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Mas replica a Aznar:
“Aquest poble mai s’ha

doblegat per sotmetre’s”

“Aquest poble mai s’ha doblegat per
sotmetre’s”. Artur Mas replicava
així ahir a Aznar, i també a Zapate-
ro. Mentrestant, Duran descol·loca-
va CDC en desvincular la llei de con-
sultes de l’autodeterminació.

tat. I el president de la Generalitat,
Artur Mas, ho aprofitava per recor-
dar: “Malgrat les forces molt pode-
roses que han intentat doblegar
aquest poble, la gent només ha incli-
nat l’esquena per treballar, no s’ha
doblegat mai per sotmetre’s. Ni amb
dictadures, ni amb monarquies ab-
solutistes, ni amb decrets”, reblava.
Responia així a l’entrada en escena
de José María Aznar, el discurs del
qual “fa por”, a parer de Mas.

En un clar missatge en clau inter-
na, el líder de CiU va apel·lar a la
“moral col·lectiva i de victòria” da-
vant el projecte que ha endegat el pa-
ís. El president de la Generalitat va
aprofitar el record històric de la
transversalitat política que va fer
possible la Mancomunitat a contra-
corrent per fer una crida a la unitat
del catalanisme a l’altura de les que
han caracteritzat els grans moments
de la història del país. I en una rei-
vindicació de la Mancomunitat com
a inspiració de les estructures d’es-
tat, va situar la Hisenda pròpia al
capdamunt de la llista de prioritats.

Duran i la consulta
Si bé a la tarda Mas va mirar de re-
cuperar el to èpic post-Diada, el seu
soci Josep A. Duran i Lleida va des-
concertar CDC en recomanar, a tra-
vés de la seva tradicional carta web,

que no es digui que la llei de consul-
tes que prepara el Parlament servi-
rà per convocar un referèndum
d’independència. “Crec que és bo
deixar clar quin és el seu objectiu,
perquè, si nosaltres mateixos co-
mencem a dir que aquesta llei per-
metrà una consulta i que serà sobre
la independència –sí o no–, ens tro-
barem amb el recurs davant el TC
abans que s’aprovi”, reflexiona.

Jordi Turull, president del grup
parlamentari de CiU, no va trigar a
assegurar que aquesta llei ha de ser-
vir per fer possible el referèndum en
cas que no hi hagi acord amb l’Estat.
Mas també va replicar a Duran i li va
aclarir que la utilitat d’aquesta nor-
ma “la decidiran les institucions ca-
talanes”. La consulta segueix ten-
sant l’engranatge de CiU.e
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BARCELONA. “No hem fet la Manco-
munitat per tenir una Diputació
més gran ni per donar a l’ànima ca-
talana un petit cos d’administració
subordinada, secundària: una pro-
víncia. Tots, anant més o menys en-
llà, [...] volem per a Catalunya un cos
d’estat, tots sentim que la dignitat
popular catalana exigeix imperiosa-
ment, més o menys accentuades,
formes d’estat”. La cita és d’Enric
Prat de la Riba, del 1917, en ser ele-
git per segon cop president de la
Mancomunitat de Catalunya. I tor-
na a tenir vigència gairebé 100 anys
després de la creació, el 1914, de la
Mancomunitat, que dotava el país
per primer cop des del 1714 d’una
institució amb vocació d’autogo-
vern, malgrat els obstacles i resis-
tències de l’Estat.

La frase de Prat de la Riba resso-
nava ahir al Saló de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat, on s’hi inau-
guraven els actes de la commemora-
ció del centenari de la Mancomuni-

Artur Mas, amb la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, durant la inauguració de
la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Prat de la Riba. CÈLIA ATSET

Duran descol·loca CDC en voler desvincular
la llei de consultes de l’autodeterminació
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Un estudi constata que l’Estat utilitza la crisi per recentralitzar-se
La crisi està provocant una recen-
tralització progressiva a l’estat es-
panyol. Ho constata un informe de
l’Institut d’Economia de Barcelo-
na, que preveu que la tendència es
pot incrementar i consolidar.

ROGER TUGAS

BARCELONA. Els partits catalanis-
tes fa temps que denuncien la vo-
luntat recentralitzadora del govern
espanyol. L’informe anual sobre fe-
deralisme fiscal de l’Institut d’Eco-
nomia de Barcelona presentat ahir
a la UB, que analitza detalladament
com afronta la crisi l’Estat, els va do-
nar la raó. Les conclusions són de-
molidores: “La crisi ha estat una ex-
cusa per a la recentralització i ha
servit perquè hi hagi més partida-
ris d’això”, va concloure en la pre-
sentació de l’estudi una de les seves
editores, la catedràtica d’hisenda
pública Núria Bosch, també vice-
presidenta del Consell Assessor per
a la Transició Nacional (CATN).

De fet, el cas espanyol no és aïllat,
tal com demostren alguns dels ar-

ticles que conté l’informe, que des-
taquen com en estats com Dinamar-
ca, Grècia, el Regne Unit, Itàlia o
Noruega també s’ha donat cert pro-
cés de recentralització “des de
l’oportunisme polític, que s’atre-
veix a posar en pràctica unes polí-
tiques que en circumstàncies nor-
mals tindrien molta menys accepta-
ció”, explica el catedràtic d’hisenda
pública de la George State Univer-
sity Jorge Martínez Vázquez. De fet,
la mateixa Bosch accepta que es
practiqui certa “política recentralit-
zadora en algun moment excepcio-
nal” per controlar l’excés de dèficit,
però el cas català presenta alguns
riscos peculiars.

D’una banda, l’estudi posa en re-
lleu que la falta d’una veritable au-
tonomia fiscal i d’una estructura re-
alment federal de l’estat espanyol
provoca que les comunitats autòno-
mes estiguin més exposades a les
temptatives recentralitzadores. A
més, hi ha el perill que el procés es
consolidi més enllà de la crisi, atès
que “està en plena efervescència i
tots els indicis porten a la convicció

La vicepresidenta del CATN i catedràtica d’hisenda
pública, Núria Bosch, presentant l’informe. PERE VIRGILI

que en el futur immediat aquesta
tendència s’incrementarà molt no-
tablement”, segons denuncia l’ex-
pert en dret constitucional Carles
Viver Pi-Sunyer, president del
CATN. En concret, el procés es no-
ta, per exemple, en la determinació
de les retallades que cal efectuar o
les mesures relatives al control del
dèficit, a la fixació dels diversos lí-
mits i a la reforma constitucional.
Una anàlisi que subscriuen els al-
tres redactors de l’informe, com el
catedràtic d’hisenda pública de la
Universitat de Vigo Santiago Lago.

Contra la reforma local
Igualment, l’estudi fa referència a
altres aspectes d’actualitat, com la
reforma estatal de l’administració
local, que qualifica d’“atemptat a
l’autonomia local”. El seu altre edi-
tor, el catedràtic d’hisenda pública
Albert Solé, critica que la llei “redu-
eix l’autonomia local”, “no corre-
geix l’excessiva fragmentació muni-
cipal de l’Estat” i “reforça les dipu-
tacions, el nivell de govern més dis-
cutit pel que fa a efectivitat”.e

Zapatero: “Artur Mas
no és independentista”
L’expresident del govern espanyol
José Luis Rodríguez Zapatero es
va mostrar ahir convençut que el
procés sobiranista endegat a Cata-
lunya “no anirà enlloc” perquè els
màxims dirigents de CiU, incloent-
hi el mateix Artur Mas, “no són in-
dependentistes”. A parer seu, el
pols sobiranista no és cap altra co-
sa que una “estratègia política”
que CiU no portarà fins a les últi-
mes conseqüències. Zapatero va
definir Mas com un polític amb
“altura i formació” i va remarcar
que Europa va en sentit contrari a
la creació d’un estat català.

Resposta
“Elmissatge
d’Aznarnoés
nou,peròfa
por”,assegura
elpresidentde
laGeneralitat


