ens agrada–, perquè nosaltres vo-
lem que Espanya vagi bé, a nosaltres ens convé i ens 
interessa que Espanya funcioni. Però ha arribat l’hora  
de dir-los, fraternalment i amb concòrdia, que hauran de  
començar a pensar a espavilar-se sols. Ha arribat el 
moment de dir-li a Espanya que han de començar a 
pensar que se’n poden sortir sols; segurament no ho 
han pensat mai. Però han de començar a pensar que se 
n’han de sortir sols.

A nosaltres, com els deia, ens interessa que Espanya 
funcioni. Però ara és un moment, senyores diputades 
i senyors diputats, en què Catalunya té una conjuntu-
ra històrica, té una conjuntura important, amb moltes 
dificultats. Nosaltres no les negarem, ni farem anàlisis 
simplistes. Segurament ningú com Esquerra Republi-
cana ha elucubrat i ha pensat quines serien les dificul-
tats que ens trobaríem en aquest camí. Però som cons-
cients que val la pena fer aquest camí. I val la pena 
posar-se a treballar i pensar com el futur govern de 
Catalunya i el futur Parlament hauran de començar a 
pensar com donem solucions als problemes de fiscali-
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tat, d’energia, de seguretat, de pensions, que suposarà 
aquesta transició.

Però, com li deia, nosaltres, senyor Mas, tenim pres-
sa, com molts altres catalans i catalanes que també 
tenen pressa. Esquerra Republicana de Catalunya vol 
ser l’eina en aquest procés i volem acompanyar tots els 
catalans que l’Onze de Setembre van demanar i van 
reivindicar la llibertat.

Com li deia, senyor Mas, no serà fàcil i caldrà gene-
rositat. Generositat amb aquells que acaben d’arribar 
i s’incorporen a la causa independentista, perquè grà-
cies a ells podem dir avui que aspirem a la majoria.  
Deia Ferran Requejo que hi ha dos tipus d’indepen-
dentistes: hi han els independentistes substancials, els 
que ho hem estat tota la vida, i que, escolti, no ens 
plantegem moltes vegades si la cosa aniria millor o 
pitjor, però és el que desitgem i hi treballem des de fa 
molts anys, i hi han els independentistes estratègics, 
que són aquells que han fet números, que han comptat 
i debatut i han decidit que surt més a compte una Ca-
talunya independent.

I em deia fa poc un alcalde del Baix Llobregat, no 
de les sigles d’Esquerra Republicana, em deia fa 
poc, diu..., li deia: «I, escolti, aquest barri que vostè 
té aquí» –li deia– «amb tantes dificultats, amb tant 
d’atur, què faran, què pensen sobre la independència?» 
I em deia: «Miri, no hi pensen a favor ni en contra, pe-
rò el que sí que tenen clar és que pitjor no els anirà que 
amb la situació actual.»

Per tant, siguem conscients que hem de ser generosos, 
en aquest procés, amb els que s’hi incorporen de nou, 
i hem de reconèixer aquelles persones que durant anys 
han defensat la causa de la independència, des de Ro-
ca i Farreras fins a Heribert Barrera, passant per al-
tres, com Marc-Aureli Vila o Tísner, i molts anònims 
que han sembrat per poder fer això possible i que van 
obrir camí i han permès que els seus fills polítics, en 
els quals em compto, mantinguessin la flama, la flama 
de la independència.

Això no pot ser, senyor Mas, ni una estratègia elec-
toral –per qui dia passa any empeny–, ni pot ser tam-
poc una tàctica. Nosaltres estem convençuts que vos-
tè, després de l’experiència que ha tingut, personal, de 
la relació amb els governs espanyols, amb els distints 
governs espanyols, després de la relació que vostè va 
conèixer perfectament de com funciona l’engranatge 
després de la negociació de l’Estatut, vostè ho sap per-
fectament, a vostè crec que aquesta experiència l’ha 
«curtit». I ha entès perfectament que no podem donar 
una segona oportunitat a l’equívoc, que aquesta vega-
da aquest país necessita passos ferms i clars, i que no 
podem tornar a badar i esperar que algú des de l’Es-
tat tindrà una solució per als catalans; l’única solució 
l’hem de fer els catalans.

Però deixi’m que li faci una pregunta, senyor Mas. 
Vostè ha conduït mai un cotxe enmig d’un carrer ple 
de gent? Jo sí, no és fàcil, la gent no s’aparta, la gent 
està aturada. Però li diré què s’ha de fer, perquè ho he 
fet, més d’un cop. Doncs, es tracta de posar el peu al 
gas, no «apretar» fins al final, no parar, perquè la gent 
es vagi apartant de mica en mica, educadament, però 

no aixecar mai el peu del gas. (Remor de veus.) Mai. 
M’han entès, no? (Remor de veus. Pausa.) I només ai-
xí, senyores diputades, senyors diputats, només així 
podrem sortir-nos-en.

Senyor Mas, això no és un projecte d’un home sol; ac-
cepti’m aquesta crítica. Després d’escoltar-lo ahir, un 
tenia aquesta sensació, a vegades, que això era un pro-
jecte d’un home sol. Això és un projecte d’un país, i, 
com li he dit, nosaltres, des d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, volem acompanyar, com hem acompa-
nyat sempre... I nosaltres hem fet tot el que hem pogut 
per arribar avui i demà a una moció, a un acord unita-
ri entre els diferents grups que avalem aquest procés, 
amb distints matisos; nosaltres hem fet aquest esforç. 
Els demano, a Convergència, al Grup de Convergèn-
cia i Unió, que dóna suport al Govern, que facin un 
esforç de clarificar la moció que demà hem de posar a 
votar, entre d’altres, però aquesta serà important, per-
què serà la moció del cotó, la prova del cotó, la que 
ens determinarà si aquest pas el fem seriosament.

I què li demanem des d’Esquerra Republicana? Li de-
manem que es fixi un full de ruta; li demanem que els 
diguem als ciutadans que demà aquest Parlament, en 
l’última votació segurament que farà abans de la seva 
dissolució, doncs, deixi clar quin és el camí. I el camí 
és per la via democràtica. Fa poc, una mestra de Tàr-
rega em deia: «Escolti, això no es pot fer de cop, això 
necessita una legitimació.» La legitimació pot ser per 
la via d’una consulta o pot ser per la via d’una majo-
ria de diputats que s’han presentat amb un programa 
comú. Recordi l’oferta que li va fer el president d’Es-
querra Republicana, el senyor Oriol Junqueras, quan 
li va dir: «Podem anar a les eleccions amb un progra-
ma comú.» Podem treballar un programa comú, ca-
dascú amb el seu matís ideològic, amb el seu matís 
polític, però que es tingui un parlament constituent.

Nosaltres hem fet un esforç, com l’ha fet Iniciativa 
per Catalunya, per arribar a un acord amb vostès. Es 
tracta que demà no defraudem molta gent que el que 
no vol és politiqueria i baralles de partits polítics en 
aquesta cambra, que volen acords, però acords sòlids. 
Vostè ho ha dit: «No ens podem fer trampes al solita-
ri.» I en aquest Parlament tots som conscients que so-
vint s’han fet trampes al solitari, s’han fet exercicis de 
funambulisme en textos que cadascú podia interpretar 
de manera diferent. No li estem parlant d’això, li es-
tem parlant de buscar un acord que permeti claredat, 
que no permeti ambigüitats, que no obligui la gent a 
pensar que aquesta transició nacional es pot allargar 
durant vint-i-tres anys més.

Tenim pressa, senyor Mas, molta pressa. I per cohe-
rència i per història volem ser des d’Esquerra Repu-
blicana garantia, garantia nacional i garantia social 
d’aquest procés. Per això volem treballar-hi, i per això 
volem acompanyar moltes de les persones que avui, 
doncs, estan seguint aquest debat i que, sobretot, du-
rant el dia 11 i durant mesos abans van dedicar una 
part del seu esforç diari a treballar per la llibertat de 
Catalunya, com segur que ho faran.

I deixi’m anar acabant, senyor Mas. El nostre és un 
oferiment franc, ja ho sap. No estem d’acord amb tot, 
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ni de bon tros, amb la política del seu Govern. Nosal-
tres li demanem que per poder fer això a la pràctica 
cal un gir social –cal un gir social–, cal cohesió so-
cial, cal pensar en la gent, la gent que es manifesta 
té noms i cognoms, i té una realitat, i vol això amb 
pressa. Cal també audàcia, cal, perquè el que anem a 
fer no és fàcil. Però ens cal, sobretot, generositat, ge-
nerositat per tothom; com li deia abans, això no és un 
projecte d’un home sol, sinó de tot un país.

I deixi’m que acabi, senyor Mas, ara sí, amb un recor-
datori. Aquest diputat que els parla, és segurament el 
seu últim discurs en aquesta cambra, ja vaig comuni-
car en el seu moment al meu grup parlamentari que no 
repetiria, però deixi’m dir que aquest meu últim dis-
curs el faig amb l’emoció i el sentiment de pensar que 
tenim un procés obert que ha de portar a fer realitat el 
somni de molts com jo, que van lluitar durant anys i 
han lluitat i lluitarem per una Catalunya lliure.

Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats.

(Aplaudiments.)

La presidenta

En nom del Govern té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors di-
putats... Senyor Puigcercós, vostè començava la seva 
intervenció dient que, bé, que aquest era un debat de 
política general una mica atípic –diguem-ho així. És 
evident que ho és, en la mesura en què coincideix amb 
la convocatòria d’unes eleccions; ja s’entén. Jo, de to-
ta manera, si m’ho permet, vaig intentar ahir dedicar 
la part més important del temps a fer balanç, no tant a 
fer grans projeccions de futur, sinó a fer balanç, per-
què em va semblar que, tot i que era així, també era 
bo que hi hagués per part del Govern l’honestedat i la 
transparència de dir: «S’acaba una legislatura» abans 
d’hora, certament. No era el meu propòsit inicial, li ho 
he de dir. Quan jo vaig començar aquesta legislatura, 
a principis de l’any 2011, vaig pensar que, si podia, 
havia de durar quatre anys. Però també vaig saber des 
del primer moment que, si això no podia ser, no seria; 
és més, en moltes ocasions ho vaig dir. Alguns segu-
rament se’n reien, deien: «Bé, aquest simplement el 
que està fent és amagar amb les eleccions, amb la con-
vocatòria anticipada..., però no ho farà.» I vaig inten-
tar ser conseqüent i vaig dir: «Si en un moment deter-
minat es produeix aquest gir que obliga a una diferent 
governació del país o, com a mínim, a sotmetre’s a la 
voluntat de la gent, doncs, jo ho faré, no?» I així ha 
sigut. Això no vol dir que... Vostè diu: «Segurament, 
com que és un debat de política general una mica atí-
pic, no podem estar molt temps analitzant, doncs, tot 
el tema de l’obra de govern», i vostè deia, a més a més, 
que hi ha hagut acords i desacords entre vostès i nos-
altres, i és veritat, és cert que és així, i és normal; no 
estarem pas d’acord en tot.

El que passa és que sí que crec que estem d’acord en 
una cosa, encara que de tant en tant s’intenti dir que 

no, i vostè ara ho deia al final de la seva intervenció, 
i nosaltres ens ho creiem de totes totes. I és que..., di-
guem-ne que el que és la cohesió social del país i el 
seu trajecte nacional van de bracet, això no són du-
es coses contraposades. Tindria sentit una Catalunya 
que tingués un estat propi per acabar amb un estat que 
es dediqués a perjudicar la gent de dintre i, sobretot, 
que es dediqués a perjudicar la cohesió social del pa-
ís? Tindria sentit això? No en tindria cap. Si s’aspira a 
aquesta sobirania és per fer les coses millor, simple-
ment tenint més instruments. Perquè nosaltres el més 
important de tot ja ho tenim, que és la nació, que vol 
dir la gent. Això ja ho tenim, això no ens ho han pogut 
treure, no ja amb una constitució, sinó que no ens ho 
han pogut treure durant segles, i val a dir que en algu-
nes ocasions, en moltes ocasions, ho han ben intentat, i 
alguna vegada val la pena reconèixer que gairebé se’n 
surten. Però això ho hem mantingut. I ara el que ne-
cessitem és que aquesta nació, que vol dir les persones, 
en aquest moment 7 milions i mig de persones, de ca-
talans i de catalanes, que aquesta nació tingui instru-
ments, tingui instruments més potents i instruments 
millors per fer què? Doncs, per fer, entre altres coses, 
això que deia vostè: per fer una Catalunya que des del 
punt de vista de la cohesió social tingui més garanties.

Crec que en això no estem lluny, al revés, crec que 
podem estar a prop, ho deia abans al senyor Herre-
ra quan feia ahir el seu discurs, li ho repeteixo tam-
bé a vostè. Perquè, a més a més, hi ha una cosa: si 
vostès analitzen l’evolució dels països de la Unió Eu-
ropea, veuran que en línies generals, llevat de partits 
que estan molt a l’extrem dels arcs parlamentaris, en 
línies generals avui dia aquella ideologia que marcava 
tant la línia entre l’esquerra i la dreta, això s’ha dilu-
ït, perquè Europa, ella mateixa, és un projecte social.  
I, si mirem Europa i la situem en el mapa del món, ens 
adonarem absolutament que Europa és diferent, go-
verni qui governi Europa, perquè els grans partits que 
hi han als països europeus, pràcticament tots van en la 
mateixa línia, pràcticament; hi haurà uns matisos per 
aquí, uns matisos per allà, però pràcticament la direc-
ció és la mateixa.

Mirin, si no, què està passant a Alemanya: Alema-
nya s’apropa a unes eleccions, l’any que ve, però des 
del punt de vista de les polítiques d’austeritat no hi ha 
grans diferències entre la socialdemocràcia alemanya 
i el partit de la senyora Merkel, no hi ha enormes di-
ferències. Quan vostès senten parlar un alemany o una 
alemanya i senten el seu discurs, ja sabem que si hi ha 
un govern diferent a Alemanya no canviaran gaire les 
coses respecte a la política europea que s’està seguint 
en aquest moment, basada en l’austeritat; ja ho sabem, 
això. I estem parlant d’Alemanya, que és un gran país, 
el país més poderós en aquest moment d’Europa, no?

Però el que dèiem de França: si al final, quina dife-
rència hi ha entre les polítiques d’austeritat que feia 
el senyor Sarkozy i les que fa el senyor Hollande? No 
tanta. Tots retallen (remor de veus) –tots retallen–, 
retallen en despeses i apugen els impostos, perquè a 
França d’impost de les grans fortunes ja fa molts anys 
que n’hi ha, i no sempre ha governat l’esquerra a Fran-
ça, o la dita «esquerra». Per tant, no és tan diferent.
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Què vull dir amb això? Si amb això no intento, di-
guem-ne, dir: «No, és que Convergència i Unió és 
igual que Esquerra...», no, si no intento dir això. El que 
estic simplement intentant dir, simplement, és que en 
l’àmbit del model de societat, de la cohesió social, de 
les polítiques de benestar, de les polítiques socials en 
el seu conjunt, etcètera, aquí no hi ha tanta diferència. 
N’hi pot haver, però són més matisos que temes abso-
lutament centrals. Crec que és així, i així ho expresso.

Errors, senyor Puigcercós? És evident que aquest Go-
vern també ha comès errors, seria absurd negar-ho, 
perquè, a més a més, els errors es cometen quan, 
podent-ho fer millor, no ho fas. L’error no és només  
cometre l’error, dir: «Aquí t’has equivocat, aquí cla-
rament hi ha hagut un error.» No, no, és que l’error 
també és, podent-ho haver fet millor, no haver-ho fet; 
això també és un error. I, és lògic, aquest Govern, en 
les circumstàncies en què s’ha trobat, i, a més a més, 
perquè és un govern, com tots els governs en aquest 
sentit, fet per persones que cometen errors i tenen en-
certs, doncs, és evident que s’ha equivocat. Ha procu-
rat no equivocar-se, això li ho ben asseguro, ha pro-
curat no equivocar-se en tot moment, i ha sigut un 
govern –crec que això no es podrà negar– que ha actu-
at amb cohesió interna, i és un govern que s’ha hagut 
d’enfrontar a decisions molt complicades, i ho ha fet 
tot ell, sense ni una sola escletxa. I això algun valor 
deu tenir –algun valor deu tenir. Hem procurat fer-ho 
d’aquesta manera, i, evidentment, en aquesta manera 
de fer també s’han comès errors, algunes vegades sim-
plement per omissió o per no fer les coses millor del 
que es podien fer.

Vostè deia que..., analitzava una mica la composició 
d’aquesta manifestació. Aquesta manifestació, real-
ment, va ser molt impressionant. Va ser molt impres-
sionant pel nombre de gent, de persones, per la com-
posició i pel to. I estic d’acord que aquest és un fet poc 
habitual, però també crec que val la pena una cosa, 
val la pena dir una cosa, no?, i d’aquí la meva decisió. 
Crec que no podem viure aquests propers dos anys, 
si s’hagués acabat la legislatura, de la suposició de si 
en aquesta manifestació hi havia la majoria social del 
país que ens pot portar per un nou camí o no. Jo crec 
que això necessitàvem aclarir-ho de l’única manera 
que es poden aclarir aquestes coses en democràcia. Si 
realment la manifestació va ser tan excepcional com 
diem –i ho va ser–, això ha de tenir traducció a les ur-
nes. I sobretot per una altra raó: perquè, si és veritat 
que Catalunya vol encarar un procés d’aquesta mag-
nitud i d’aquestes característiques, ha de començar 
des de l’inici per una legitimitat absoluta; i la legiti-
mitat absoluta des de l’inici –i s’haurà d’anar produint 
durant el procés– passa perquè la gent es pronunciï 
en els moments clau. El Parlament tindrà la seva fun-
ció, molt important, però les últimes decisions s’hau-
ran de consultar al poble de Catalunya, les últimes i 
les primeres. Les primeres són com comencem aquest 
procés, i les últimes seran quan hi arribem, i alesho-
res veurem en quines condicions hi arribem i en qui-
nes condicions, després d’haver fet el camí que hem 
de fer, doncs, podem formular la o les preguntes que 
en aquell moment toqui formular.

Crec que hi ha un tema..., vostè hi feia referència i jo 
també m’hi sumo, a més a més ho he repetit en dife-
rents ocasions aquests darrers dies i les darreres set-
manes, i ha sigut una obsessió meva des de sempre, 
m’ho han sentit dir moltes vegades: que, com més com-
plexos són els processos que s’han de seguir, més  
majories socials àmplies necessiten al seu costat. 
Per tant, construir una gran majoria social a l’entorn 
d’aquest procés de sobirania crec que és un tema fo-
namental.

Vostès diran: «Segurament en aquesta majoria poc 
o molt ja hi som.» Però jo els demano una cosa i és 
que mirem què ha passat en altres processos similars 
en altres països del món, i fixem-nos que, a vegades, 
aquestes majories que són tan estretes acaben no sent 
suficients. Per tant, una feina, d’entrada, que tindrem... 
–i això triga el seu temps, esperem que no sigui gai-
re, ens hi hem d’aplicar tots amb la màxima diligèn-
cia–, una feina important és reblar aquesta gran ma-
joria; pujar, en aquest procés, en aquest tren, pujar-hi 
a gent que per la raó que sigui, i s’entenen moltes ra-
ons, poden tenir dubtes, poden tenir preguntes o, fins 
i tot, poden tenir reticències. I això serà feina de tots.  
I crec que aquesta serà..., aquesta construcció de la 
gran majoria social serà, òbviament, una feina pri-
oritària, començant per l’inici, que vol dir compro-
vant a les urnes quina majoria social hi ha a l’entorn 
d’aquest procés. I això ho sabrem, senyor Puigcercós, 
vostè que deia «tenim molta pressa», doncs, bé, més 
de pressa les eleccions no es podien fer; si havíem de 
passar pel debat de política general –que jo crec que 
s’havia de fer–, tal com han anat les coses, el primer 
dia hàbil per fer-ho és el diumenge 25 de novembre. 
Per tant, més de pressa, en aquest sentit, impossible.

Altres coses que crec que paga la pena comentar? 
Home, crec que val la pena incorporar un missatge 
en el conjunt del país basat en la gent jove d’aquest  
país. Per una raó, perquè és lògic... –i això és un gran 
senyal d’esperança de cara a aquest procés–, és lògic 
que la gent jove tot això s’ho miri d’una manera di-
ferent a com ho poden veure algunes de les persones 
més grans, no dic tothom, però –algunes de les perso-
nes més grans–, és lògic, perquè la gent jove d’aquest 
país ja ha nascut i ha crescut en unes condicions dife-
rents de les que vam viure per poc alguns i per molt la 
gent que encara, doncs, té més anys.

Què vull dir amb això? Que el procés natural de Ca-
talunya, en la mesura en què aquesta gent jove es vagi 
incorporant en el que és la direcció del país, el procés 
natural és que tots aquests processos es vegin amb un 
gran desacomplexament i sense pors. Perquè aquest 
és un món que cada vegada té menys fronteres –ca-
da vegada té menys fronteres–, tothom sap que avui 
dia tot està interrelacionat, que tot és interdependent i  
que tot s’ha de fer amb naturalitat, sense baralles, sen-
se bronques, sense insults, amb naturalitat. I el procés 
que Catalunya arribi a una sobirania plena i arribi a 
tenir, fins i tot, un estat propi..., aquest procés molta 
gent jove el veu com un procés natural, i no per bron-
ca o per contraposició als altres, sinó com un fet natu-
ral. I això és una cosa que el reforçarà, aquest procés, 
n’estic absolutament convençut.
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Hi ha gent gran que també hi és aquí, perquè hi han 
estat sempre; però és evident que entre la gent més 
gran hi pot haver més records d’èpoques passades que 
eren diferents, que no tenen res a veure amb les èpo-
ques actuals. I, per tant, algunes pors atàviques, com-
prensibles, per altra banda..., aquestes pors entre la 
gent jove ja no hi són en la mateixa mesura. És molt 
diferent això. I això, d’una forma o d’una altra, fa tot 
aquest procés probablement molt més natural i, a més 
a més, amb més garanties d’èxit.

Un parell o tres de coses abans d’acabar. Vostè deia:  
«Quant...» –i hi afegia– «com més aviat millor i tenim 
molta pressa.» Jo crec que ho vaig situar ahir en la 
meva intervenció –i aquella està escrita, senyor Puig-
cercós, perquè de les intervencions que jo acostumo 
a fer en aquest Parlament n’hi ha algunes que sempre 
estan escrites, que són les del debat de política gene-
ral. Per què? Perquè aquestes han de quedar –han de 
quedar– no només a través de l’acte, sinó que han d’es-
tar pensades d’una manera que després no s’escapi 
una paraula més enllà d’una altra. I això requereix fer-
ho diferent a com jo tinc el costum de fer-ho, no? Pe-
rò, fixi’s, ahir vaig intentar fer entendre que, si vostès 
diuen que tenen pressa, jo no hi vull posar cap pausa 
en aquest procés. Vaig dir: «Si es pot fer en una legis-
latura millor, molt millor, perquè sé que aquests pro-
cessos creen unes certes incerteses, això és evident, i 
en aquesta incertesa no s’hi pot viure sempre.»

Tenim casos precedents. Jo conec bastant bé el cas del 
Quebec, el conec bastant bé, i sé dues coses del cas 
del Quebec: una, que com a conseqüència de dos fra-
cassos porten molts anys que tota la causa sobiranista 
va quedar completament apartada. I això la gent de 
Catalunya ho hem de saber, per no convertir un procés 
d’aquests, doncs, com un procés de «flors i violes.» Va 
passar al Quebec, amb un estat respectuós, que és el 
Canadà, des d’un punt de vista democràtic. Jo enca-
ra recordo una conversa amb un primer ministre so-
biranista del Quebec, fa uns deus anys enrere, que em 
va dir: «No tornarem a un referèndum per la indepen-
dència del Quebec fins que no tinguem la garantia ab-
soluta que el guanyem i el guanyem bé, perquè si el 
tornem a perdre això és l’enterrament de la causa so-
biranista durant dècades, generacions.» Això ho hem 
d’aprendre.

I segona cosa que s’ha d’aprendre..., i això no és un 
missatge només dintre de Catalunya, sinó que també, 
potser, serveix per al conjunt d’Espanya, no?, si s’ha-
gués produït la independència del Quebec, diguem-ho 
així, a través del vot dels quebequesos, si s’hagués ar-
ribat a produir per majoria, que no va ser així per poc, 
però no va ser així, el Canadà no hauria concedit au-
tomàticament la sobirania plena al Quebec, no l’hau-
ria concedida. Però, què hauria passat? S’hauria en-
trat en un procés de negociació, perquè el Canadà no 
hauria pogut obviar la voluntat democràtica del Que-
bec. I això val per Espanya i val per Europa. Ja sabem 
que l’endemà que hi hagi una majoria a Catalunya que 
digui, en el límit, no?, «estat propi», si arriba aquest 
punt ja sabem que automàticament això no passa, però 
el que sí que sabem és que estem en un entorn on, en 
circumstàncies normals, tothom ha de seure a la tau-

la per negociar amb quines condicions es pot complir 
aquella voluntat democràtica majoritària d’aquell po-
ble. Això és el que sabem. I això passa en els països 
civilitzats del món, i hem d’esperar que el nostre en-
torn sigui un entorn civilitzat una vegada ens posem 
en un procés d’aquestes característiques.

Vostè ens posava el símil –el símil– del vehicle aquest 
que vostè està acostumat a conduir, que sempre porta 
una punta de gas quan hi ha molta gent però mai deixa 
de posar el punt de l’accelerador, no? Suposo que quan 
vostè feia aquestes coses no anava en contra direcció. 
(Rialles.) No... Hi havia gent però era en direcció cor-
recta. (Veus de fons.) No..., ho dic perquè, si no, no li 
quedaria ni un sol punt a vostè, eh?, si ho hagués fet 
en contra direcció. Però..., ja s’ha entès la metàfora, 
no? Acceptin-me’n una altra, una mica sobre la mar-
xa del que vostè deia: «Si en un moment determinat, 
per la raó que sigui, el cotxe ja no pot passar és mi-
llor baixar i agafar la bicicleta i seguir continuant.» 
(Veus de fons.) Abans que... (Veus de fons.) No, no..., 
si no... (Rialles.) Senyor Herrera..., s’ha sentit al·ludit 
–s’ha sentit al·ludit el senyor Herrera. (Alguns aplaudi-
ments i remor de veus.) Sort que d’anar en bicicleta en 
sabem més d’un, a part del senyor Herrera, no? –a part 
del senyor Herrera. (Veus de fons.) Vostè ve aquí amb 
bicicleta, sí senyor. Molt bé. Ara no tingui la pretensió 
que tots l’haurem de seguir a vostè, per això, eh? (Ri-
alles.) Bé. Aleshores, deixant la broma, no? Ja s’entén, 
no?, el que és important és..., jo he entès, de la seva 
metàfora, que una vegada que et fiques en aquest camí 
sempre cal avançar. El ritme dependrà de les circums-
tàncies en què ens trobem, que no depenen només de 
nosaltres, depenen en molta part de nosaltres, però no 
només; però el que és important és que aquí hi hagi un 
avenç sistemàtic, i crec que així es podrà fer.

Si m’ho permeten..., i consti que el que vaig a dir ara 
no és per posar l’aigua al vi, jo intento expressar-me 
amb la màxima sinceritat possible en cada moment, 
sempre fent entendre, per no portar la gent a un lloc 
insospitat –sempre fent-ho entendre–, que aquest és 
un procés que naturalment té una grandíssima com-
plexitat.

I una altra cosa: que, dintre de la Unió Europea tal 
com està constituïda, un procés així no té precedents, 
d’un estat membre, que un territori que està dintre 
d’aquest estat arribi a un procés, doncs, de constitu-
ció d’un estat propi, diguem-ho així, no té precedents. 
El pot arribar a tenir amb Escòcia d’aquí relativament 
poc temps? Ja ho veurem –ja ho veurem. Veurem com 
formularan les coses Escòcia, encara és aviat per sa-
ber-ho; però, en qualsevol cas, seria el primer prece-
dent. I no sabem, a partir d’aquí, les reaccions que hi 
haurà. Perquè –no ens enganyem i siguem humils tots 
plegats en aquest sentit– a tothom, a nosaltres, a Ca-
talunya, a l’Estat espanyol i als estats de la Unió Eu-
ropea en aquest moment ens falta coneixement exacte 
i precís de com s’aborda un procés d’aquestes carac-
terístiques. I, per tant, tots hem de saber exactament 
com es construirà en aquestes esferes i en aquests cen-
tres concèntrics. Fins i tot a Europa, perquè, fixin-se 
vostès, quan senten les declaracions dels líders euro-
peus, que uns diuen una cosa i els altres en diuen una 
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altra. Per què? Perquè no hi ha una ciència escrita so-
bre tot això.

I, a més a més passa una cosa: que, siguin quines si-
guin les legalitats o els marcs legals..., com tothom 
sap els marcs legals s’han d’anar adaptant en funció 
de l’evolució democràtica dels pobles. Això sabem que 
és així. Per tant, jo..., quan digui això no em diguin: 
«No. És que ara en Mas s’està retraient, etcètera.» No 
es tracta d’això. Crec que hem d’abordar aquesta qües-
tió des d’una gran maduresa, des d’una gran respon-
sabilitat i, a més a més, doncs, parlant en tot moment 
clar, i quan s’ha de parlar clar s’ha de parlar de les pos-
sibilitats i s’ha de parlar de les dificultats.

Darrera cosa..., vaja, dues darreres, la moció..., i des-
prés em deia: «Home, això és un projecte d’una perso-
na sola.» Senyor Puigcercós, jo li ho diré d’una altra 
manera, no sé si serà creïble o no, depèn de si vostès 
s’ho volen creure o no, però jo només sóc un instru-
ment en aquest procés; en la mesura en què jo pugui 
tornar a ser president de Catalunya només sóc un ins-
trument, no sóc ni el fi, ni sóc l’objectiu, ni la perpe-
tuïtat com a president de la Generalitat com a rèdit 
d’un procés d’èxit, només sóc l’instrument. I en la me-
sura que l’instrument serveixi, doncs, hi és, i en el mo-
ment que l’instrument deixa de servir no cal, perquè ja 
s’hi posarà un altre, no passa res; sóc un instrument, i 
la gent ho ha de veure així.

Ara, no em negaran una cosa, però –no ho dic perquè 
jo ara sigui el president de la Generalitat–, no em ne-
garan que és inevitable que un procés així, en part –en 
part, en part– es focalitzi sobre la persona que repre-
senta en última instància el país. Això és així. I, per 
tant, aquest instrument ha de ser un instrument que 
tingui una certa força, perquè si l’instrument no té for-
ça, doncs, escolti’m, no sé si es podrà fer igual. No 
ho sé, potser sí –potser sí–, però potser no. I com que 
jo entenc que això és una situació atípica –entenc que 
és una situació atípica–, i que en condicions normals 
no aniríem a unes eleccions amb un discurs com el 
que estic fent. Per això, des del primer dia, els he dit: 
«El joc clar, les regles de joc transparents.» Si jo he de 
ser un instrument d’un termini curt de temps, a més a 
més, no d’un termini llarg, i si la gent entén que per-
què això surti bé o perquè es pugui enfocar bé, doncs, 
cal que hi hagi aquesta força..., jo el que no vull és que 
ningú pugui pensar que això és a major honor i glòria 
d’una persona determinada, ni meva ni de ningú –ni 
meva ni de ningú. I aquest és el tema, no hi ha més te-
ma que aquest –no hi ha més tema que aquest.

Ara vostès diran: «Home, clar, això és molt fàcil de 
dir.» Bé. Posin-s’hi vostès, pensin-ho per vostès, po-
sin-se en el meu lloc i anunciïn-ho amb la solemnitat 
que ho he anunciat jo davant de tot el poble de Cata-
lunya. Els asseguro una cosa: aquesta decisió a nivell 
personal a mi no em va ser fàcil, gens fàcil, perquè 
jo també tinc dret a somniar que si me’n surto, d’un 
procés així, em podria agradar construir allò que he 
ajudat després a poder tenir. Em podria agradar, no? 
I seria legítim que m’agradés. I he entès que jo he de 
renunciar a alguna cosa, a canvi que aquest procés ens 
surti el millor possible. Si li hagués tocat a un altre es-
tar en aquest moment i aquí, doncs, probablement això 

seria d’una altra manera. Però les coses són com són. 
I, a partir d’aquí..., doncs, escoltin, no hi vegin més 
lectures, perquè la rotunditat de les meves afirmaci-
ons i la solemnitat del lloc on les pronuncio són molt 
grans, i a partir d’aquí vegin-ho d’aquesta manera. Se 
li pot treure totes les interpretacions que vostès vul-
guin però només té aquesta: jo em presento en aquest 
sentit com un instrument perquè aquest procés vagi el 
millor possible.

Darrera cosa que li volia dir: la moció. Escolti’m, la 
moció, doncs, no sé en quin punt està en aquests mo-
ments. Sé que s’ha treballat aquests darrers dies. No hi 
ha problema per part nostra. Crec que no hi ha d’ha-
ver cap problema. Només els demano una cosa: si han 
de construir un procés tan complicat no ens posem, 
d’entrada, tota una sèrie de condicionants que després 
puguem lamentar. Només els demano això. (Veus de 
fons.) Sí. Perquè si ara fem..., jo no sé què es pretén 
exactament, no?, no sé si acabarà havent-hi una data 
màgica, no ho sé –no ho sé–, però, pensin una cosa, 
els ho dic també amb tota la serietat possible, pensin 
que en aquest camí ens trobarem uns entrebancs tan 
enormes que necessitem un punt de flexibilitat, i que 
no ens hàgim posat nosaltres punts que després pot-
ser no tindran sentit. Ara potser poden tenir un sentit, 
però posats en el procés pot ser que no en tinguin cap.

I això és l’única cosa que jo els dic: siguem... –siguem–, 
no tant prudents –no es tracta de tenir prudència–, si-
guem tots plegats prou intel·ligents per no posar-nos 
traves en el camí nosaltres mateixos, que després en la 
realitat no puguem complir, i que el compromís d’ha-
ver-les de complir ens faci equivocar el camí.

I com que els dic «com més aviat millor» –jo mateix 
m’hi apunto–, doncs, no és un problema de pauses, és 
simplement un problema de fer les coses el millor pos-
sible.

La presidenta

Per a la rèplica, té la paraula l’honorable senyor Joan 
Puigcercós.

Joan Puigcercós i Boixassa

Gràcies, senyora presidenta. Senyores diputades, se-
nyors diputats... Senyor Mas, vostè deu recordar per-
fectament, fa dos anys, el debat electoral a la televisió 
de Catalunya, quan –fa dos anys, que va donar lloc a 
aquesta legislatura– li vaig fer una proposta –una pro-
posta– ben clara.

Miri, vostès apareixen en aquesta campanya, Conver-
gència i Unió, amb una proposta de pacte fiscal –«con-
cert econòmic», en dèiem nosaltres; avui ja hem vist 
que ha fet un moviment semiòtic, ja parlem de «con-
cert econòmic», d’allò que no ha pogut ser, malaura-
dament. I li vaig recordar en aquell moment del de-
bat: «Això és molt difícil, d’una complexitat enorme», 
també, perquè és posar en escac la mateixa essència 
del model d’estat que s’ha creat en aquests darrers 
anys. I li vaig dir: «Si vostès volen apostar pel pacte 
fiscal, i vostès tenen la majoria, nosaltres els acompa-
nyarem.» Nosaltres els hem acompanyat. I li vaig dir: 
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«Però, si això falla, si tenim un no, vostès han d’acom-
panyar els independentistes en la consecució d’un es-
tat propi.» I és evident que som aquí; i aquí ens hem 
d’entendre i aquí hem de parlar.

Però vostè també deu entendre, senyor president,  
dues coses molt senzilles. Una, vostè ahir ens va co-
municar el seu desig, el seu compromís, de dir: «Nos-
altres..., jo mateix vull abanderar aquest procés. Vull 
estar al capdavant, hi estic disposat, i no vull recollir 
els fruits.» Avui algú –crec que el Partit Popular– el 
comparava amb un Moisès, eh?, buscava aquesta imat-
ge bíblica. Jo no vaig tan enllà. Però sí que li dic que, 
entenent el gest que ha fet vostè –nosaltres l’entenem i 
el comprenem, i és un gest que l’honora–, el que li di-
em és una altra cosa.

El que li diem és: «Aquest és un procés que no el pot 
fer un home sol, no l’ha de fer un home sol. Aquest és 
un procés que l’hem de fer entre tots: grups parlamen-
taris, partits polítics, entitats, sindicats, agrupacions 
patronals, gent del carrer, associacions, entitats cívi-
ques que han donat suport al procés.» Li estem dient 
això. Perquè sí que és una postura..., moltes vegades 
dirà: «No és pas gens llaminera.» Perquè això tindrà 
molta complexitat i tindrà molts problemes. Hi estem 
d’acord. Sabem de què parlem. I tant sabem de què 
parlem, que no hi haurà treva.

Perquè, miri, quan vostès parlen d’«estructures d’es-
tat», quan vostès parlen de «mantenir, consolidar i 
crear estructures d’estat» –un discurs que Esquerra 
Republicana ha fet durant molts anys–, estem parlant, 
per exemple, de la nova Llei d’educació del senyor 
Wert. Estem parlant que haurem de donar cobertura 
als mestres d’aquest país perquè facin insubmissió. 
Perquè no podem acceptar –si finalment es cobreix 
aquesta llei, com es vol fer– una llei que és injusta –no 
podem. Perquè alguns exhibeixen la llei i la Consti-
tució..., però, escolti, això és una forma d’integrisme 
allà. L’integrisme és una lectura d’un text, eh?, de for-
ma literal, i una aplicació literal, sense saber adap-
tar-se als temps. Això val per al cristianisme, val per 
a l’islam o val per a qualsevol religió. Tenim una lec-
tura religiosa integrista, fonamentalista, dels textos.  
I, per tant, quan aquesta és una lectura integrista, vol 
dir que és injusta i que no s’adapta a la realitat i a la 
nostra realitat.

I, per tant, senyor Mas, no hi haurà treva. Vostè sap 
perfectament que tindrà damunt la taula situacions 
com la de la Llei d’educació. En té cada dia, amb de-
crets, amb normes, amb lleis. Perquè la maquinària de 
l’Estat no s’aturarà en contra de Catalunya. Però vos-
tè sap també perfectament que hi haurà –avui n’hem 
pogut escoltar una aquí– OPA a estructures tan im-
portants com la televisió i la ràdio públiques de Ca-
talunya, amb l’excusa que llencen diners, que això és 
un dispendi, que això és un luxe. Curiosament, el que 
és un luxe a Madrid –i que són qüestions d’estat–, mai 
no és un luxe a Catalunya, eh? El que no és un luxe 
a Madrid, sempre és un luxe a Catalunya. Vostè avui 
mateix ha hagut de fer una defensa de la promoció i 
l’acció exterior del Govern de Catalunya. No serà un 
camí fàcil, eh? Per tant, nosaltres en som plenament 
conscients.

Però nosaltres li diem una cosa –com la hi vaig dir 
aquella nit del mes de novembre, a la televisió de Ca-
talunya–: fem el procés, fem el camí; possiblement, 
sabent la dificultat que té. I vostè diu: «No ens podem 
posar el dogal d’una data per a un referèndum per a 
una consulta.» Però a la gent els hem d’indicar un 
camí. Vostè ha dit: «Aquesta legislatura i, si pot ser, 
l’altra.» Però hem d’ensenyar un full de ruta. I nosal-
tres al que els comminem..., a parlar i a tractar en la 
moció..., que avui puguem sortir d’aquí amb una sen-
sació que hi ha hagut un acord unitari entre diferents 
opcions polítiques, que tenim, més enllà de la nostra 
ideologia, més enllà de la nostra manera d’entendre la 
societat, doncs, que hi ha un acord de base per tirar 
endavant. És la millor notícia que poden rebre.

I per això li diem, des d’Esquerra Republicana, que 
se sumin. I que posem hora a la democràcia. Ho deia,  
fa poc, el president d’Esquerra, Oriol Junqueras, en un 
article al diari Avui: «Cal posar data a la democràcia. 
I la gent ha de saber, en un moment donat, que es pot 
votar i que s’ha de poder discutir tranquil·lament, els 
que hi estan a favor i els que hi estan en contra.» És 
una via; n’hi han d’altres –n’hi han d’altres–, sense dè-
ficit democràtic. Li ho deia, fa poc..., una mestra de 
Tàrrega –li ho deia abans– tenia por. Diu: «–Escolti, 
però això no es pot fer així com així, cal legitimitat.  
–Bé. Una consulta, un referèndum o..., escolti, hi ha 
una altra via; escolti, anem a les eleccions, amb un 
programa comú, que la gent sàpiga exactament què 
vota, quines propostes, quina proposta clara de conse-
cució de l’Estat. I, escolti, a partir d’aquí, parlarem de 
la constitució d’aquest Parlament en unes altres con-
dicions.» Són diferents vies que es donen, no n’hi ha 
una d’escrita.

Però, senyor Mas, no ens torni a dir... –i li ho dic amb 
tota la cortesia i amb tota la correcció, però–, no ens 
torni a dir que no som conscients de la dificultat del 
procés. (Veus de fons.) D’acord; en som absolutament 
conscients. Però això no vol dir que no hàgim d’aflui-
xar. Esquerra Republicana no afluixarà en aquest sen-
tit, perquè considerem que ara és, com li deia, una bo-
na ocasió.

I deixi’m fer-li dos matisos, perquè..., home, de ba-
lanç de legislatura, ja veu vostè que no n’he fet. Dos 
anys escassos... Però, deixi’m-li dir una cosa: durant 
aquests dos anys, des d’Esquerra Republicana –i mol-
ta gent– hem tingut la sensació que vostès no han fet 
reformes. Vostès han fet, segurament, el que la pres-
sa de la necessitat econòmica i financera els ha por-
tat, i és a retallar coses. Però reformes en profunditat... 
Podríem discutir sobre la llei òmnibus, i no estàvem 
pas d’acord en tot; en alguns elements ens vam posar 
d’acord, però reformes en profunditat no n’hi han ha-
gut –reformes en profunditat no n’hi han hagut.

Vol que li digui quina és la sensació, moltes vegades? 
És que ha estat allò..., menys del mateix. És a dir, del 
mateix que teníem, però ara en tenim menys. I aquí, 
segurament, doncs, és un motiu de reflexió, que en  
la propera etapa que s’obre això ja no servirà, perquè la  
ciutadania demanarà reformes en profunditat d’alguns 
elements. I això no vol dir, doncs, que s’hagin de re-
tallar coses necessàriament. Ja li hem dit: nosaltres 
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comprenem i entenem la situació de dificultat, però 
sí que li fem una crítica: escolti, algunes coses es po-
dien haver reformat d’una altra manera i no fer menys 
del mateix. És a dir, hi ha el que hi havia abans –la 
mateixa estratègia, la mateixa política, el mateix ti-
pus de legislació–, però ara en tenim menys perquè hi 
ha menys recursos. Diu: «En dos anys no hem tingut 
temps.» És possible. Escolti, les coses van com van, i 
és evident que aquí es necessitava, segurament, més 
temps.

Però nosaltres..., com li deia, senyor Mas, la transició 
serà difícil... –i vaig acabant–, serà difícil i serà com-
plexa. Sap que pot comptar perfectament..., siguin 
quins siguin els resultats d’aquesta cambra, comp-
tarà amb Esquerra Republicana. Aquest país podrà 
comptar amb Esquerra Republicana per fer aquests 
passos, però tenint clar que el primer dia..., què li dic 
«el primer dia», ja. Escolti, els governs que vostè fa-
rà en el període de transició fins al nou Govern..., les 
dificultats les tindran damunt la taula. Vostè ho sap 
perfectament. I sap que quan vostè diu que vol afron-
tar aquest procés –nosaltres ens en felicitem com a 
Esquerra Republicana–, sap la dificultat que tindrà,  
perquè un govern de l’Estat no li ho posarà gens fàcil. 
I el que li venim a dir és que no és només un procés 
que fem, doncs, parlamentari o polític. Això serà un 
procés amb moltes dificultats, dia a dia, per part de 
l’Estat, amb la legislació que farà, o amb allò que no 
pagarà, o amb allò que no aportarà. Ja sabem de què 
va, això, eh? Els catalans hem patit durant anys situ-
acions com la de la nacional II, que en definitiva ha 
provocat molts accidents i molta mortalitat per la ne-
gligència absoluta del Govern de l’Estat de fer un des-
doblament d’una carretera. Ho sabem. Però aquestes 
dificultats les tindrem damunt la taula.

I, per tant, el que li diem és: «No menystingui la nos-
tra capacitat d’entendre la dificultat. Entengui el que li 
diem. Li diem que Esquerra Republicana vol ser ga-
rantia nacional i social d’aquest procés, i que volem 
treballar endavant, però sempre, com diem a Esquer-
ra Republicana, girant cap a l’esquerra, senyor Mas. 
Perquè si vostè vol assumir que hi hagi una majoria 
que agomboli aquest procés, necessitarà una majoria 
social, que està patint en aquests moments. I, si volem 
una majoria social, els hem d’enviar un missatge que 
estem disposats a fer un pas més perquè no pateixin i 
perquè tinguin una oportunitat. Això és el que li diem 
des d’Esquerra Republicana de Catalunya.

I, finalment, ara sí, li tornem a demanar, senyor Mas, 
que puguem sortir d’aquesta cambra amb una propos-
ta unitària, amb una proposta que defensi la viabilitat 
d’un estat català, d’una Catalunya independent, i que 
donem un full de ruta a la ciutadania, que està espe-
rant una resposta.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La presidenta

A continuació..., passem ara a la intervenció del Grup 
Mixt. En primer lloc, en nom del Subgrup Parlamen-
tari Ciutadans, té la paraula l’il·lustre senyor Albert 
Rivera.

Albert Rivera Díaz

Molt honorable president, honorables consellers, di-
putats i diputades, convidats, també, en aquest Parla-
ment, aquesta havia de ser la legislatura del pacte con-
tra la corrupció, però aquesta ha estat la legislatura 
del cas Palau, d’Esquerra Republicana i Convergència 
vetant la compareixença del senyor Mas en seu parla-
mentària, ha estat la legislatura on el cas de la ITV i el 
cas Campeón ha esclatat i no ha estat la legislatura del 
pacte contra la corrupció.

Havia de ser la legislatura de la recuperació econòmi-
ca. I avui Catalunya té 210.000 aturats més que amb el 
tripartit,; avui hi ha quinze mil empreses menys que 
quan va començar el senyor Mas i avui Catalunya està 
en fallida i no té ni un diner a la caixa.

Aquesta havia de ser la legislatura de la lluita contra el 
fracàs escolar. Avui Catalunya, juntament amb la co-
munitat valenciana, lidera el fracàs escolar a la Unió 
Europea.

Havia de ser la legislatura dels crèdits per a les pimes i 
les empreses, de reconvertir l’Institut Català de Finan-
ces en un servei als petits i mitjans empresaris de Ca-
talunya. Aquesta és la legislatura que ha donat, i l’an-
terior, 200 milions d’euros per al cas Spanair, llençats 
a les escombraries; i els petits i mitjans empresaris, 
sense crèdit.

Aquesta havia de ser la legislatura que investigués els 
polítics i els companys dels polítics a les caixes d’es-
talvi, que han deixat les caixes en fallida, sense un 
cèntim, intervingudes amb els diners de tots els cata-
lans i de tots els ciutadans espanyols. Però aquesta le-
gislatura, que ha acabat el senyor Mas en vint mesos, 
ha impedit que puguem investigar què ha passat a les 
caixes, què ha passat amb les preferents i amb l’estafa 
a molts ciutadans: 300.000 catalans estafats amb les 
preferents a Catalunya.

Aquesta havia de ser la legislatura que garantís, tot i 
la crisi, la salut, el benestar dels catalans. Però aques-
ta legislatura, en un any, ha incrementat el 43 per cent 
les llistes d’espera per a les operacions quirúrgiques a 
Catalunya.

Aquesta havia de ser la legislatura de reformar les ad-
ministracions públiques, de mirar com funcionen els 
ajuntaments, de suprimir estructures polítiques, de 
treure nivells administratius. Aquesta és la legislatu-
ra que té els mateixos municipis, que té els mateixos 
consells comarcals, que té quatre diputacions –ara 
amb Convergència i el PP, abans amb el Partit Socia-
lista. Aquesta és la legislatura dels sis nivells adminis-
tratius a Catalunya, a la comunitat autònoma amb més 
nivells administratius a tot Espanya i amb més nivells 
burocràtics.

Aquesta havia de ser la legislatura que investigués el 
que ha passat a Sant Pau, l’escàndol de l’Hospital de 
Sant Pau; que investigués què ha passat als hospitals 
del Maresme; que investigués què ha passat, en defi-
nitiva, amb les concessions dels amics i companys de 
Convergència i Unió o del Partit Socialista en molts 
d’aquests hospitals de Catalunya. Què ha passat? Que 
s’ha posat en marxa i s’ha tancat, perquè el senyor 
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Mas ha tocat el botó vermell per acabar la legislatura i 
no podrem investigar què ha passat a la salut pública a 
Catalunya i a la salut concertada a Catalunya.

Aquesta havia de ser la legislatura que acabés amb el 
dèficit públic –20.000 milions l’any 2007, de dèficit; 
48.000 milions té Catalunya, avui, de dèficit..., a Ca-
talunya, ara mateix. L’endeutament català és el 30 per  
cent del deute autonòmic espanyol. Encapçalem el 
deute autonòmic d’Espanya. Som la comunitat més 
endeutada d’Espanya. Aquesta és la realitat.

En definitiva, com vostès veuen, la legislatura del fra-
càs, del fracàs del president Mas i del fracàs del Go-
vern dels millors. Aquesta és la legislatura. I l’única 
cosa positiva d’aquesta convocatòria és que, en comp-
tes del senyor Mas haver de dimitir o patir una mo-
ció de censura, és la legislatura en què el senyor Mas 
ha tocat el botó, als vint mesos, per fer una transició 
nacio nal cap al viatge..., cap a Ítaca.

Y por todo esto, esta legislatura ha sido un fracaso. 
Un fracaso, aunque ustedes lo vistan ahora con una 
estelada. Un fracaso, aunque ustedes ahora se pongan 
muy patrióticos yendo hacia el país..., a ninguna parte, 
en definitiva.

Usted, señor Mas, ayer en su discurso nos venía, 
prácticamente, a decir que confiáramos y tuviéramos 
fe; que tuviéramos fe en la transición nacional, que 
tuviéramos fe en el viaje a Ítaca, que tuviéramos fe 
en usted. Nos pidió, incluso, que le diéramos un po-
der especial, los catalanes; superpoderes para el señor 
Mas, superpoderes para llevarnos al viaje al lugar, en 
este caso a Ítaca... o a las ruinas de Grecia. Ese viaje 
cargado de fe, de dogma, de una cuestión casi religio-
sa, pero, evidentemente, sin datos, sin explicaciones, 
sin hoja de ruta. Nada más que una promesa huyendo 
hacia adelante. Un fugitivo huyendo de su mala ges-
tión.

Un presidente que tiene los peores datos de la demo-
cracia catalana, los peores datos de la democracia ca-
talana –económicos, sociales, políticos–, y la caja sin 
un céntimo. Un presidente que no ha venido a expli-
car a la cámara catalana el rescate. Yo no sé si se han 
enterado ustedes –yo me enteré este verano– que Ca-
taluña pidió 5.020 millones –un pellizco: 5.020 mi-
llones– porque no hay dinero para pagar los bonos pa-
trióticos que emitió el señor Montilla y que ha emitido 
el señor Mas.

¿Han escuchado ustedes algo, los ciudadanos que nos 
están viendo, de este rescate? ¿Saben las condiciones? 
¿Saben qué ha pasado? El señor Mas no ha venido. El 
señor Mas-Colell fue a la comparecencia en la comi-
sión, efectivamente, pero el señor Mas, a pesar de que 
todos los grupos de la oposición lo hemos pedido, ha 
esquivado eso y ha tocado el botón y ha pedido el co-
modín del público. Y se ha ido. Se ha ido. Con un res-
cate. Y convoca elecciones con una Generalitat sin 
un duro, que tiene que afrontar pago de nóminas con 
anticipos del Gobierno de España, que tiene que pa-
gar bonos y aún no ha explicado cómo, en noviembre. 
Que aún no tiene liquidez para hacer frente a esta si-
tuación.

El fracaso en la figura de un presidente y el fracaso de 
un gobierno que de los mejores ha pasado a ser el go-
bierno de los peores. (Remor de veus.) De los peores 
datos. Esto no es una opinión: de los peores datos.

Y por todo eso desde Ciutadans no vamos a apoyar  
–como no hemos hecho nunca, a diferencia de otros 
en esta cámara– ningún viaje a ninguna parte. No va-
mos a apoyar un viaje de división, donde en dos ribe-
ras de un río existan una parte de catalanes contra los 
otros, y contra el resto de españoles. No vamos a apo-
yar viajes para que nadie siga viviendo igual y los de-
más sigan sufriendo el enfrentamiento, el conflicto y 
la crisis económica. No vamos a estar en ese lado del 
río, porque nosotros no tenemos lado del río, porque 
Cataluña somos todos. Cataluña no son solo los que se 
manifiestan convocados por el Gobierno. Cataluña no  
son solo los subvencionados. También son los que  
no reciben subvención. También son los que no sa-
len en la tele pública. También son aquellos que no  
escucha el señor Mas.

El señor Mas decía que convocaba elecciones porque 
había escuchado la voz del pueblo –peligrosa expre-
sión, por cierto: había escuchado a algún otro líder po-
lítico en Europa decir que escuchaba al pueblo y que 
por todo eso hacía lo que hacía. Pues bien, esa voz del 
pueblo que escuchaba el señor Mas es la voz de una 
parte del pueblo, de «su» parte del pueblo –lo dijo: «El 
millor de Catalunya.» Y yo le pregunto, señor Mas: 
¿ha escuchado usted a los autónomos, que no tienen 
crédito? ¿Qué ha hecho su gobierno para escuchar a 
las pequeñas empresas? Quince mil empresas menos 
en un año y medio en Cataluña. ¿Ha hecho usted al-
go para escuchar a los policías, a los bomberos, a los 
enfermeros, a los trabajadores de justicia, penitencia-
rios...? ¿Les ha escuchado usted, señor Mas? ¿O solo 
escucha a los que usted quiere escuchar? ¿O la voz del 
pueblo es solo de una parte, la que usted le gusta cómo 
suena? ¿Ha escuchado usted, señor Mas, a todas aque-
llas personas que están bajo el umbral de la pobreza 
relativa en Cataluña –un 30 por ciento–, los ha escu-
chado? ¿Les ha preguntado qué les parece que haya 
que pagar por ir con el tupper a la escuela? ¿Se lo ha 
preguntado usted a esos padres? A esos no les escu-
cha. Le entra por aquí y le sale por aquí. Porque usted 
solo quiere escuchar a los que le dan la razón. Lo ha 
demostrado muchas veces aquí.

Señor Mas, usted es el presidente de una parte de Ca-
taluña contra la otra, y desde luego no se puede tolerar 
que Cataluña se divida en dos porque usted ha decidi-
do marcar una línea: «Los míos y los otros». Cataluña 
somos todos y lo debemos seguir siendo. Eso sí, con 
7.400.000 identidades. Hablaba usted de que el pueblo 
catalán tiene una identidad. Señor Mas, discrepo: el 
pueblo de Cataluña tiene 7.400.000 identidades. Ca-
da uno, de su padre y de su madre. Y ninguna identi-
dad va a ser impuesta. Y no vamos a tolerar tampoco 
que ustedes nos digan cuál es la identidad verdadera 
y cuáles son los buenos y los malos catalanes. Porque 
cada uno de nosotros, cada uno de su padre y de su 
madre, tiene su propia identidad.

Usted nos decía, por tanto, que ustedes no utilizaban 
la raza, que utilizaban la identidad, la cultura, como 
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aglutinante de la nación catalana. Pues mire: no. La 
«nación catalana», que usted dice –que es la comu-
nidad autónoma de Cataluña, que forma parte de Es-
paña y de la Unión Europea, que es en definitiva uno 
de los territorios de este país, y también de la Unión 
Europea–, es un lugar donde queremos que haya pros-
peridad, libertades –libertades individuales–, respeto 
a los derechos de la gente. Y de todo eso usted no dice 
nada. Los mete a todos en el mismo saco.

Señor Mas, usted también hablaba de referéndums, de 
convocatorias. Mire, se lo dije en esta tribuna otra vez: 
no hay democracia sin ley ni ley sin democracia. De-
mocracia no es una urna. Hay países que ponen urnas 
y son dictaduras. ¿Lo saben, no, que hay países que 
incluso votan pero son dictaduras? Y se llaman demo-
cracias –populistas, o como sea. No, no: democracia 
es ley y ley es democracia. Por tanto, ¿hay miedo a la 
democracia? Ninguna. Es más, le invito a que se sume 
a los que somos demócratas y respetamos las reglas de 
juego. Todas.

Porque, mire, señor Mas, si usted no tiene suficiente 
fuerza para cambiar la Constitución en las Cortes, si 
el señor Duran Lleida no habla de independencia en el 
Congreso de los Diputados, aunque habla de enmien-
das para algunas concesionarias de autopistas y para 
indultar a corruptos del caso Treball... Para eso sí que 
hay pactos, para eso sí que hay cintura política; ahora, 
para negociar y convencer de que se pueden reformar 
y hacer referéndums, para eso no hay.

Porque dice usted: «No, no, es que ahí no tengo ma-
yoría.» Mire, yo aquí tampoco, y cuando voto y pier-
do la votación me aguanto, e intento convencer y con-
vencer a la gente, porque eso es democracia, y esto es 
un parlamento autonómico. Y en las Cortes, como de-
cía algún otro portavoz, de todo se puede hablar y se 
debe hablar en democracia. Pero en democracia. No 
con atajos. Porque, mire, le digo una cosa, a mi me 
da igual de miedo un golpista vestido de verde con un 
tanque que un golpista con corbata y con una hucha. 
(Remor de veus.) Me da el mismo miedo. Sí, sí, a los 
demócratas nos da mucho miedo. Porque me da igual 
que se suba al balcón de la Generalitat –como propo-
nía o insinuaba el portavoz: que se pueden declarar 
unilateralmente, como en el Kosovo–, me da el mis-
mo miedo, me da el mismo miedo lleve corbata o no 
la lleve. Porque la democracia no es que unos señores 
se vistan con corbata o vayan en un coche oficial o no. 
La democracia es respeto a las reglas de juego.

Y, por tanto, le invito, presidente, a que..., ya queda 
poco, pero a que su portavoz de gobierno lo contro-
le usted un poco. Porque lo que va diciendo su porta-
voz..., cada vez que abre la boca sube el pan, como se 
dice coloquialmente. Porque dice que no descarta un 
golpe como en el Kosovo, una declaración unilateral... 
Oiga, ¿usted de verdad tiene como objetivo –como So-
lidaritat– el Kosovo o Montenegro? Porque cada vez 
que dice eso a muchos catalanes les preocupa mucho, 
y a muchos ciudadanos de este país y de toda España. 
Por tanto, el modelo del Kosovo, el modelo de Mon-
tenegro, el modelo de subirse a un balcón, o de coger 
un atajo y hacer un referéndum ilegal, sin respetar las 
reglas de juego, nos tendrá enfrente, democráticamen-

te enfrente, y defendiendo a los catalanes que quieren 
seguir siendo españoles y miembros de la Unión Eu-
ropea, que quieren defender la convivencia y lo que 
nos une.

Mire, señor Mas, en Cataluña hay cuatro millones 
trescientas mil o cuatrocientas mil personas que te-
nemos padre o madre nacidos en otras partes de es-
te país. Hay mucha gente que ha venido a Cataluña a 
trabajar o a montar empresas, a crear trabajo. Muchos 
catalanes, además, se sienten tan catalanes como es-
pañoles. Es más: de hecho, en el colectivo mayoritario 
confluye esa doble identidad catalana y española. Por-
que es lógico, porque es complementario, porque es 
normal. Como me pasa a mí y a millones de catalanes. 
Y ustedes pretenden que su huida hacia adelante de 
esta mala gestión, de esta situación económica, de to-
do esto, se convierta en una dicotomía, y que muchos 
escojamos entre nuestro padre y nuestra madre. Esa es 
la dicotomía que ustedes nos plantean.

Y, mire –le digo una cosa–, usted decía antes: «No 
jueguen con eso de las personas y su origen y la len-
gua.» No, no, eso le pido yo a usted, que no juegue 
con eso, y que tenga en cuenta, cuando va a poner a la 
gente en una dicotomía entre padre y madre, que aquí 
a muchos catalanes, igual que a usted le gustaría ser 
solo catalán y dejar de ser español –y supongo que, en 
consecuencia, miembro de la Unión Europea–, a otros 
nos pasa al revés, que queremos ser catalanes, que 
queremos ser españoles y que queremos ser miembros 
de la Unión Europea. Y nos tendrá enfrente democrá-
ticamente.

Yo no sé qué harán otros partidos que han gobernado 
y gobiernan hoy con ustedes en las diputaciones, como 
el PP, o el tripartito que montó el Partido Socialista du-
rante siete años. No sé qué harán. Ojalá estén con no-
sotros. Pero le aseguro que por lo menos desde nuestro 
partido, y muchos catalanes, millones de catalanes, no 
se van a quedar pasivos si usted lo que pretende es di-
vidir a la sociedad y hacer escoger entre todo eso. Si 
usted lo que quiere es cambiarnos el pasaporte para so-
lucionar los problemas de la mala gestión de Cataluña 
y de España en su conjunto, nos tendrá enfrente.

Mire, déjeme para acabar que le confiese una cosa an-
tes del turno de réplica, señor Mas. Hay muchas ma-
ñanas que..., supongo que como a mí le pasa a mu-
chos ciudadanos, que leen los periódicos y uno piensa: 
«Hoy me gustaría no ser español.» Cuando ve el ca-
so Bankia: «Hoy me gustaría no ser español.» Cuando 
ven el caso Gürtel, dicen: «Hoy me gustaría no ser es-
pañol.» Cuando ven el caso Urdangarín, dicen: «Hoy 
no me gustaría ser español.» Pero ¿sabe qué pasa? 
Que me levanto muchas mañanas y veo que ustedes 
van a cobrar por ir a los niños con fiambrera, por no 
pagar la comida, y también ese día digo: «Hoy no me 
siento orgulloso de ser catalán.» Y veo cuando usted 
cobra un euro por receta a gente que tiene enferme-
dades, ¿eh?, mientras recorta y quita el impuesto a las 
grandes fortunas, y digo: «Hoy no me siento orgulloso 
de ser catalán.»

Pero ¿sabe qué pasa, señor Mas? Que no voy a dejar 
de ser catalán porque no me guste su gobierno, no voy 
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a dejar de ser español porque no me guste el señor Za-
patero o el señor Rajoy y no voy a dejar de ser ciudada-
no de la Unión Europea porque no me guste la señora 
Merkel o sus decisiones. Voy a seguir y voy a trabajar 
desde aquí, con mis compañeros y con los que vengan, 
para ser catalán, para ser español y para ser ciudada-
no de la Unión. Unión, no desunión, unión. Y como 
queremos la unión vamos a trabajar por ello. Y estoy  
convencido de que muchos catalanes empezarán a 
ver que aquí hay partidos que muchos años han es-
tado con una ambigüedad y que se acaba. Se acaba  
la ambigüedad. Ustedes han llevado a que se acabe 
esa ambi güedad con el camino hacia la separación.

Pues bien, señor Mas, ¿verdad que no vamos a dejar 
de ser catalanes porque no nos guste un gobierno? 
¿Verdad que no vamos a dejar de ser españoles porque 
no nos guste la partitocracia española? ¿Verdad que no 
vamos a dejar de estar en la Unión? Pues ese va a ser 
nuestro cometido a partir de ahora: trabajar para re-
forzar los lazos, para reformar España de arriba aba-
jo. Que lo necesita. España necesita ser reformas, y el 
problema de España es en buena medida lo que está 
pasando ahora en Cataluña. Porque en vez de hacer 
un estado moderno descentralizado pero cohesionado, 
hemos hecho una España con duplicidades, fragmen-
tada, mal entendida, muchas veces enfrentada, por 
unos políticos que han hecho más del enfrentamiento 
que de eso que nos une a todos los españoles.

Y por eso, por eso, algunos queremos reformar este 
país pero no romperlo. Porque de la reforma a la rup-
tura hay un paso fundamental, que es la cohesión so-
cial, la cohesión territorial y la cohesión de todos los 
ciudadanos.

Por tanto, a nosotros, señor Mas, en esta legislatura 
que viene, y en esta campaña, si quiere hablar de los 
problemas reales en Cataluña, seguramente podemos 
coincidir en algún punto, pero si lo que quiere es lle-
varnos a Ítaca, es decir, al viaje sin rumbo; si lo que 
quiere es dividir a la sociedad catalana, que escoja en-
tre su padre o entre su madre; si la solución que usted 
tiene es cambiar de pasaporte, nosotros le diremos que 
la solución es cambiar de gobiernos y de gobernantes 
como el suyo.

Gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i dipu-
tades.

La presidenta

A continuació, en nom del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència, té la parau-
la l’excel·lentíssim senyor Alfons López Tena.

Alfons López i Tena

Molt honorable presidenta, il·lustres diputades i dipu-
tats, molt honorable president, honorables membres 
del Govern.... Li hauré de corregir, molt honorable 
presidenta, i si em permet, atès que és l’última ses-
sió d’aquesta legislatura, benvolguda Núria, com m’ha 
donat la paraula, perquè no parlaré en nom i per Soli-
daritat Catalana per la Independència: parlaré per Ca-
talunya. La Catalunya que matina. La Catalunya que 

pateix. La Catalunya que no té cap més projecte de 
tirar endavant que la independència, que fer un gest  
de sobirania. La Catalunya que perd cada dia empre-
ses, que perd cada dia llocs d’ocupació, que perd cada 
dia estudiants universitaris, que perd cada dia pobla-
ció pels catalans que han de buscar feina a fora –la 
que ara hi ha–, la Catalunya humiliada, enganyada, 
escanyada, oprimida per Espanya, no pot donar-nos.

No és un projecte contra ningú. Fa trenta, trenta-cinc 
anys, va haver-hi un projecte col·lectiu en positiu, 
d’afirmació: recuperar l’autogovern, fer l’autonomia 
de Catalunya, fer els ajuntaments democràtics, acabar 
amb la dictadura. Aquell projecte no anava contra nin-
gú, aquell projecte va ser un projecte col·lectiu, com 
ara és un projecte col·lectiu, empès pel poble, per as-
solir allò que tots els pobles tenen dret a assolir en de-
mocràcia, allò que tots els pobles tenen dret a assolir 
quan no hi ha cap altra sortida.

Deia Churchill que els pobles en democràcia primer 
intenten i fracassen totes les solucions incorrectes, 
fins a intentar i assolir i aconseguir la solució correcta. 
Ara som en aquesta situació. En la solució correcta.

No parlaré del que ha fet el seu Govern, no parlaré 
de la gestió del seu Govern, perquè vostè ha convo-
cat eleccions, i aquestes són unes eleccions per a les 
quals ha donat al poble de Catalunya una cita amb el 
destí, el dia 25 de novembre. La cita amb el destí que 
és fer unes eleccions que són un referèndum sobre la 
independència del nostre país. Per tant, passem enre-
re –perquè no correspon avui fer-ho, ni correspondrà 
fer-ho, segurament– quines han estat les mancances, 
quins han estat els patiments, quina ha estat la situació 
per la qual un govern escanyat econòmicament per uns 
governs espanyols que no han complert cap dels com-
promisos, que no han complert cap de les obligacions, 
i que han tingut una actitud sistemàtica de destrucció 
de Catalunya –i com a conseqüència de destruc ció del 
Govern de la Generalitat–, durant aquests dos anys  
ha fet.

Per això no parlaré avui de la seva gestió ni del re-
sultat de la seva gestió, però sí de la cita amb el des-
tí a què ha cridat el poble de Catalunya el dia 25 de 
novembre. Entre les mancances de la democràcia es-
panyola està no poder fer referèndums, simplement 
perquè així ho ha dit la comissió mixta PSOE-PP co-
neguda com a Tribunal Constitucional. Però el que no 
poden fer és eliminar les eleccions, no poden suprimir 
les eleccions, no poden evitar que la gent voti.

Perquè l’empat granític que deia Gaziel, en els anys 
tristos dels anys quaranta, quan deia: «Fa molts se-
gles que Espanya vol assimilar Catalunya i fa molts 
segles que els catalans volen ser independents, pe-
rò ni Catalunya té la força d’independitzar-se ni Es-
panya té la força d’assimilar Catalunya, i estem en 
aquest empat granític, en aquesta situació granítica 
que no es pot modificar», això que deia Gaziel en els 
anys quaranta, ara ja no és cert. Ja no és cert perquè 
ja s’ha acabat la força d’imposició d’Espanya. Només 
la democràcia, només la lliure voluntat del poble, no-
més la decisió dels catalans decidiran què volem ser. 
I ningú serà capaç d’impedir-ho, ningú, en cap cas, en 
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cap circumstància. Primer, perquè els espanyols han 
canviat, ja no hi ha gent que estigui disposada a matar 
per Espanya, i, segon, perquè, encara que volguessin, 
no s’ho poden permetre.

Per tant, només tenim un límit, només tenim una pos-
sibilitat de no assolir la independència: que nosaltres 
mateixos no la vulguem, que la majoria del poble de 
Catalunya no la vulgui. I està clar, ja, per tot el que ha 
passat en els últims anys, pel fracàs de l’Estatut, per 
la contínua humiliació, pels continus incompliments, 
pels continus enganys, pels continus escanyaments  
de Catalunya, pel continu incompliment, que el poble de  
Catalunya s’ha posat en marxa, no tant –no tant– les 
forces polítiques, no tant les classes dirigents o domi-
nants, sinó el poble de peu, que s’ha posat en marxa 
en uns processos exemplars de consultes per les quals 
prop de 900.000 persones han votat i més del 95 per 
cent han votat sí a la independència, per les manifesta-
cions..., la del 10 de juliol, en la qual va ser Òmnium, 
del qual jo era de la junta directiva en aquell moment, 
qui va tenir un paper capdavanter en aquella organit-
zació d’aquella manifestació; la manifestació de l’On-
ze de Setembre passat, per l’Assemblea Nacional Ca-
talana. Però això és el reflex de la feina abnegada de 
sota, no vista, i, a més, moltes vegades, sota el ridícul, 
sota l’escarni, de milers de persones que s’han deixat i 
es deixen els seus diners, el seu temps, la seva dedica-
ció perquè els llueix una esperança als ulls, els llueix 
la lluerna de la llibertat –de la llibertat.

Siguem fidels a aquesta esperança. Vostè ha obert 
aquest camí, i això l’honora. Nosaltres, Solidaritat Ca-
talana per la Independència, li donarem suport sempre 
que no defalleixi, perquè no és important que defallei-
xi a un partit en concret, és que serà defallir al poble 
de Catalunya, i això no s’ho pot permetre, senyor pre-
sident, no s’ho pot permetre, ni el poble de Catalunya, 
ni vostè.

Tots som de Convergència, tots som d’Iniciativa, tots 
som d’Unió, tots som d’Esquerra, tots som d’Esquerra 
Unida i Alternativa, tots som de Solidaritat, tots som 
de la CUP, perquè tots som patriotes. És l’hora en la 
qual hem de deixar a banda quines diferències políti-
ques concretes podem tenir, per a posar per davant el 
servei al poble de Catalunya, que és el que ens perme-
trà assolir un estat independent, un estat lliure, un es-
tat sobirà, un estat al servei del nostre poble.

Hi ha molts matisos diferents per assolir-ho, hi ha 
moltes posicions diferents per assolir-ho. Solidaritat 
Catalana per la Independència té una aportació molt 
concreta a fer: som aquells que tiren endavant, aquells 
que són ferms i aquells que no pensen que les coses es 
fan des del bon cor o des de l’entesa; aquells que pen-
sen que Catalunya no té ni amics per sempre, ni ene-
mics ancestrals, que Catalunya el que té són interessos 
i aquests interessos sí que són per sempre i ancestrals.

Som els que pensem així, som els que no farem ni 
un pas enrere, som els que tenim el cap clar i som 
els que tenim la fredor de portar Catalunya a la inde-
pendència exercint el dret a l’autodeterminació. No 
som els únics. I n’hi ha d’altres que aporten altres 
coses. Amb les que nosaltres aportem no s’arriba a la  

independència, però sense això tampoc s’arriba a  
la independència.

Per tant, siguem capaços, en aquesta hora important 
per al nostre poble, en aquesta decisió que és la més 
important que es pot prendre per un poble, de fer pi-
nya, de ser generosos, d’aparcar diferències, de no fer-
nos retrets, de no jugar en curt i, com fa trenta-cinc 
anys, posar per davant el destí del poble, posar per da-
vant la democràcia, posar per davant la llibertat, posar 
per davant la independència. Som capaços de fer-ho.

Vostè ahir va fer unes referències que, evidentment, 
encara que el seu discurs no tingui límits de temps, 
l’atenció sí, i, per tant, ens va deixar algunes dades 
que em semblen significatives, també pel que s’ha dit 
en aquesta cambra en alguns moments. Tenim el ma-
teix producte interior brut que Dinamarca, tenim el 
mateix producte interior brut que Israel, tenim el do-
ble de producte interior brut que Eslovàquia; tenim un 
poble que, malgrat tota la persecució, malgrat tot l’es-
canyament, està viu i és l’únic poble a Europa al qual 
ara llueixen els ulls d’il·lusió i d’esperança, l’únic. Per-
què, a tot Europa, quina és la perspectiva, què és el 
que es veu? Per què es manifesta la gent a Europa? Per 
què? Com acaben les manifestacions a Europa? Com  
acaben les manifestacions a Espanya? Com es fa aquí 
i com es manifesta el poble aquí? Amb il·lusió, amb 
esperança.

I aquesta il·lusió i aquesta esperança no es poden trair. 
Anem-hi, endavant, anem-hi junts, siguem generosos,  
i anem-hi, a les eleccions, que no és el millor moment 
per a mantenir aquesta actitud –m’ho concedirà–, 
anem-hi, a les eleccions, de la manera més unitària pos-
sible, més acordada possible, més consensuada possi-
ble, amb menys enfrontaments i amb menys interessos 
electorals, molt legítims, però no és l’hora per la qual el 
poble ens pugui perdonar que posem per davant els in-
teressos legítims electorals de cadascuna de les forces 
que anirem a aquestes eleccions. I fem-ho igual també. 
A vostè li tocarà liderar aquest procés, honorable pre-
sident, fem-ho també després de les eleccions, perquè 
llavors és quan comença el dia 1, el dia 1 de la lliber-
tat, llavors és quan comença, en la formació de govern, 
en els processos de com fer-ho, de com es fa, de com 
s’assoleix, de com s’hi arriba.

No tinguem temença respecte a la Unió Europea. 
Aquí també s’han dit algunes coses per les quals, en 
fi, jo..., m’agradaria fer un parell de precisions. Els eu-
ropeus no catalans a Catalunya tenen uns drets –tenen 
uns drets–, tenen els drets de la llibertat de circula-
ció de capital, de mercaderies, de productes, de ser-
veis, tenen dret a vot. Pretenen treure’ls, als alemanys, 
als finlandesos, als francesos, treure’ls aquests drets, 
a Catalunya? Poden fer-ho, si la unanimitat dels estats 
de la Unió Europea acorda renunciar tots ells als drets 
que tenen els seus productes, mercaderies, serveis, ca-
pitals i persones a Catalunya. Poden fer-ho vostès, ai-
xò? Ho pot fer aquesta Espanya tan potent en el món, 
pot aconseguir una unanimitat en la Unió Europea per 
a tallar-se ells mateixos els seus drets? Que aquí estem 
parlant d’interessos, no de cor, no de voluntat, no de 
democràcia, no de llibertat, simplement d’interessos. 
Per tant, la continuïtat està assegurada.
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Parlaven també aquí de les temences de l’euro. Escol-
tin, vostès no saben que l’Equador té com a moneda 
el dòlar, que la té Panamà, que la té El Salvador, i que 
no formen part en absolut dels Estats Units d’Amèri-
ca ni tenen cap pretensió de fer-ho? Que hi ha estats 
europeus que tenen com a moneda l’euro i no formen 
part de la Unió Europea? A qui volen fer por? Cata-
lunya assumirà la moneda que consideri oportuna.  
I això no té res a veure amb ser-hi, o no, a la Unió Eu-
ropea. Catalunya continuarà a la Unió Europea, per-
què no aconseguiran vint-i-set estats membres que vo-
tin en contra dels seus propis interessos. I ja farem els 
ajustos institucionals necessaris, com quan es va pro-
duir l’entrada de la República Democràtica Alemanya, 
del territori i la població i l’economia de la Repúbli-
ca Democràtica Alemanya, en la Unió Europea, sense 
cap mena d’acord, sense cap mena de decisió, perquè 
és la pura continuïtat.

I també en aquest sentit de les pensions; ja comencen 
a fer por, vostès, amb les pensions. Doncs, escoltin, és 
que Espanya també ens roba les pensions; és que els 
nostres pensionistes també perden cada any 2.500 eu-
ros perquè vostès roben les pensions de la boca dels 
nostres pensionistes per emportar-se-la al seu país. 
També roben les pensions. Per tant, la garantia de la 
continuïtat en el pagament de les pensions és la inde-
pendència; la garantia de la pobresa és continuar sot-
mesos a un estat que ens tracta com una colònia, que 
ens «esquilma» i que ens saqueja.

Per tant, obrim el camí, senyor president. Si així ho 
fa, nosaltres li fem un vot de confiança i anirem al seu 
costat d’una manera lleial, a efectes de donar al poble 
de Catalunya l’únic projecte que ara és possible, l’únic 
projecte que il·lusiona, l’únic projecte que mobilitza i 
l’únic projecte que fa que més d’1 milió i mig de cata-
lans i catalanes s’hagin deixat la pell treballant, fent, 
organitzant i sortint als carrers de Barcelona amb il-
lusió, amb esperança i lluint-los els ulls per dir: «Per 
fi, ho veurem.» I ho veurem perquè ho farem nosaltres 
mateixos.

Moltes gràcies, molt honorable president.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula l’il·lustre senyor Joan La-
porta

Joan Laporta i Estruch

Molt honorable president de la Generalitat, honorables 
consellers, il·lustres diputats i diputades, molt hono-
rable presidenta..., bé, molt honorable president de la 
Generalitat, ahir vau donar resposta al milió i mig de 
persones que es van manifestar en la diada. Tots es-
tem d’acord que va ser una manifestació unitària, que 
va ser una manifestació cívica, multitudinària del po-
ble de Catalunya, que demanava explícitament, doncs, 
que el camí cap a la independència es traslladi al Par-
lament de Catalunya.

President, vau actuar o actueu amb una coherència, 
amb una responsabilitat i amb una intel·ligència fora 
de dubte, i des de Democràcia Catalana us volem fe-
licitar pel coratge i la serenitat amb què esteu liderant 
aquest procés. Les vostres paraules d’ahir, doncs, sota 
el nostre punt de vista, van ser una acció política de 
transcendència històrica i van ser una resposta madu-
ra a l’esperit de la manifestació de la diada.

Bé, val a dir també que a la manifestació de la diada 
el que es demanava era la unió de les forces polítiques 
que estem treballant perquè Catalunya sigui un estat 
de la comunitat internacional. A Democràcia Catalana 
això és el que ens ha guiat des que vam decidir fer el 
pas a la política, promoure la unió dels partits polítics 
catalans. També pensem que ja totes les forces amb 
representació parlamentària i les que no tenen repre-
sentació parlamentària s’han pronunciat respecte de 
quin és el seu horitzó nacional. I el que sí que pensem 
és que el que ara cal és aplicar aquestes propostes i 
mirar de superar, amb un alt grau de responsabilitat  
i també de generositat, que ahir vostè reclamava en les 
seves paraules, superar aquestes divergències o possi-
bles divergències quant a l’estratègia i als continguts 
que hi puguin haver. De fet, estem parlant del futur del 
nostre poble i estem parlant del projecte més impor-
tant de la nostra història contemporània.

Per tant, crec que no hi ha més temps a perdre, fem la 
independència, fem-la amb la serenitat amb què s’es-
tà portant ara; aconseguim que les majories superin 
aquesta dependència política que ja és obsoleta per 
moltes circumstàncies i que ens ha portat a l’empo-
briment democràtic, identitari i sobretot econòmic de 
Catalunya.

Penso que si mantenim l’esperit viu de la diada res pot 
impedir que assolim la independència; donem la veu 
al poble, actuem en conseqüència. Per aconseguir un 
estat és clar que hem d’aconseguir democràticament i 
majoritàriament una representació suficient en aquest 
Parlament, el Parlament de Catalunya. A més, penso 
que la societat catalana és prou madura i el que vol  
és que a partir del 25 de novembre aquest Parlament 
lideri el procés d’independència.

I, doncs, per obtenir el màxim benestar econòmic i so-
cial de les persones que viuen i treballen a Catalunya, 
també em sembla que molts estem d’acord que el que 
cal és que Catalunya sigui un estat membre de la Unió 
Europea.

Deixem que el poble conegui els avantatges de la in-
dependència de l’única forma que entenc que sabem 
fer-ho, que és dient la veritat al poble. I a aquells ma-
nifestants (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –i acabo, presidenta– 
que es preguntaven, doncs, «i demà què?», jo crec que 
se’ls ha de dir que ara és demà, que avui és demà, i 
recordar que el poble que vol la llibertat, si no se li 
dóna, la pren.

Gràcies, il·lustres diputats i diputades, molt honora-
ble president de la Generalitat, honorables consellers, 
molt honorable presidenta. Gràcies.
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La presidenta

En nom del Govern, té la paraula el molt honorable 
president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors di-
putats..., senyor Albert Rivera, la veritat és que no sé 
molt bé per on començar, perquè vostè arramba amb 
tot, eh?, ho destrossa tot i, a més a més, té imprecisi-
ons molt grans i molt greus, deixi’m dir-li-ho, no?

Per exemple, ha dit que a les pimes no se’ls ha fet ni 
cas. Bé, no sé en quines dades es basa, però jo li de-
mano una cosa només, simplement perquè s’infor-
mi una mica i a partir d’aquí formuli opinions, no?: 
agafi’s tota la tasca d’aquests darrers divuit mesos de 
l’Institut Català de Finances, miri el que s’ha fet, de-
cisió per decisió, i miri quina estructura de crèdit hi  
ha en aquest moment i quina hi havia abans, i veu-
rà que en aquest moment gairebé tot s’ha orientat cap 
als autònoms, les microempreses i les petites i mitja-
nes empreses, que han guanyat una quota molt gran 
respecte al que hi havia abans a l’Institut Català de 
Finances quant a crèdits i quant a avals. Ara, és clar, 
vostè pot no fer cas d’això, pot no fer-ne cas, però 
aquesta és la realitat.

Si vostè em diu, o si vostè m’hagués dit: «Home, ani-
ria bé que l’Institut Català de Finances pogués multi-
plicar per dos aquesta feina», jo li hauria dit: «Té tota 
la raó. A mi també m’agradaria que l’Institut Català de 
Finances el que ha pogut fer, que és mobilitzar 1.200 
milions d’euros de crèdit i avals en divuit mesos, que 
això, en lloc de 1.200, haguessin estat 2.500. Tant de 
bo.» El que passa, que l’Institut Català de Finances es-
tà subjecte, dintre dels organismes de la Generalitat, a 
tota una sèrie de normes que li impedeixen en aquest 
moment obtenir recursos en el mercat. I una via que hi 
havia, que era que l’ICO prestava diners a l’ICF per-
què l’ICF, després, els prestés al món econòmic de la 
petita i mitjana empresa, aquesta línia s’ha tallat.

Per cert, l’Institut Català de Finances, crec recordar 
que ja en aquest moment és l’única institució finan-
cera que queda oficial fora del que és l’Estat central, 
si no ho recordo malament; no sé si hi ha algun altre 
precedent o no, però em sembla que és l’única. Vol dir 
que la preocupació per canalitzar crèdit, allò que vostè 
deia, hi és.

Ara, si vostè tot això ho despatxa dient: «Petites i mit-
janes empreses i tot això han estat absolutament aban-
donades, aquest Govern ni se n’ha recordat...», doncs, 
miri, llavors, no ens podem entendre mai, perquè vostè 
parla en un nivell i nosaltres parlem en un altre. I nos-
altres parlem intentant, doncs, ajustar-nos a una rea-
litat que a ningú li agrada del tot o no li agrada, però 
que sabem que ens condiciona, i vostè està en un altre 
món, està en el món on no hi ha límits de re, podem fer 
el que vulguem, no cal fer retallades, perquè no hi ha 
cap país de la Unió Europea que faci retallades, ni cap 
autonomia de l’Estat espanyol que faci retallades.

Vostè deia: «És lamentable que no sé què, que a l’es-
cola, doncs...» Escolti, a l’escola també hi ha hagut re-

tallades, hi ha hagut retallades a l’escola catalana, hi 
ha hagut retallades a l’escola andalusa, hi ha hagut re-
tallades a l’escola valenciana, a Alemanya es paga per 
tot en la sanitat... Vostè deia: «Això de l’euro per re-
cepta, això és abominable, això, és abominable l’euro 
per recepta, no? Les persones que estan malaltes...», 
aquesta demagògia que vostè sempre està tan acostu-
mat a fer, no? Ara, no recorda que països més rics, 
més endreçats i que no tenen problemes de dèficit, per 
accedir no als medicaments, sinó a tots els serveis sa-
nitaris, han de pagar per tot –per anar a l’especialista, 
per anar a urgències, per anar al centre d’atenció pri-
mària, per anar a tot arreu–, països més rics, més en-
dreçats, més grans, més poderosos, que són els mar-
quen la línia dintre de la Unió Europea. Ara, tot això a 
vostè li és igual. Per vostè el problema és que a Cata-
lunya estem maltractant la gent, perquè s’ha de pagar 
un euro per recepta, quan resulta que a molts altres 
països no es paga un euro per recepta, sinó molt més. 
I, per cert, no tenen millors sistemes sanitaris que el 
nostre; no tenen millors sistemes sanitaris que el nos-
tre, ni més bons professionals. Ara, a vostè li és igual, 
tot això.

Com li és igual el tema del fracàs escolar, perquè vos-
tè aquí, pum, ho llança d’aquesta manera... S’ha parat 
a analitzar si s’ha millorat alguna cosa o no, malgrat 
que hi ha menys recursos? No sé si s’ha parat a ana-
litzar això, segurament no, no li deu interessar mas-
sa analitzar-ho. Però resulta que, aquests últims divuit 
mesos, en la línia de menys fracàs escolar i de menys 
abandonament escolar s’ha anat millorant. No estem 
en el punt que ens agradaria, no estem en els nivells 
que ens hem fixat per als anys 2018-2020, que serien 
els nivells mitjans de la Unió Europea, que vol dir que 
hauríem de reduir gairebé a la meitat el nostre fracàs 
escolar. Però en la tendència d’aquests divuit mesos 
amb menys diners, amb bastants menys diners, resulta 
que totes les proves que van en la línia de comprovar 
el fracàs escolar en el nostre sistema, a totes les pro-
ves hi ha una millora; lleugera millora, però la ten-
dència és la que ens interessa. Ara, a vostè li és igual, 
això; és millor, pel broc gros, dir: «Tot això, un de-
sastre monumental, a vostès només els preocupen els 
seus amics de les concessionàries i de no sé què i de 
no sé quants», etcètera, que aquest és el seu discurs 
de sempre –el seu discurs de sempre. Tampoc sortiran 
d’aquí, perquè vostès tenen un públic a qui li agrada 
escoltar això, perquè és un públic d’aquells que, com 
més demagògia i més canya, millor. I vostès represen-
ten això. Afortunadament, això és l’absoluta minoria 
d’aquest país.

Cosa que em porta a dir una altra cosa, senyor Rivera, 
i no s’ho prengui malament. Vostè, en nom d’aquesta 
absoluta minoria, parla com si tingués l’absoluta majo-
ria, perquè dóna lliçons a tothom, amb una prepotència 
que no té límits. Vostè aquí santifica, pontifica, repar-
teix de tot, parla en nom d’un país sencer, i resulta que 
té els menys vots possibles d’aquesta cambra, de mane-
ra... Si no, no estaria assegut on està assegut, i tindria 
més temps d’intervenció. (Remor de veus.) Les coses 
són així, senyor Rivera, eh? Ara, és curiós que, estant 
en aquesta situació, que requeriria un punt de modès-
tia, vostè vingui aquí a donar lliçons urbi et orbi i,  
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evidentment, tots els altres, que no som vostès, som 
uns corruptes i uns desgraciats. (Rialles.) Sí, sí, sí. 
Perquè, escolti’m, sentint-lo així, corruptes i desgra-
ciats, i ineptes també. No, no, ja li aniré afegint coses: 
corruptes, desgraciats, ineptes..., tot el que vostè vul-
gui, no? Molt bé, doncs, ja està. Sap a què em sona a 
mi, això? Em sona a una cosa que ja havia passat en 
aquest país, que se’n diu o se’n deia –afortunadament 
es va superar, però torna a treure una mica el cap– «el 
lerrouxisme». Vostès ara ja representen això, que va 
existir, va arribar a tenir una certa força, a més a més, 
en algun moment; després va quedar absolutament 
desbordat per les circumstàncies històriques. Estan 
instal·lats en això, en les posiciones del lerrouxisme.  
I suposo que hi seguiran anant, perquè és el seu terreny 
de joc, és on els representa..., bé, una certa producti-
vitat en termes electorals –diguem-ho així–, i a partir 
d’aquí, doncs, suposo que ja s’hi senten còmodes, no?

Quan vulguin tenir un debat que tingui un mínim de 
sentit constructiu, nosaltres, evidentment, estem abso-
lutament disposats a tenir-lo també amb vostès, no? 
Ara, en el debat aquest de: «Tot això, doncs, és una 
colla de gent, eh?, que no valen per a re, que ho fan tot 
malament, que només pensen en els diners, que només 
pensen en la corrupció i no sé quantes altres coses, i 
que només pensen a situar els seus amiguets a tot ar-
reu», que és el seu discurs de sempre, però avui d’una 
forma especialment notable, doncs, miri, en aquest 
terreny, si vostè vol, doncs, podem intentar parlar d’al-
guna cosa, però sempre serà més difícil.

I darrera cosa que li volia dir. Vostè deia, em sembla, 
en algun moment, que el fet de tenir democràcia, si no 
hi han lleis a obeir o que marquin aquesta democrà-
cia, doncs, ho deixa tot coix. Té raó, tota democràcia 
va associada a un estat de dret. Però no pot passar tam-
bé el contrari? No pot passar que hi hagi països que te-
nen moltes lleis i són grans dictadures? No? Li ho dic 
jo, perquè això vostè no ho ha citat, ho ha citat al revés, 
però hi pot haver països que tenen moltes lleis, moltís-
simes... Miri, Espanya en va tenir moltes de lleis, no? 
Catalunya és una dictadura? Catalunya té les seves 
lleis, i deixi’m dir-li una altra cosa, senyor Rivera: té 
les seves lleis, i aquest Parlament, si té un mandat clar 
del poble de Catalunya en democràcia, i a més a més 
d’una forma absolutament pacífica i constructiva, pot 
fer les seves lleis. Pot ser que aquestes lleis no estiguin 
d’acord amb el marc legislatiu espanyol. En els països 
civilitzats i demòcrates, quan passa una cosa així, sap 
què passa? Que la gent s’asseu per trobar sortides.

Vostè s’està fixant en el que està passant en el Regne 
Unit amb el tema d’Escòcia? Com ho estan abordant 
allà? Ho estan abordant no des de la posició britànica 
de dir: «Escolti’m, vostès a callar, perquè aquí hi ha 
el Regne Unit i això no es toca.» Això és el que sen-
tim aquí. Allà no sentim això, allà sentim una cosa 
molt diferent, allà sentim: «No ens agrada» –ho diuen 
els britànics–, «no ens agrada, volem que vostès no 
marxin. Ara, si vostès volen fer un referèndum, estigui 
o no en les lleis, el Regne Unit ho farà de tal mane-
ra que els permetrà que el poble escocès pugui parlar 
a les urnes.» I estan discutint això i negociant això.  
I vostè creu que a Espanya es podrà arribar a negociar 

això? Nosaltres ho intentarem, ja li ho dic, nosaltres 
ho intentarem. Però el dia que Espanya no es compor-
ti d’aquesta manera, si no s’hi comporta, espero que 
aleshores vostès ja no siguin tant d’un costat i tan poc 
de l’altre, en aquest sentit més institucional, sinó que 
també entenguin que el Regne espanyol, l’Estat es-
panyol, si s’arriba a plantejar aquesta qüestió aquests 
propers anys, l’obligació que té no és d’autoritzar-ho 
immediatament, és de negociar en quins termes es pot 
pronunciar el poble de Catalunya, igual que els esco-
cesos es podran pronunciar. I això també és democrà-
cia. Doncs, ja està.

No, escolti’m, si estem d’acord en això, ens podem en-
tendre amb moltes coses; li ho dic de veritat. Ara, hem 
d’estat d’acord en algunes coses d’aquestes. Les coses 
no són inamovibles per sempre, la Constitució espa-
nyola no es pot posar com un frontispici absolutament 
infranquejable, encara que hagin passat trenta-cinc 
anys, perquè les coses han canviat. Ara no estem sota 
l’amenaça –esperem– dels cops militars. La Constitu-
ció es va fer l’any 78; l’any 81 entraven en el Congrés 
dels Diputats, les armes en mà. Han passat més de 
trenta anys. Doncs, escolti’m, suposo que Catalunya té 
dret a poder plantejar les coses democràticament, civi-
litzadament, convivencialment i pacíficament. I té dret 
també, suposo, que els altres s’asseguin amb nosaltres, 
pacíficament i democràticament, a parlar de com es 
pot donar sortida a la veu del poble català.

Moltes gràcies.

Senyor López Tena. Bé, escolti’m, vostè diu que el  
dia 25 hi ha una cita amb el destí. Es pot dir de la 
manera que vostè vulgui; jo crec que són unes elec-
cions transcendents, crec que ho són. Veurem què en 
surt, d’aquestes eleccions. Jo li he de dir que no hi ha 
cap seguretat en aquest moment. Es poden fer moltes 
prediccions, es poden fer moltes enquestes, en sorti-
ran moltes, però arribarà un moment que és el de la 
veritat, que és el del dia 25. Vostè li donava solemni-
tat, al dia 25; jo crec que en té molta –jo crec que en 
té molta. Perquè no hi haurà ni un sol ciutadà d’aquest 
país, de Catalunya, que pugui anar a votar el dia 25 
sense saber que està votant un escenari completament 
nou i que el Parlament que surti de les urnes el 25 de 
novembre serà un parlament que està cridat a fer quel-
com que els parlaments anteriors no han fet; això ho 
sabrà tothom. Per tant, en aquest sentit és una cita 
transcendent.

Veurem com s’articula el vot –veurem com s’articula 
el vot–, i a partir d’aquí, doncs, actuarem en conse-
qüència tots plegats, els que perdin i els que guanyin; 
els que guanyin, sabent que en aquest procés –vostè 
em sembla que també ho deia– s’ha de fer pinya. En 
aquest procés s’ha de fer pinya, perquè no ens sobren 
forces com a país, no ens sobren gens, de forces, ne-
cessitem totes les que tinguem, absolutament totes.

I necessitem una altra cosa, que és que aquest procés 
sigui un procés que, encara que ens el posin en una 
línia molt dura segurament des de fora, que nosaltres 
el construïm d’una forma amable a dintre de Catalu-
nya –d’una forma amable. Perquè la gent ha d’enten-
dre que aquest no és un procés que a dintre de Cata-
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lunya vagi contra ningú, no és un procés contra una 
part de Catalunya, com en algun moment s’ha insinuat 
en aquest debat. En absolut –en absolut. Aquest és un 
procés que, si surt bé, surt bé per als 7 milions i mig 
de catalans. I, si surt malament, surt malament per als 
7 milions i mig de catalans. I, com més precària si-
gui la situació d’aquestes persones, més poden tenir a 
guanyar en un procés d’aquestes característiques. Per 
tant, és veritat, hem de fer pinya, vostè ho deia i jo 
m’hi apunto.

Deia vostè: «aparcar les diferències». Això em permet 
acabar la intervenció respecte a vostè amb un altre 
sentit, espero que no s’ho prengui malament. Si hem 
d’aparcar les diferències, no aniria bé també aparcar 
un llenguatge massa agressiu? Plantegi-s’ho. Perquè 
ens estan escoltant a tot arreu, senyor López Tena. 
Clar que cadascú pot parlar com vulgui, jo no sóc nin-
gú per dir: «Vostè ha de parlar així i vostè ha de par-
lar aixà»; simplement faig una reflexió. Però, si hem 
d’aparcar les diferències, no hem d’aparcar un llen-
guatge molt agressiu, que és escoltat a tot arreu, i no 
només a Espanya, que també, sinó a Europa i al món? 
La gent s’està fixant més en nosaltres del que s’hi fi-
xava unes setmanes enrere; no ens enganyem. Cata-
lunya està més present en els mitjans de comunicació 
a nivell internacional. Es mira més Catalunya i s’es-
colta més la veu de Catalunya. I la veu de Catalunya 
no és la meva, només. És la meva i la de tots vostès. 
I això s’escolta a tot arreu. I, per tant, aniria molt bé 
que en el nostre llenguatge, que sempre es dirà «és el 
llenguatge dels catalans», que en aquest llenguatge, hi 
hagi, crec jo, el sentit positiu que hi ha d’haver, fins i 
tot respecte a una realitat que és real des de fa molt 
temps, que és la realitat espanyola.

I, escolti, vostè deurà dir: «És que ens hem sentit mal-
tractats, poc entesos, poc respectats, menystinguts.» 
Es pot dir el que es vulgui, però aquesta realitat exis-
teix. I des d’una òptica catalana la realitat espanyola 
és una realitat viscuda per molta gent, íntimament vis-
cuda per molta gent. I, per tant, jo recomano, només 
recomano, que si hem d’aparcar les diferències apar-
quem també el llenguatge, que crec que fora d’aquí 
l’única cosa que crea són anticossos gratuïts. Perquè 
si tot això servís per a alguna cosa, dius «bé, doncs 
mira, doncs utilitzem aquestes, diguem-ne, armes». 
Però és que tot això no ens servirà de re, només cre-
arà incomprensió, només crearà la sensació que nos-
altres estem simplement instal·lats en una espècie, 
diguem-ne, de guerra dialèctica a mort amb l’Estat es-
panyol, quan nosaltres el que volem, crec jo –crec jo, 
això és el que s’interpreta del moviment que hi ha a 
Catalunya, que es confirmarà, suposo, el dia 25 de no-
vembre–, el que crec que fem, i vostè ho deia, no?..., si 
hem de fer pinya i aparcar les diferències vol dir que 
construïm un projecte de país, un projecte col·lectiu 
de país.

I vostè ho deia, ho ha dit moltes vegades: hi havia es-
purnes de llum en els ulls de la gent que mirava aquest 
procés amb il·lusió. Doncs, escolti’m, posem-nos aquí. 
Això és la part positiva. I deixem-nos de si els altres 
ens han tractat pitjor o millor, perquè tot això, poc 

o molt –poc o molt–, ja es constata en el que és, di-
guem-ne, la pell de la població catalana.

I, finalment, senyor Laporta, bé, no li puc dir re que 
sigui una controvèrsia. En absolut. Ni un matís, no? 
No cal, perquè... Veus, fins i tot se’n riuen, alguns, 
no? Però..., sí, és clar, però resulta que hi ha gent que 
només legitima les posicions dels altres quan són en 
controvèrsia amb el Govern. Si són a favor, aleshores 
no hi ha la mateixa legitimitat. És curiós, no? Quan 
la llibertat ho inclou tot: inclou estar en contra, siste-
màticament en contra, brutalment en contra o, de tant 
en tant, una mica més a favor, o a favor. I jo li agra-
eixo que en aquest cas vostè hagi fet una intervenció 
no tant, diguem-ne, alineada amb el Govern, que crec 
que no és aquest el seu esperit d’avui, sinó alineada 
amb el procés que en aquest moment està en marxa en 
el país. I com que vostè ho ha defensat des de fa molt 
temps, que el camí era aquest, jo crec que en el mo-
ment en què vostè veu que aquest és el camí que poc 
o molt està a punt d’encetar Catalunya, doncs vostè se 
sent identificat amb un camí, i pensa, en la línia que 
abans ha dit, que és un camí en el qual caldrà sumar 
sensibilitats i esforços, no? I en aquest sentit, doncs, 
bé, jo crec que això és important. És important que 
entenguem tots plegats que és un camí en el qual cal-
drà una certa generositat per part de tots i que si tot-
hom vol, diguem-ne, deixar la seva empremta d’una 
manera indeleble aleshores això farà difícil aquesta 
suma. És tan important, el procés que farà el país, tan 
important, que hi ha coses que passen a ser secundà-
ries. Durant un temps –durant un temps. Passat aquest 
temps, les coses que ara apareguin com a secundàries 
tornaran a aparèixer com a principals, perquè ja se-
rà la dialèctica política clàssica que hi ha a qualsevol 
país normalitzat del món, no? I aleshores potser el se-
nyor Laporta ja no estarà tan d’acord amb el Govern 
que hi hagi en aquell moment. Vés a saber, no? Això 
no se sap mai.

Però, en qualsevol cas, com que vostè crec que està 
d’acord amb el procés, jo també li volia agrair que du-
rant aquests darrers temps hi hagi ajudat i hi hagi estat 
al costat, sabent que realment les circumstàncies amb 
què ens hem trobat, amb què ens trobem a nivell de 
país, i les que ens seguirem trobant, són circumstàn-
cies que tenen un grau de complexitat molt gran. I, si 
m’ho permeten, els he de dir que governar en aques-
tes condicions no és especialment agraït. Suposo que 
això, poc o molt, ho entén tothom. No parlo només 
del nostre Govern. Dic que governar en les circums-
tàncies que es viuen en aquest moment a determinats 
països d’Europa, també el nostre, no és especialment 
agraït. Per entendre’ns, no és un caramel dolç, tot ai-
xò. De vegades és una «pòcima» amarga. Però és dels 
moments que s’hi ha de ser i intentar fer-ho el millor 
possible. I si ens en sortim, i en aquest procés encara 
més, doncs estic convençut que haurà valgut la pena, 
precisament, estar en aquests moments tan durs però 
alhora tan apassionants.

La presidenta

Per a la rèplica té la paraula l’il·lustre senyor Albert 
Rivera.
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Albert Rivera Díaz

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, con-
sellers..., senyor Mas, vostè considera que el senyor 
Duran Lleida és un prepotent? Li ho pregunto. Vos-
tè considera que el senyor Duran Lleida, quan puja a 
la tribuna del Congrés dels Diputats, és un prepotent 
que pontifica, que sempre té la raó i parla en nom de 
tots els espanyols? Li ho pregunto. Vostè considera 
que el senyor Rajoy i el senyor Zapatero tracten el se-
nyor Duran Lleida com una minoria «despreciable»? 
Perquè jo penso que el senyor Rajoy va rebre el se-
nyor Duran Lleida el primer, davant del senyor Rubal-
caba. I el senyor Zapatero, durant molts anys, ha sigut 
el principal aliat. Sap què passa, senyor Mas? Prepo-
tència és pensar d’una manera cap als altres i d’una 
altra cap a vostè. Sap què passa? El senyor Duran Llei-
da representa el 4 per cent del vot de les Corts, igual 
que Ciutadans el representa aquí. Però per vostè això 
és una minoria «despreciable», i vostès van a Madrid, 
exigeixen als governs, exigeixen coses a canvi, i quan 
canvien la Constitució el 85 per cent dels escons diuen 
que allò és il·legítim perquè no han comptat amb vos-
tès. Aquesta és la visió de Convergència i Unió. I la 
prepotència és d’aquells que han confós durant trenta 
anys Catalunya amb Convergència i Unió i que s’han 
repartit Catalunya entre unes quantes famílies, i entre 
uns quants empresaris, i entre unes quantes concessio-
nàries. Aquesta és la prepotència, senyor Mas.

I jo no li he dit «corrupte». Jo he dit que hi han uns ca-
sos de corrupció..., que, per cert, amb les escriptures 
de la seu del seu partit com a fiança per l’espoli del Pa-
lau, i això no és culpa meva, això és una interlocutòria 
judicial..., que si a vostè no li agrada, mentre jo esti-
gui aquí li ho recordaré. Si a vostè no li agrada par-
lar d’això, té un problema amb la democràcia. Perquè 
Ciutadans, tot i que té menys vots que vostè, té el ma-
teix dret a parlar, a pensar, a expressar-se, que vostè. 
Perquè Catalunya no és vostè, senyor Mas, ni Conver-
gència i Unió. Catalunya, li ho repeteixo, som tots els 
partits d’aquesta cambra o els que puguin venir.

Per tant, en aquest sentit li demano un respecte als vo-
tants, als seus i als de la resta. Perquè jo no pujo aquí 
per parlar en nom propi. Pujo per parlar per uns vo-
tants que tenen els mateixos drets i obligacions que 
els seus votants. I vostè té una llei electoral, a més a 
més, que ho sap molt bé..., perquè vostè té 1.100.000 
votants; molt legítim, 1.200.000, quasi bé. Nosaltres 
tenim 110.000 votants, un 10 per cent del seu par-
tit. Li sembla «despreciable» un 10 per cent del seu 
vot? Li sembla «despreciable» un 10 per cent del vot 
de Convergència? Doncs tampoc són «despreciables» 
els vots de Ciutadans, ni de Solidaritat, ni d’Iniciati-
va. Perquè aquí, Catalunya som tots, senyor Mas. Va-
gi acostumant-se al fet que Catalunya som tots.

I des d’aquest punt de vista, per tant, nosaltres defen-
sem legítimament, perquè és la nostra funció parla-
mentària, no seguir un messies ni un profeta, sinó fer 
un control parlamentari a un govern i posar les dades 
sobre la taula. I si vostè té un 43 per cent més de llistes 
d’espera no és la meva culpa, és culpa del seu Govern. 
Si vostè diu –no ho he dit jo, ho ha dit vostè– que par-
lem d’«ineptes»... Home, no seré jo qui jutgi si és inep-

titud o no, però evidentment el Govern dels millors no 
pot ser un govern amb més atur, amb menys empreses, 
amb més llistes d’espera, amb fracàs escolar. I això 
no és un pim-pam-pum. Són les dades del fracàs de la 
seva legislatura. I vostè va embolicat amb l’estelada i 
fugida endavant. Però els que estem aquí i hem passat 
aquí dos anys sabem el que ha passat. I vostè va entrar 
dient i prometent, fins i tot amb un acord, en alguns 
temes, li ho reconeixeré, també amb Ciutadans i amb 
d’altres partits..., perquè el tripartit ho havia fet fatal, 
amb això estàvem tots d’acord. Però, senyor Mas, les 
dades són pitjors que les del tripartit, li agradi o no.  
I, per tant, vostè ho ha d’acceptar democràticament, 
que li ho diguem. O, què passa? Que només li agra-
da sentit aquells que li regalen les orelles? És això? 
Doncs miri, aquí, en aquest Parlament, hi ha gent que 
no estem d’acord ni amb el seu model de societat, ni 
amb el seu model polític ni que ens porti cap a Ítaca ni 
cap a cap lloc on deixin la meitat de Catalunya enrere. 
I aquesta és la nostra posició.

Per tant, jo li demanaria..., ja li ho dic, com a mí-
nim..., parlava vostè d’humilitat. Tota la del món. Pe-
rò vostè tingui en compte que és el president, o hauria 
de ser-ho, de tots els catalans, no dels uns contra els 
altres. I vostè no és cap messies ni cap profeta. Jo no 
sé si té poders especials o els tindrà; jo no sé si obri-
rà el Mediterrani o ens agafarà al mig i ens ofegarem 
tots. No ho sé. Però, evidentment, la democràcia no va 
de messianismes ni de seguidismes a cap president ni 
a cap caudillo, ni a ningú. Per tant, en aquest sentit, 
rebudes de les Joventuts Nacionals de Catalunya o de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya a la plaça Catalu-
nya després d’un fracàs, vostè sabrà. Però la resta de 
catalans que no hi estem d’acord..., deixi’m que dis-
crepi i deixi’m que sigui dissident de la seva política, 
i com més siguem més alternativa. Vostè té un model, 
Ciutadans en té un altre. Per tant, tan legítim és l’un 
com l’altre.

I, per altra banda, senyor Mas, parlant d’acords, deia  
vostè allò del Regne Unit. Efectivament, és el que jo 
li deia! No ens hem entès, o no ens hem volgut es-
coltar. Jo li deia: no val convocar referèndums ni de-
clarar-se independent, com insinua el seu portaveu.  
A mi m’agradaria que vostè desmentís el que va dir el 
senyor Homs, que vostè ho desmentís. És molt greu, 
dir que no descartem que unilateralment declarem 
des del balcó de la Generalitat la independència. Però 
què és això? Això és el que va dir el portaveu del seu  
Govern. Jo li demano, si vostè pensa en el model del 
Regne Unit, que podem parlar-ne..., que no digui ai-
xò, el seu portaveu. No sóc jo qui ho ha dit. Ho ha dit 
el senyor Homs. I si parla del Regne Unit pensi que 
qui convoca, qui pregunta, qui dóna el suport a un re-
ferèndum és el Regne Unit, i no el senyor Alex Sal-
mond. Per tant, no és vostè qui ha de convocar. És el 
senyor Rajoy o el president que toqui. I són les Corts, 
les que han de discutir aquest tema. Vostè ja ho ha dit 
amb el pacte fiscal. No vol anar a les Corts. Per què? 
Sap per què? Perquè hi tenen el 4 per cent dels vots, 
com jo els tinc aquí. Però la diferència és que jo vinc 
aquí a parlar de tu a tu i a acceptar la democràcia, 
i vostè el pacte fiscal l’amaga perquè no vol que es 
debati al Congrés dels Diputats. Sí, senyor Mas, no 
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li agrada ser minoria, i a sobre critica les minories. 
Doncs aprengui a ser minoria a tot Espanya i defen-
sem entre tots el respecte a les minories, allà i aquí. 
Exactament igual.

Per tant, si vostè vol parlar de referèndums, parlem-ne 
en el marc de la Constitució, perquè vostè sap, i ho 
sap, senyor Mas, que aquesta constitució es pot modi-
ficar, a diferència d’altres, té mecanismes per can viar-
la, i es poden canviar les coses. Parlant, convencent, 
no imposant ni agafant dreceres. I jo li demano que 
en seu democràtica, que és al Parlament autonòmic de 
Catalunya, vostès no facin ja pactes aquí de dreceres 
ni declaracions. Vagin a les Corts, i vull veure el se-
nyor Duran pujant a la tribuna, com a estadista, i dir: 
«Señores y señoras, queremos la independencia», eh? 
El senyor Duran, que surti del Palace i que se’n vagi 
al Congrés i ho digui, i que deixi de negociar esmenes 
amb lobbys econòmics, i que vagi allà i ho digui. Ho 
veurem, senyor Mas, el senyor Duran defensant la in-
dependència en el Congrés? O només ho faran vostès 
aquí o amb referèndums el cap de setmana? Home, si-
guin valents! Abordi el tema. Jo hi estic d’acord, sóc 
un demòcrata. Per tant, Ciutadans està a favor que es 
debati aquest tema a les Corts, però a les Corts, que 
és on resideix la sobirania, on les regles de joc es-
tan posades i on es poden canviar les regles de joc,  
no ho oblidin. És la diferència, senyor Mas, entre una 
democràcia i una dictadura.

I, per acabar, no sé si m’ho aclarirà o si farà torn o 
no, però m’he quedat sobtat que comparés vostè paï-
sos amb moltes lleis però que no tenien democràcia. 
No es deu referir a l’Espanya actual, no? Espero que 
no –espero que no. Per tant, parlem de democràcies, 
totes perfeccionables –totes perfeccionables–, la cata-
lana la primera, perquè no tenim ni llei electoral, ima-
gini’s. Donem lliçons, aquí, de democràcia i aquí vos-
tès fa trenta-dos anys que no legislen la llei electoral. 
Per què deu ser?

La presidenta

Senyor diputat...

Albert Rivera Díaz

Per tant –acabo, presidenta–, quan parli de democrà-
cia, senyor Mas, revisi com a mínim els estatuts de 
la democràcia, les bases de la democràcia, que és el 
respecte a la minoria, el respecte a les regles de joc i 
saber que quan un és minoria o majoria no ha de can-
viar el seu discurs. A nosaltres ens trobarà sempre per 
parlar de democràcia i de millora de la democràcia. 
Ara, per saltar-se la democràcia ens trobarà al davant.

Gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i dipu-
tades.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula l’excel·lentíssim senyor Alfons López 
Tena.

Alfons López i Tena

Molt breument. Per la seva intervenció, molt honora-
ble senyor president..., aquí parlem de qüestions dife-
rents, crec. Una cosa és la modulació del llenguatge 
dels discursos i de l’emissió de discursos..., respecte a 
tres destinataris diferents: un, el poble de Catalunya, 
amb tota la seva complexitat; un segon, el poble espa-
nyol i Espanya, o allò que se’n diu aquí «Madrid», en 
el sentit de la nomenclatura estatal, i un tercer és Eu-
ropa i la resta del món. Que els discursos hagin de ser 
d’una manera o d’una altra també depèn de l’emissor 
d’aquest discurs, i evidentment no és el mateix dis-
curs el que vostè fa –i no parlo d’aquest tema, sinó de 
qualsevol altre– quan era el cap de l’oposició que ara 
que és el president de la Generalitat. És una qüestió 
òbvia.

Per tant, parlem-ne. Si vostè considera que deter-
minada manera de parlar a Espanya pot ser perjudi-
cial per al procés d’independència de Catalunya, par-
lem-ne. Nosaltres creiem que no. I creiem que no..., 
i, a més, miri com és molt diferent la manera amb la 
qual nosaltres mateixos –Antoni Strubell, l’Uriel Ber-
tran o jo mateix, o altres persones de Solidaritat– par-
lem segons siguin els àmbits. I no és el mateix com 
es parla a la London School of Economics, com es 
parla en el Parlament escocès, com es parla davant  
d’Al-Jazira, o d’Haaretz, o de La Nación de Buenos 
Aires, per dir ara intervencions darreres relativament 
properes dels diputats de Solidaritat Catalana per la 
Independència.

Respecte a Espanya, és que aquí tenim potser una dis-
crepància, però, hi insisteixo, parlem-ne. Perquè vostè 
té un origen clarament familiar català, català de Cata-
lunya, i jo tinc un origen català de València i espanyol, 
i, per tant, des que un avantpassat meu va prendre Se-
villa amb Ferran III el Sant, doncs, tinc una trajectò-
ria de continuïtat militar i de continuïtat de servei a 
l’Estat Espanyol, per la qual cosa permeti’m dir-li que 
el conec una mica millor que el que el pot conèixer 
vostè, perquè no és el mateix allò que es rep de la llet 
dolça de la mare, que deia Aribau, que allò que es rep 
com a conseqüència d’un estudi, una relació o un con-
tacte. Per tant..., miri, no ho sé, per dir-ho aquí, el meu 
besavi era el metge de la reina regent, Maria Cristina 
d’Habsburg-Lorena, i el meu oncle era el cap de l’estat 
major de l’armada de l’exercit espanyol als anys vui-
tanta del segle xx.

Per tant, els espanyols entenen un determinat llen-
guatge, entenen uns determinats plantejaments, ente-
nen una determinada manera de fer les coses, que pot-
ser vostè pensi que els fa una situació que perjudica la 
independència de Catalunya. Nosaltres creiem que no, 
al contrari –al contrari. Però, en tot cas, parlem-ne. 
Evidentment, tot això no es fa per interès per marcar 
territoris, per voler dir les coses d’una determinada 
manera o perquè s’escalfa la boca. Perquè si nosaltres 
som una cosa és freds al servei de la independència de 
Catalunya, i qualsevol pas que fem pot ser equivocat, 
però el que no és és no planificat i no previst per ge-
nerar un determinat efecte a Catalunya, a Espanya, a 
Europa o a la resta del món. No per pensar que això 
és el que és més satisfactori fer-ne en un moment de-
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terminat, sinó per pensar que és el que és més eficaç i 
eficient fer-ne en un moment determinat.

Si vostè, el seu partit, consideren que això perjudica el 
procés, parlem-ne. No tenim, evidentment, ni el dog-
ma ni la capacitat de definir què és allò més eficaç; 
ningú la té. Parlem-ne. Però, hi insisteixo, a Espanya 
el que s’aprecia és el llenguatge clar, la declaració di-
recta..., perquè hi ha un element molt clar: Espanya ha 
estat capaç de mantenir un estat ininterrompudament 
des dels visigots, un estat; i ha estat capaç ininterrom-
pudament d’haver estat un dels grans països del món 
en llengua, en cultura, en tradició, en història, en lite-
ratura, i haver superat una decadència que la portava a 
la destrucció, i haver-la superat els últims trenta anys. 
I tenen l’orgull de ser un poble imperial, en el millor 
sentit de la paraula. No és bo per als catalans, però 
a ells els genera una certa mentalitat. Aquesta certa 
mentalitat, que és la que tenen també a Alemanya, que 
és la que tenen també a Turquia, que és la que tenen a 
Anglaterra o la que tenen a França, no té res a veure 
amb el que podem pensar des de Catalunya que és la 
mentalitat espanyola, que és una mentalitat d’un poble 
orgullós i que té dret a sentir-se orgullós.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Té la paraula l’il·lustre senyor Joan Laporta.

Joan Laporta i Estruch

Molt honorable president, molt honorable presidenta, 
honorables consellers, il·lustres diputats i diputades... 
Bé, sense que serveixi de precedent, molt honorable 
president, torno a estar d’acord amb el que heu dit (re-
mor de veus), perquè el procés per la independència 
de Catalunya no va contra ningú, ni contra Espanya: 
va a favor de Catalunya. Bé, si els catalans decidei-
xen el 25 de novembre que, doncs, una majoria cata-
lanista ha de proclamar la independència, fem la inde-
pendència, la proclamem. I si cal a més a més fer un 
referèndum que reforci aquesta voluntat del poble de 
Catalunya, doncs, fem-lo, eh? Votar és l’essència de la 
democràcia.

Dos punts més, presidenta, i acabo. És referent..., un 
de tipus personal. L’altre dia, quan vostè va fer la se-
va exposició, vaig veure un acte de generositat políti-
ca, que va ser quan vau dir que no us tornaríeu a pre-
sentar un cop Catalunya assolís els seus objectius. Bé, 
entenc que això el legitima per liderar aquest procés 
per la independència absolutament, i estic segur que 
ho fareu bé, estic segur que ho fareu molt bé. Però, 
evidentment, pot sortir bé i pot sortir malament, que 
aquí sembla que no pugui defallir. Bé, el que li vull 
dir –i això ja és un comentari personal–..., si no va bé, 
si defalleix, a mi em tindrà per donar-vos les gràcies i 
per felicitar-vos per haver fet aquest pas històric i tan 
transcendent en la historia de Catalunya. I a Demo-
cràcia Catalana la tindreu en aquest procés amb tota 
lleialtat, amb tota responsabilitat, en el lloc que ens 
pertoqui d’acord amb aquest moment històric, sense 
cap afany de protagonisme i amb la voluntat clara que 

aquest procés per la independència de Catalunya sigui 
tot un èxit.

Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

Suspenem cinc minuts la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de set del vespre i nou 
minuts i es reprèn a les set i set minuts.

La presidenta

Es reprèn la sessió.

I a continuació té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, l’il·lustre senyor Oriol 
Pujol.

Oriol Pujol i Ferrusola

Gràcies, presidenta. Molt honorable president, mem-
bres del Govern, diputats i diputades, acabem ja, en-
llestim aquest debat de política general, i també el tan-
cament, perquè així ho va anunciar ahir el president, 
d’aquesta legislatura.

Crec que és oportú, en la mesura que s’han produït al-
guns comiats de companys del Parlament, alguns que 
ens han acompanyat durant molts anys, molts anys, al-
guns que han tingut l’oportunitat de fer el seu comiat, 
altres que potser no la tindran però que som coneixe-
dors que en tot cas no repetiran, jo crec que és oportú i 
forma part en el fons també de la generositat que se’ns 
plantejava i a la qual s’apel·lava, doncs, poder agrair la 
feina feta, eh?, des de la discrepància molt sovint, se-
gur, però també des de la certesa que és gent, heu estat 
gent que han representat el poble de Catalunya.

En aquest sentit, de veritat, tant els que ho heu pogut 
fer, Joan, com alguns que potser no ho podreu fer, pe-
rò que de ben cert heu fet molt bona feina, alguns du-
rant molts, molts, molts i molts anys.

Aquest és un debat que ahir, en la valoració inicial que 
es feia del discurs del president de la Generalitat, a mi 
francament em va sorprendre una reacció de no en-
tendre potser el moment històric, la transcendència del 
moment i fins i tot de no haver, potser, alguna gent, 
entès que ens parlava el president d’una nació, i no era 
el president d’una comunitat autònoma, i no ens parla-
va ni un candidat.

I crec que és bo començar així, per la solemnitat dels 
temps que vivim –són importants, són transcendents, 
són molt transcendents–, i perquè en el fons jo sí que 
he tingut l’oportunitat, i a vegades no se sol fer això, 
però, d’observar totes les intervencions que hi han ha-
gut. I certament seria bo que alguns dels que han in-
tervingut avui en el debat s’observin, perquè a alguns 
només els ha faltat la musiqueta electoral i el rètol; al-
guns han actuat estrictament com a candidats i candi-
dates.
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Però probablement no és l’esperit amb què hauria de 
començar aquesta intervenció, sinó senzillament el 
que els he dit abans: ahir ens parlava un president que  
algú deia fa un temps, i és així, jo estic convençut 
que és així, que té un país darrere. O un país que té 
un president davant, no?, també ho podríem dir així.

Jo en aquest sentit intentaré reforçar molt el que ahir 
ens plantejava el president, no? D’entrada, un exerci-
ci de coherència; el president ahir ens plantejava cla-
rament un exercici de coherència: en el nacional és 
perquè venim de lluny. En els plantejaments, per en-
tendre’ns, estrictament nacionals hi ha qui intenta fer 
veure que estem sobrepassats, fins i tot arrossegats, 
que algú ens ha anat empenyent cap a aquestes deci-
sions i, fins i tot, doncs, cap a dissoldre el Parlament.  
I, home, seria bo, en aquest sentit, encara que sigui 
molt ràpid, poder recordar una mica la història, no?, 
recent; no, no s’amoïnin.

Any 2005, Artur Mas, no era president de Catalunya: 
dret a decidir, Catalunya, sense límits, any 2005. De 
l’any 2006 a l’any 2010, tot Convergència i Unió, però 
el president Mas al capdavant, protagonitzant i essent 
actors molt principals del procés de l’Estatut, un pro-
cés que tothom sap com va acabar: amb la sentència 
del Tribunal Constitucional en contra d’aquest Estatut. 
Any 2010, i ja en l’encarrilada de les eleccions, de les 
darreres eleccions, la proposta del pacte fiscal. Any 
2011, i 2010 al 2011, s’inicia la legislatura, un pronun-
ciament clar i inequívoc de transició nacional. Any 
2012, els congressos de Convergència Democràtica i 
d’Unió Democràtica, l’objectiu posat en l’estat propi.

Amb això els vull dir que no ens sentim sobrepassats, 
no ens sentim arrossegats; el president tot això no ho 
fa de forma forçada, que ningú s’equivoqui.

Exercici de coherència també perquè, ho deia ahir i és 
així, un president i un govern finalment podrien haver 
optat per anar fent la viu-viu, per anar fent allò una 
mica de qui dia passa any empeny. Es podia intentar 
continuar, per entendre’ns. I el president diu: «La veu 
del carrer s’ha de traslladar a les urnes.» I diu una co-
sa que val la pena en aquest sentit reforçar, i és de ra-
dicalitat democràtica: el programa electoral de Con-
vergència i Unió, el que encapçalava el president Mas, 
parlava de pacte fiscal, i el pacte fiscal l’han rebutjat. 
El senyor Rajoy i el Partit Popular i el Govern de l’Es-
tat l’han rebutjat. Allò que era una solució..., la nega-
tiva, que quedi clar, la negativa, ho ha transformat en 
el problema.

Un exercici de coherència perquè, si hi ha un objectiu 
nacional que va més enllà del pacte fiscal i no figurava 
en la seva agenda, deia el president, per a aquesta le-
gislatura, i esdevé un fet tan transcendent, això reque-
reix nova legitimitat. A mi em sembla d’una aclapara-
dora coherència. I, a més a més, ho clou dient: «I no 
és temps de comoditats.» No és temps de comoditats 
ni per al Govern, que podria anar fent la viu-viu, allò, 
qui dia passa any empeny, ni per a la gent del país que 
passa incomoditats, ni per al país en general, ni per a 
aquells que ens resistim a acceptar que el país s’em-
petiteixi.

Tot això genera un entorn de coherència que justifi-
ca encara més el pronunciament del president fet ahir 
mateix. I, a més a més, amb un seguit de dinàmiques 
que tenien i tenen un sentit: les coses que es fan, les 
coses que es diuen, tenien i tenen un sentit. El tenien 
fins i tot quan hi havia aquells que corrien, corrien i 
corrien i corrien molt. Recorden el debat, llarg, que 
va durar setmanes i setmanes, de gent que ja havia su-
perat les fases i ja estava preguntant sobre el pla B i el 
pla C i el pla Z? Les coses tenen i tenien i tenen encara 
un sentit també en la mesura d’aquells que a vegades 
han volgut córrer i córrer massa.

Però les coses tenien i tenen un sentit, també, fins a 
l’extrem que han permès posar en evidència els im-
mobilistes; els immobilistes que, o bé per ceguesa o 
bé per complicitats amb altres estaments, amb altres 
poders o senzillament acatant ordres superiors, o pel 
que sigui, és igual, s’han abocat a empetitir-nos, s’han 
abocat a un plantejament de «calleu i pagueu». Jo crec 
que en aquest sentit l’exercici de coherència també ha 
permès veure aquest immobilisme.

En paral·lel a això –fixin-se vostès la quantitat d’estona 
que hi va dedicar el president–, era important, no no-
més per ser el debat de política general, sinó per poder 
fer balanç del que ha durat aquesta legislatura, parlar 
de la gestió del Govern; parlar de la gestió del Govern, 
m’atreviria a dir, amb un plantejament de no enganyar 
ningú –no enganyar ningú. Aquesta és la premissa: no 
enganyar ningú.

I el president ens parla i ens n’ha parlat: què es va tro-
bar, què es va trobar el Govern, allò de l’herència, què 
s’ha fet, com està ara el país i què cal fer. I jo no m’hi 
allargaré, perquè hi ha molt a dir; fins i tot el president 
diu: «Tantes i tantes coses que ens vam deixar al tin-
ter», malgrat que algú consideri que això era l’eterna 
guia telefònica de les èpoques, fins i tot, del president 
Pujol.

Però sí que voldria destacar algunes coses. Què ens 
vam trobar? Una herència. Hauria estat possible, i al-
tres formacions polítiques així tot sovint ho utilitzen, 
viure perfectament tota una legislatura de l’herència 
trobada. Hauria estat possible. I crec no desvetllar res, 
eh?, si explico que en més d’una conversa el president, 
a uns quants, eh?, a molts que hem col·laborat i que col-
laborem amb ell, tendeix a dir-nos exactament això: 
«No ens van escollir per estar vivint de l’herència, no 
ens van escollir, no ens van posar en la responsabili-
tat d’estar al capdavant del Govern i del país per anar-
nos tot el dia excusant i escudant i protegint respec-
te a l’herència trobada. Ens van escollir, precisament, 
per passar pàgina de l’herència i per tirar endavant.»  
I jo crec que amb aquest temps de legislatura això s’ha 
evidenciat. Hi ha altres formacions polítiques que as-
piren a viure quatre anys o tota una legislatura sencera 
de l’herència trobada. Crec que aquí hi ha també un 
aspecte clau i clar de radicalitat democràtica.

I què s’ha fet? No m’hi allargaré, però val la pena en 
aquest sentit remarcar l’obsessió assolida, algú consi-
derarà que més, altres que menys, amb relació a l’ob-
sessió amb el creixement econòmic: la internaciona-
lització, el turisme, el tema universitari, la formació 
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professional, la recerca. També, lògicament, amb rela-
ció als serveis bàsics de l’estat del benestar, a allò que 
preserva en el fons la nostra raó de ser, absolutament, 
eh?, el relligat de tot això que a vegades és fràgil, cer-
tament, però que ens obsessiona: la cohesió social, i 
per tant, la sanitat, les polítiques socials, la lluita con-
tra el fracàs escolar. Hi haurà qui no en tindrà prou, 
però Déu n’hi do –Déu n’hi do. O com no havia passat 
abans mai, mai, abans, que el Govern de Catalunya 
disposés i posés a disposició un servei de beques uni-
versitàries. Això per posar alguns exemples del que 
són serveis molt bàsics del que s’estableix com a co-
hesió social, no?

I tot sovint hi ha qui parla de línies vermelles, de fins 
a quin punt hi ha hagut o no hi ha hagut prioritat, no? 
Amb dos pressupostos que s’han pogut empènyer en 
aquesta legislatura, hi ha hagut sempre una prioritat 
molt clara amb relació a departaments, per exemple, 
com sanitat, Ensenyament, Benestar Social i segure-
tat –Interior. Sempre aquests departaments han estat 
prioritaris, fins a l’extrem que es pot contrastar mi-
rant estrictament els pressupostos i el compliment 
d’aquests pressupostos que l’ajust en aquests departa-
ments és molt menor que en altres departaments i so-
bretot que la mitjana de l’ajust general que han fet o 
que han hagut de fer els diferents pressupostos del Go-
vern de Catalunya.

Em podria allargar, però jo crec que quan el presi-
dent analitza la gestió del Govern i dic que no enga-
nya és perquè reconeix les problemàtiques i les coses 
que continuen sent en gran part, doncs, un problema: 
el reconeixement de l’atur. No defuig els problemes, el 
president. Certament aquí no hem aconseguit inver-
tir-ne la tendència. Fixin-se vostès que no ha estat fins 
a la rèplica que el president ha posat en evidència al-
gunes dades de l’atur. Hauria pogut fer la seva primera 
intervenció dient que l’atur a Catalunya durant el dar-
rer any, per exemple, ha crescut molt menys que a al-
tres comunitats autònomes o que al conjunt d’Espanya. 
Hauria pogut dir-ho d’entrada. No ho ha volgut fer, 
perquè hi ha realment el reconeixement que 630.000, 
gairebé 630.000 persones enregistrades, o allò, a l’atur 
registrat, és una dada dramàtica.

Però, igual que això i amb la mateixa importància, 
sinceritat i sense engany, la dificultat de les finances 
públiques. Una altra cosa que ens ha fustigat, que ha 
fet allò que diu, eh?..., ha fet que el Govern ara no si-
gui gens agraït, la gestió del Govern no és gens agraï-
da. Recorden vostès, el mes de febrer o març, quan un 
servidor va parlar que pràcticament no es podien pa-
gar les nòmines a final de mes? Ho recorden? A aquest 
servidor li van inflar la cara alguns dels aquí presents. 
I, certament, s’han pogut pagar les nòmines, en gran 
part gràcies a persones, eh?, allò que a vegades també 
s’ironitza i es fa una certa conyeta, com el conseller 
Mas-Colell. Un privilegi tenir algú com en Mas-Co-
lell al capdavant de tot l’afer d’hisenda i d’economia 
d’un govern com el de Catalunya. En gran part s’ha 
pogut anar salvant gràcies a la gestió de gent com 
l’Andreu Mas-Colell.

Però sens dubte el problema hi és. El problema hi és 
fins a l’extrem que sobta que ara que el Govern de Ca-

talunya pot accedir a un fons com el fons articulat en 
el Fons de liquiditat autonòmic es digui que això és 
un rescat. I ens esquincem les vestidures i gairebé ens 
estirem els cabells, senzillament, d’un fons que resulta 
que nodrim nosaltres amb els nostres propis recursos. 
És com tirar-se cendra al cap. Aquest és un esport, el 
de tirar-se cendra al cap, que Convergència i Unió no 
en vol ser partícip. Tenim tot el dret del món d’accedir 
a un fons articulat i nodrit amb recursos dels catalans, 
només faltaria –només faltaria–, sobretot reconeixent, 
com ho feia el president, que les finances públiques 
és un problema important, molt important; però igual 
que ho és això, i no val defugir el tema, l’austeritat, 
no com a dogma, sí com a valor –no com a dogma, sí 
com a valor. I aquí no se n’han amagat, perquè ho sa-
bem, les retallades i la pressió fiscal.

I precisament perquè se n’han fet, de retallades, i pro-
bablement se n’hauran de fer, i perquè hi ha una pres-
sió fiscal, i una pressió fiscal dura i forta, no hi ha es-
pai per a l’engany. Aquí no hi ha espai per a l’engany 
ni per a l’autoengany; a vegades és autoengany.

Per dues vegades el president ens ha advertit. Jo crec 
que ho ha fet amb un esperit d’advertir. Ens aventurem 
a una campanya electoral. Fa molt poc hi va haver una 
campanya electoral a França. Hi ha qui va dir que no 
faria retallades i les ha fetes de forma històrica per al 
conjunt de la República Francesa: el Partit Socialista 
francès. Però això no s’acaba aquí. El Partit Popular 
va fer una campanya fa poc més d’un any que deia que 
d’impostos re de re: i els ha apujat tots –tots, tots. Pot-
ser no tenien alternativa; en tot cas, estaria bé que di-
guessin: «Potser ens vam equivocar fent la campanya 
que vam fer.»

Els hem mencionat el cas del Govern de coalició que 
avui es produeix a Andalusia. Per donar una xifra, no-
més: ha enviat a casa seva, ha enviat al carrer ni més 
ni menys que a 4.500 mestres. Això deuen ser reta-
llades, no? I, per la part de la pressió fiscal, fixin-se 
vostès que no ens alegra gens, i que també és quelcom 
que ha aparegut en les rèpliques, per la necessitat de 
poder donar exemple molt concret, fins i tot en aquest 
sentit estadístic, no?

Impost de patrimoni, més l’impost de la renda a Cata-
lunya situen una pressió fiscal gairebé del voltant del 
60 per cent. És clar, vostès poden parlar dels impostos 
dels rics, de fins a quin punt, a qui s’ha estat o no s’ha 
estat afavorint o no afavorint..., que el 43 per cent de 
tot l’impost de patrimoni recaptat a tot l’Estat espa-
nyol vingui del que es tributa a Catalunya, tenint en 
compte que altres comunitats el tenen bonificat i fan 
menys ajustos, acaba generant allò que aquí hi ha el 
doble de pressió fiscal i el doble de retallades.

I això el president, senzillament, el que els dic és que 
no ho ha amagat. I és en el marc, precisament, de l’eu-
ro, que l’única alternativa que hi ha, no el dogma, però 
sí el valor de l’austeritat, em temo molt que és l’engany 
–em temo molt que és l’engany. I farien bé, en aquest 
sentit, de prendre’n nota de cara a la contesa electoral 
que tenim d’entrada ja.

En aquesta avaluació de la gestió de govern he obser-
vat, amb un punt de preocupació, la intervenció del 
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Partit Socialista i del Partit Popular. Preocupació, per-
què són partits importants, estan governant o han go-
vernat, han de continuar, segur, sent –segur, segur, ho 
suposo jo– partits importants. I, home!, titllar que tot 
el fracàs del país és atribuïble a aquell senyor que es-
tà assegut allà..., em sembla realment un despropòsit. 
Catalunya no va bé, senyor president, per culpa seva, 
tota la culpa és seva, això que fa vostè de dissoldre el 
Parlament és res més que el seu fracàs.

M’hi podria allargar tant, tant que perdria probable-
ment, fins i tot, aquell component que, amb el qual he 
intentat de començar la intervenció, perdria la genero-
sitat que crec que ens hauria d’emplaçar. Però només 
una cosa, una cosa molt petita: d’haver continuat com 
anàvem... –ja no parlo de compliments...–, d’haver 
continuat com anàvem nosaltres probablement, el con-
junt de Catalunya, hauríem aniquilat l’estat del benes-
tar. No podíem continuar tirant de beta.

No sé si això ho consideren o no ho consideren un fra-
càs. Jo, en tot cas, sí que li puc dir, president, això no 
és..., ho he observat avui, en cap cas, grandesa de la 
política, eh? –no he observat en cap cas grandesa de  
la política. I si els moments són crítics i són dolents, 
que ho són i ho sap tothom, potser un punt de gran-
desa de la política hauria estat oportú, hauria estat bé.

Certament, hi ha moltes queixes de la gent per la ges-
tió del Govern. I això el president ho sap. I ell mateix 
diu: «Governar ara, no és gens agraït.» Però és que 
encara n’hi haurien moltes més, si no fos per una cosa 
a la qual jo crec que hem de refermar el nostre agraï-
ment: en el camí de l’eficiència, en el camí de poder 
fer el mateix amb menys, de poder fer més amb el ma-
teix, o, inclús, de poder fer més amb menys, qui ha 
jugat un paper absolutament cabdal és el treball del 
públic, de tots els cossos públics. I aquí vull remarcar, 
amb molt èmfasi, l’agraïment que el president feia a 
tota aquesta gent, amb més o menys queixes, que ha 
sabut poc o molt entendre el moment i que està, per 
entendre’ns, col·laborant perquè les queixes de la gent, 
que hi són, en el fons siguin menors del que potser po-
drien, fins i tot, ser.

Una cosa que la gestió del Govern em convé i vull 
aprofitar per remarcar, és que aquí no hi ha espai per 
contraposar l’agenda nacional a la gestió del Govern. 
Tot això forma part d’una mateixa agenda; forma part 
d’un mateix cos. És la mateixa preocupació. No val..., 
ja sé que ho fan i ho intentaran fer i ho continuaran 
fent segurament, però no perquè ho diguin mil vega-
des això passarà a ser una gran veritat, ni de bon tros. 
Forma part d’un mateix cos resoldre temes com les re-
clamacions financeres en el sistema de finançament de 
Catalunya, la gestió dels serveis d’aquest país i el ben-
estar i el progrés de la gent d’aquest país. Tot això for-
ma part d’un mateix cos, es tingui un sentiment o es 
tingui un altre sentiment, es parli en castellà o es parli 
en català. La sensació real que aquest és un país que 
paga més i retalla més, es defensa particularment amb 
una sola agenda, no intentant contraposar que, per un 
costat, hi ha la raó de la gestió i, per l’altre la bogeria 
d’una agenda nacional. Tot això configura una matei-
xa raó i una mateixa justícia, i apel·lo només aquí que 

hi hagi radicalitat democràtica perquè això esdevingui 
una realitat també en aquest Parlament.

Com hem arribat aquí? Això seria llarguíssim, per-
què, en el fons, probablement és la història de Catalu-
nya. Com hem arribat aquí? Tres missatges molt con-
crets i potser més l’explicació final, no? El president 
Mas ens deia ahir: «Podria ser que no s’hagin superat 
els dimonis atàvics envers Catalunya.» Aquesta és una 
explicació.

Hi ha una altra explicació, agraeixo la sinceritat, per-
què normalment ha estat un secret sota la taula, expli-
cat, allò, en passadissos i en menjadors, però mai ex-
plicat, allò, contundentment... Ho fa algú que no és un 
polític, que és un home poderós, un opinador, ho feia 
diumenge passat, per tant, no ho feia fa molt temps; 
una persona important, amb capacitat d’opinió i de ge-
nerar opinió i determinar, i que pensa –i que ho pen-
sa–, que, parlant del pacte fiscal i del conveni de Na-
varra, i del concert del País Basc..., parlant de tot això 
diu el següent, i ho diu en castellà –i ho llegeixo en 
castellà perquè està escrit en castellà–, diu: «Sea como 
sea, se trata de una excepción soportable...» –es refe-
reix al conveni navarrès i al concert basc– «debido al 
limitado peso del producto interior bruto de dichas co-
munidades en el conjunto del país. La incorporación 
del mismo sistema a Cataluña haría inviable el Esta-
do mismo, por lo que ningún ocupante de la Moncloa, 
cualquiera que sea su ideología, aceptará nunca seme-
jante propuesta, ni es pensable que pueda aprobarla, 
en ningún caso, el Congreso de los Diputados.» Pot 
ser que sigui per això que hem arribat aquí? Els ho 
deixo perquè ho analitzin.

Com hem arribat aquí? De forma molt clara, també 
per l’asfíxia financera. L’asfíxia financera que no és de 
les institucions només, ni de bon tros; és senzillament 
l’asfíxia financera de la gent, que ha acabat configu-
rant la raó i el plantejament de justícia més sòlid, més 
unànime i amb més consistència que s’ha articulat els 
darrers anys.

Per tot això hem arribat aquí. I de forma més exten-
sa són la història de les tres dècades, les tres dècades, 
que jo crec que, de forma magistral, plantejava el pre-
sident Mas als estaments de l’Estat, el dia 12, sense 
anar més lluny. Són tres dècades del catalanisme po-
lític intentant articular un estat que ens fóra còmode, 
que ens fóra confortable, i no ha estat possible. Són 
tres dècades de la feina de molta gent, que probable-
ment ens han ubicat en aquella cruïlla de ser..., o bé 
ser residuals o acceptar ser residuals o treballar per ser  
independents.

Probablement aquí m’agradaria portar-ho en l’exem-
ple d’una persona que això ho ha protagonitzat, aques-
tes tres dècades hi ha algú que les ha protagonitzades. 
Imaginin-se la persona i la figura, vostès la conei-
xen, vuitanta-dos anys, medalla d’or de la Generali-
tat de Catalunya –per cert, medalla lliurada pel pre-
sident Montilla–, amb aquella frase que també ajuda 
a aquesta certificació de: «Vigilad qué hacéis, no fue-
ra que el desapego fuera a crecer.» Ho recorden? Poc 
abans de la sentència del Constitucional.
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Ho repeteixo, torno a l’exemple, vuitanta-dos anys, 
medalla d’or de la Generalitat, amb cos i ànima en-
tregat a Catalunya, sempre amb el neguit de com la 
podia i com la pot servir millor. A mi és un testimoni 
que em «frapa», i que a més està escrit i n’ha deixat 
constància, presentant un llibre de l’Heribert Barre-
ra amb relació al Cambó, deia, el president Pujol: «El 
que hem de plantejar-nos ara és que potser no és un 
fracàs d’en Cambó, potser és un fracàs del catalanis-
me, i potser és un fracàs de Catalunya o no, o no és un 
fracàs. Perquè no és que no li sortís bé a en Cambó, 
és que no els ha sortit bé als que venien després d’en 
Cambó. No ens ha sortit bé a nosaltres...» –i continua, 
el gener del 2012, continua, diu: –«Ara estem en un 
moment en què hem de dir “això no ha sortit bé”.» És 
a dir, el projecte nacional català dominant des de l’any 
1970 ha fracassat, i afegeix: «Jo he fracassat.»

Jo crec que això «frapa», i no perquè ho digui qui ho 
diu, sinó perquè pot ser que respongui, equivocada-
ment, a una generació de gent més o menys coneguda, 
però sobretot de gent molt anònima que ha fet un munt 
de passos i un munt de feina, de milers de persones 
anònimes que en el fons no han fracassat. Perquè que 
avui puguem estar vivint aquests dies històrics té a 
veure amb tots els passos i tota la feina feta també per 
aquesta gent. I té a veure, en el fons, en poder exposar 
amb potència coses que s’han fet fins ara.

La proposta de Catalunya és il·lusionant. Catalunya té 
avui, com no la tenen altres contrades, una proposta 
il·lusionant, engrescadora. No és la conseqüència d’un 
fracàs, no és la conseqüència d’un lament. Si amb 
molt poc van poder fer tant, si amb molt poc van ex-
plicar al món que en algunes coses podem ser excel-
lents i podem dibuixar models catalans..., què no po-
dríem fer tenint més?, tenint més instruments?, què no 
podríem fer?

Catalunya i els catalans avui tenen una cosa que no 
té França, que no té Portugal, ni els portuguesos, que 
no té Grècia, que no té Espanya, però Catalunya sí 
que ho té: la capacitat i el convenciment que amb ei-
nes i amb instruments d’estat que avui no tenim i que 
podem tenir; podem tenir clarament una alternativa 
als ajustos de la contenció, la retallada; podem tenir 
una alternativa clara i pròpia per sortir de la crisi.  
I això engresca..., a la major part, jo ho crec, de vos-
tès, els engresca, i és positiu.

Aquesta legislatura que s’acaba..., amb ella acaba una 
etapa, amb ella acaba una època, aquesta època proba-
blement que mencionava el president Mas, durant tres 
dècades, durant més de tres dècades hem intentat es-
tar construint un estat que ens fóra confortable, còmo-
de, en què ens poguéssim desenvolupar. És per això 
que les properes eleccions seran transcendents, seran 
les primeres d’una nova època.

En aquest sentit, jo crec que és bo remarcar..., ho aca-
ba de fer amb una intervenció fa molt poc, advertint 
que això és complex, molt complex, i que té gran en-
vergadura i que no és un joc –i que no és un joc–, i que 
requereix, fins i tot, el deure de tenir..., el deure polític 
d’actuar amb intel·ligència –el deure polític d’actuar  
amb intel·ligència.

Però l’etapa que s’inicia és l’alternativa, en el fons, de 
l’etapa que tanquem, i certament aquí la gent haurà  
de decidir, i aquí la radicalitat democràtica..., sí n’hi ha 
alguns que ens volen, encara, mantenir en l’etapa que 
estem tancant, que és la lenta però contínua decadèn-
cia. Que quedi clar, que en aquest canvi d’etapa –ho 
dic per les intervencions rupturistes– no volem tren-
car, volem decidir. S’entén bé, no? S’entén força bé.

Si decideixen a Madrid, ens toca dir que és la unitat; 
si decideixen a Madrid no és trencar, i si decidim des 
d’aquí, aleshores és la ruptura. Doncs, fixin-se, no és 
la cessació, no és la ruptura, és el decidir –és el de-
cidir. I això va per unes quantes forces polítiques  
que sabem que això ho atien. El terreny del desa-
cord, que pot ser-hi, que és legítim que hi sigui..., el 
terreny del desacord, en el fons, seria bo que no es-
tigués entre els que volem un estat propi i uns ins-
truments d’estat i els que no ho volen. El terreny del 
desacord no hauria d’estar entre els que volen la in-
dependència i els que no la volen. El terreny del de-
sacord no hauria d’estar entre aconseguir instruments 
d’estat o els que consideren que no tenim dret a instru-
ments d’estat. El terreny del desacord em temo que, si 
no som curosos, s’acabarà articulant entre l’actitud de-
mocràtica, entre aquells que accepten la voluntat de la 
majoria i els que no l’accepten. I és en aquest terreny 
que s’inicia la nova etapa.

Acabo amb dues coses. Una al voltant d’un risc, d’un 
risc que com a mínim en les intervencions d’avui i 
amb les declaracions que es fan darrerament pot ser 
prou evident, al voltant de la cohesió social. S’hi ha 
començat a jugar –ho dic entre cometes, això de «ju-
gar»–, s’han començat a estendre rumors sobre la di-
visió, la fractura interna... Això no és estrictament una 
dinàmica nova; fa anys això altra gent ja hi havia ju-
gat perillosament, hi havien jugat perillosament. Però 
m’agradaria en aquest sentit refermar el fet que jugar 
en aquest àmbit no donarà resultats, perquè sociològi-
cament el país és molt diferent, perquè tots els que van 
venir, parlant clar, tots els que van venint, que van ve-
nint i que van arribant, han fet el país actual. Tots els 
que hi són són propietaris del país, tots els que estan 
aquí són propietaris d’aquest país.

Per tant, en aquest rumor, en aquest jugar perillosa-
ment, en aquest intent a vegades de la divisió inter-
na, es pretenen confrontar sentiments, no?, sentiments 
d’origen contra sentiments d’acollida. I aquí, doncs, 
les Ortegues, els Nadals, les Montalbans, les Bata-
lles, les Viles, els Herreres, els López, i tants que n’hi 
ha com vostès, ningú ha de renunciar als seus senti-
ments, ningú. Perquè el dilema no està al voltant de 
l’elecció dels sentiments. I s’ha dit, però s’ha de dir 
ben fort: el dilema no està aquí, el dilema està en el 
fet que aquests Nadals, eh?, i aquests Puigs, i aquests 
Fernández, i aquests López i aquests Herreres, el que 
volen és garantir el futur dels seus fills i dels seus néts. 
És aquí, el dilema! I aleshores l’elecció és molt cla-
ra –aleshores l’elecció és molt clara. No és un joc de 
sentiments.

Volia acabar amb una cosa –ja em quedo sense temps– 
que en tot cas ahir em va sorprendre i, certament, a 
més a més, no tinc per què amagar-ho, em va emo-
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cionar; i no hi vegin més lectures, no n’hi ha més, de 
lectures. Jo i altra gent fa anys que col·laborem amb el 
president Mas, que hi treballem plegats; des de dife-
rents responsabilitats, amb diferents reptes, amb di-
ferents circumstàncies, sent ell algun altre càrrec que 
havia estat al Govern, secretari general de Convergèn-
cia, candidat durant molts anys, candidat durant gaire-
bé vuit anys, i ara president. I ell sempre acompanyat 
de Convergència, de Convergència i Unió. El punt de 
sorpresa –perquè jo el desconeixia, certament– i el 
punt d’emoció tenen a veure amb un pronunciament 
humà, molt personal, del president ahir, que empla-
ça aquest moment transcendent a un projecte estricta-
ment vital per part d’ell, gairebé m’atreviria a dir a un  
compromís de vida. Ens emplaça i ens trasllada  
a un compromís de vida! Algú que lliga el seu futur a  
assolir..., el seu futur personal, no el d’un programa 
electoral o d’un partit polític, no, no, el d’ell, el d’ell 
personalment, a assolir els objectius nacionals que els 
catalans es plantegin, que els catalans es proposin. Ai-
xò va molt més enllà d’un programa, d’un compromís 
electoral, d’una gestió de govern i fins i tot d’un partit 
polític. I això m’atreveixo a dir que és el que ens situa 
que en un moment extraordinari crec que es prenen 
decisions extraordinàries i ho fan persones extraordi-
nàries. Jo crec que aquesta persona extraordinària..., 
ell es considera només un instrument, però és el pre-
sident Mas.

Moltes gràcies, president; gràcies, presidenta; gràcies, 
senyores i senyors diputats.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Té la paraula el molt honorable president de la Gene-
ralitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, senyor Oriol Pujol, bé, aquesta és la meva darre-
ra intervenció en aquesta legislatura com a president 
de la Generalitat; després de les eleccions veurem què 
passarà. Les eleccions sempre, per definició, són ober-
tes, i, per tant, a nosaltres ens correspon proposar i de-
fensar les nostres idees a la ciutadana; a la població de 
Catalunya li correspon decidir com i qui o qui i com 
vol que la representi en les opcions més majoritàries 
o més minoritàries. Tenint en compte que és la meva 
darrera intervenció –suposo que la resta de grups par-
lamentaris em permetran aquesta petita llicència–, em 
voldria adreçar als diputats i diputades de Convergèn-
cia i Unió i a l’actual Govern de la Generalitat per do-
nar-los les gràcies, perquè jo, com a mínim tant com 
els altres, sóc conscient de fins a quin punt aguantar 
les condicions de la governació d’un país en els mo-
ments que estem no és fàcil, no és còmode, algunes 
vegades no és entès, altres vegades és clarament re-
butjat, altres vegades és combatut, altres vegades és 
denigrat... Tot això és així, i no ens en podem queixar, 
perquè poc o molt ja ho sabíem.

Jo vaig intentar començar aquesta legislatura –i no ho 
vegin com un tret, diguem-ne..., no ho vegin com una 
ensabonada pròpia, no?, per entendre’ns, com un es-
combrar cap a casa–, vaig intentar començar aques-
ta legislatura intuint la magnitud del problema que te-
níem a sobre –val a dir que no el vaig veure del tot; 
el problema que teníem a sobre superava les meves 
pròpies expectatives, que ja eren bastant altes quant  
a problema– i vaig intentar encetar aquesta legislatura 
ni enganyant-nos ni enganyant, perquè vaig entendre 
que l’única manera de tirar endavant això –i fins i tot 
amb aquesta actitud havia de ser difícil–, l’única ma-
nera era adreçar-se a una societat madura i responsa-
ble, que era el poble català, i convidar-los a un esforç 
col·lectiu que no havia de ser fàcil per a gairebé ningú. 
I això ho hem intentat fer durant divuit, dinou mesos 
que haurà durat aquesta legislatura.

Això, evidentment, té els seus problemes, perquè quan 
parles clar i ets molt transparent, doncs, hi ha gent 
que s’empipa, perquè la realitat és així, no? Només té 
una virtut: que és que amb el pas del temps ningú pot 
dir..., molta gent podrà dir o bastant gent podrà dir: 
«Aquests ho han fet malament», «ho han fet mala-
ment», «ho podien fer millor» –alguns de vostès ens 
ho han dit– o «ho han fet clarament malament», et-
cètera, no? Això es podrà dir –això es podrà dir. Però 
crec que el que no es podrà dir és: «Aquesta gent han 
enganyat, a aquesta gent els fa por, els va fer por dir la 
veritat, a aquesta gent els va fer por convidar el país 
a un esforç col·lectiu, perquè no quedaven bé algunes 
coses que s’anaven a fer.» I jo sóc conscient que en 
aquest camí, que ha sigut un camí curt –és cert–, no 
ha arribat a dos anys, hi ha hagut per part de les dipu-
tades i diputats de Convergència i Unió i dels mem-
bres del Govern de la Generalitat un tancament de fi-
les total –total, absolut– i una feina sobre el terreny, 
per entendre’ns, de primera línia, i això ens ha per-
mès, doncs..., bé, no quedar simplement arrossegats 
per la ventada. I com que la ventada no era una brisa, 
sinó que era una tramuntana o un mestral molt gros, i 
ho segueix sent –i ho segueix sent–, doncs, crec que 
jo..., vaja, vostès, espero que no s’ho prenguin mala-
ment si jo faig aquest reconeixement després de la in-
tervenció del senyor Oriol Pujol.

L’Oriol Pujol parlava de la coherència. Bé, jo simple-
ment vull dir en aquest sentit que crec que és coherent 
anar a les urnes, crec que ho és. A tot govern –vostès 
ho entendran, perquè molts de vostès hi han estat– li 
fa mandra anar a les urnes abans que toqui, a tot go-
vern li fa mandra. La tendència natural dels governs  
–i jo hi he estat, en altres governs, no com a president– 
és pensar que si «apures» fins al final i dures una mica 
més, les coses s’acabaran arreglant; és humà i és na-
tural que sigui així. I, per tant, quan el senyor Oriol  
Pujol deia «era coherent», era coherent per una raó 
molt clara, i era que jo entenc que encara que es podia 
governar el país perquè no hi havia..., vaja, crec que 
podíem haver governat el país fins a l’any 2014, crec 
que no l’hauríem governat en aquest cas amb les con-
dicions ambientals que en aquest país estan canviant 
d’una manera molt clara; segurament per moltes raons 
diferents. I a partir d’aquí crec que és coherent anar a 
les urnes. Ho deia el senyor Oriol Pujol, i jo ho vaig 
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pensar d’aquesta manera: s’hi podia haver anat al no-
vembre, s’hi podia haver anat a principis de desembre, 
la data és el de menys, però no es podia trigar gaire a 
anar a les urnes i clarificar la posició del país en un te-
ma central com és el seu futur nacional i la forma en 
què el país es vol organitzar en aquestes properes dè-
cades i en aquestes properes generacions.

Ja que parlem de generacions, i agafant el fil de la in-
tervenció del senyor Pujol, deixeu-me dir que, quan 
a vegades es pinta, diguem-ne, el pas de tota aquesta 
generació anterior com un fracàs, jo crec que en ai-
xò s’està sent potser excessivament dur. Perquè, de la 
mateixa manera que la Mancomunitat de principis del 
segle xx no va ser un fracàs, hi havia uns instruments 
molt dèbils, però encara avui vivim d’institucions que 
es van crear aleshores, amb molt pocs instruments i 
molt bona voluntat, i molta matèria gris, per enten-
dre’ns, i molt patriotisme; igual que durant l’època de 
la República es van fer tota una sèrie de coses que des-
prés s’han recuperat, perquè no eren coses antigues, 
simplement eren coses que havien quedat anul·lades 
com a conseqüència de la dictadura franquista, de la 
mateixa manera crec que es podrà dir que molts go-
verns de molts colors diferents, tant a nivell de Catalu-
nya com a nivell del conjunt de l’Estat, aquests darrers 
vint-i-cinc, trenta anys, han fet tota una sèrie de coses 
que han portat que tant Espanya com Catalunya fossin 
països que estan a Europa, que estan amb una moneda 
comuna, que han creat unes bases bastant sòlides de 
l’estat del benestar i que, a més a més, tenen un teixit 
productiu raonablement modern i raonablement obert 
cap a l’exterior. I com que aquí hi ha col·laborat molta 
gent, doncs, ens ho podem dir.

Clar que tot això té moltes falles i té moltes mancan-
ces i té moltes debilitats, i en algun sentit té els peus 
de fang segurament des d’una òptica catalana. Però ai-
xò no ha de treure, crec jo, que negligim o simplement 
etiquetem com un fracàs una obra col·lectiva que des 
de molts punts de vista –i això es pot dir des de l’ajun-
tament més petit fins als ajuntaments més grans, fins 
a Catalunya com a país, fins al conjunt de l’Estat es-
panyol– ha sigut, malgrat tot, una obra sòlida, no?, i 
les obres sòlides sempre deixen petjada, sempre. Serà 
més fonda, serà una mica menys fonda, però sempre 
deixen petjada.

I ara estem aquí. Estem aquí, però simplement canvia 
l’escenari. No és que tot l’anterior sigui un fracàs, és 
que canvia l’escenari, perquè la gent va evolucionant 
mentalment. Els canvis profunds en un país –això ho 
han escrit molts sociòlegs aquests darrers anys– es 
produeixen quan realment aquests canvis niuen en la 
consciència de la gent, en els cervells de les persones i 
fins i tot en el cor de les persones; això és així. No sa-
bem exactament fins a quin punt això té una dimensió 
molt gran a Catalunya, ho anirem sabent aquests pro-
pers mesos, properes setmanes i propers mesos. Però, 
si això és així, hem de procurar tots plegats pujar a 
aquest tren, perquè al final, passat aquest procés, tots 
seguirem sent catalanes i catalans i ciutadans d’aquest 
país, hàgim quedat com hàgim quedat en aquestes 
eleccions, hàgim quedat com hàgim quedat en les 
consultes que es produeixin en els propers temps, pro-

bablement, amb tota seguretat, espero, en aquesta pro-
pera legislatura.

Per tant, amb la consciència que al final hi serem tots, 
permetin-me que jo acabi, doncs, fent una invitació 
general i agafant unes paraules del senyor Oriol Pujol 
pràcticament al final de la seva intervenció –no al fi-
nal, final, que no m’hi referiré, sinó just abans d’arri-
bar al final, no?–, quan parlava de: «Ha arribat l’hora 
que els catalans i les catalanes decidim.» Després veu-
rem què podrem decidir, ja ho veurem, però ha arribat 
l’hora que decidim. I en aquesta línia crec que això 
pot ser una invitació per a tothom, per què no? –per 
què no? No ens podem posar d’acord en una cosa tots 
plegats, que és que val la pena que en aquests propers 
quatre anys el poble de Catalunya sigui cridat a deci-
dir el seu futur nacional, independentment de la po-
sició que en aquesta consulta hi tinguem tots plegats 
com a formacions polítiques? Però posem-nos d’acord 
–em sembla que ho deia algú de vostès, no?– en la ma-
triu de tot això. I la matriu, finalment, és que el poble 
de Catalunya sigui cridat a decidir el seu futur nacio-
nal, amb les estructures d’estat, amb l’estat propi, amb 
la tipologia que cadascú vagi a defensar en aquesta 
consulta. Però, si ens posem d’acord en el camí per ar-
ribar-hi, aquest país haurà fet un pas de gegant.

I això no va en contra de cap plantejament. Fixin-se: 
una cosa és arribar en aquest punt i una altra cosa és 
defensar, en aquest punt a què arribarem, posicions di-
ferents. Però això seria un exercici de democràcia en 
estat pur, un exercici de maduresa d’una potència ex-
traordinària i, per què no?, una sintonia a dintre de Ca-
talunya, entre les formacions polítiques catalanes, que 
segur que donaria rèdits positius de cara al futur, inde-
pendentment dels resultats que en això es produïssin, 
perquè hauríem fet una gran operació de país, de gran 
envergadura i, a més a més, doncs, reconeixent que 
Catalunya és un país que té no només maduresa, sinó 
sobirania suficient per plantejar-se això. Que altres no 
s’ho plantegen i no és cap demèrit, això. No s’ho plan-
tegen perquè la seva òptica és diferent; és natural que 
sigui així. Això no ens fa ni millors ni pitjors, simple-
ment ens fa, doncs, el que som.

En aquesta línia que deia el senyor Oriol Pujol, to-
ca decidir, jo els convido a fer aquesta reflexió. Ara 
no ho podrem resoldre, tampoc ho podrem resoldre 
en aquest debat, però pensin si és possible, indepen-
dentment de les posicions de cadascú, donar un se-
nyal al poble de Catalunya, que serà cridat a decidir 
en aquests propers quatre anys el seu futur com a pa-
ís, el seu futur com a nació. Si arribem a aquest punt, 
els asseguro que fins i tot l’avançament electoral haurà 
valgut la pena.

Moltes gràcies.

(Forts aplaudiments.)

La presidenta

Acabat el debat, aquesta presidència fa avinent que, 
per tal de donar compliment a l’article 133 del Regla-
ment, la tramitació de les propostes de resolució sub-
següents a aquest debat serà la següent.
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El termini per presentar les propostes de resolució se-
rà avui, dimecres, fins a les 20.30. La comunicació als 
grups parlamentaris de les propostes admeses per la 
Mesa es farà cinc minuts després. El termini per pre-
sentar les propostes transaccionals finirà a dos quarts 
d’onze de demà, dijous, i és un termini improrroga-
ble. La comunicació als grups parlamentaris de les 
propostes admeses per la Mesa es farà cinc minuts 
després. El termini de comunicació a la Mesa de les 

propostes de resolució que els grups parlamentaris sol-
licitin que es votin separadament finirà a les dotze. I la 
sessió per al debat i votació de les propostes de resolu-
ció es reprendrà demà, dijous, a les quatre de la tarda.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de vuit del vespre i vuit 
minuts.
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