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Els pactes catalans:  
la desigual disputa  
pel poder
Patrícia Gabancho

Estudiarem dotze episodis del pactisme català, per veure 
que hi ha pactes i pactes, i hi ha seny i hi ha ingenuïtat. Faig 
l’advertència que, necessàriament, la presentació d’aquests 
pactes serà esquemàtica, buscant-hi més una tipologia –una 
actitud– que no pas la precisió en el detall històric. I que, 
també per necessitat, serà més un relat de les elits que no 
pas de les classes populars: estem parlant de poder.

1. Catalunya independent1

El pactisme català neix com una búsqueda d’equilibri de 
poders, dins del marc d’un règim feudal que és pactista per 
antonomàsia. La base del pacte feudal és donar per rebre, 
tot i que aquest intercanvi es produeix dins d’un esquema 
de jerarquia i, per tant, qui està a dalt imposa les condicions 
i les agreuja paulatinament. Esquematitzant, podríem dir 
que hi ha un pacte de collita per protecció i de suport al rei

pel projecte que el rei encarna (i els seus beneficis). Els pactes són desiguals, i és important 
apuntar-ho, perquè quant més poder es té, més s’imposen condicions draconianes a qui es 
veu obligat a pactar: no és el mateix el lligam gairebé esclavista del camperol amb el senyor, 
que el del senyor amb el rei. La lliçó que en podem treure és que hi ha pactes desiguals, pactes 
de necessitat, i aquest és un bon indicador de la relació jeràrquica entre Espanya i Catalunya. 
Mentrestant, tornant al feudalisme, l’Església és qui menys dóna a canvi de poder i terres: dóna 
transcendència i, en certa manera, estabilitat; és un pacte per la vida eterna, una altra mena de 

1 Aquest article recull el text de la ponència presentada a la Jornada Usos (i abusos) del seny polític que va tenir lloc el 19 
d’octubre de 2016 a l’Ateneu Barcelonès i va ser organitzada pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.

1
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és el pactisme. I, en efecte, 
el pactisme encarnaria 
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poder que no té competència. En aquest esquema, el rei és qui arbitra i qui intenta mantenir 
incòlume el seu poder pactant amb qui pogués equilibrar les pretensions de la noblesa, l’esglaó 
immediat: Jaume I n’és mestre.

És interessant recordar que el jurament que les Corts imposaven al rei l’obligaven a defensar 
privilegis i usatges, i obeir el mandat de les deliberacions, “i si non, non”. Només podia ser rei 
si assumia les limitacions imposades per les Corts, en les quals els tres braços s’equilibraven i 
competien entre si. Al mateix temps, la casa reial catalana estableix una política de pactes amb 
les cases regnants del Mediterrani a través dels matrimonis. Tot i estendre aquest truc a altres 
corones, no estalvien guerres amb els poders més forts, el papat, França i Castella.

Dit això, assenyalo que Salvador Giner, en un breu estudi sobre l’evolució de la societat ca-
talana al llarg de la història,2 fa notar que Castella no és mai feudal, un detall que intriga, diu, 
els historiadors d’arreu.

2. El trencament interior: Casp 

A la mort sense descendència operativa de Martí l’Humà, que va traspassar deixant la suc-
cessió oberta, es desferma una lluita de poder a la Cort catalana que acaba sent una baralla 
de tots contra tots. Hauria estat intel·ligent confegir un pacte, ni que fos contra l’hereu elegit, 
per preservar la independència de la corona, però la competència entre estaments –emergents 
contra consolidats– va fer impossible una jugada d’aquest tipus. Atès que calia oposar un candi-
dat guanyador a l’hereu natural que era el comte d’Urgell, 
semblava bona idea donar pas a un pretendent que tenia 
predicament a Aragó i València. La complicitat del papa 
Luna i de Vicent Ferrer és determinant, tot i que cadascú 
defensa els seus interessos, a vegades contradictoris. Sigui 
com sigui es trenca el pacte interior català. En resulta una 
derrota en tota la regla.

És simbòlica la topada del nou rei Ferran, de nissaga 
castellana, amb els impostos. El rei es nega a pagar l’impost 
de la carn, i els consellers de la ciutat, amb Fivaller al capdavant, el van a veure: el rei no és 
diferent dels altres, ha de pagar com tothom (aquest és el pacte, simbòlic). Piquen a la porta del 
palau reial. Qui és? Barcelona!, responen. Equilibri de poders, encara.

3. Fi del regne: el 1714 

El territori dels pactes queda definitivament esbotzat el 1714. Representa el primer exili de la 
classe dirigent catalana, que posava el país en la senda dels petits països europeus mercantils i 
parlamentaris, moderns en el seu moment. Volem ser una petita Holanda del Sud, deia aquesta 

2 GINER, S. Catalunya. Galerada, 2014

ELS PACTES SÓN DESIGUALS,  
I ÉS IMPORTANT APUNTAR-HO, 
PERQUÈ QUANT MÉS PODER ES 
TÉ, MÉS S’IMPOSEN CONDICIONS 
DRACONIANES A QUI ES VEU 
OBLIGAT A PACTAR



Els pactes catalans: la desigual disputa del poder - Patrícia Gabancho8

classe dirigent, derrotada en la Guerra de Successió, que se’n va a Viena o perd el seu predica-
ment. Amb el Decret de Nova Planta no hi ha pacte possible: l’escenari ha canviat.

O sí. Hi destaquen dos filipistes, dos personatges recurrents en la coreografia catalana, que 
trobarem duplicats (i multiplicats) el 1939. Gent que vol fer carrera en el nou règim i que, tot 
trencant amb la pròpia trajectòria, es pleguen a col·laborar en el desmantellament físic i intel-
lectual del país vençut. És un pacte de traïció, que es dóna en totes les societats vençudes.

El primer personatge és Josep Aparici (el podríem aparellar amb un Carles Sentís), el fun-
cionari encarregat de confiscar els arxius oficials i preparar el Cadastre, que és l’instrument 
impositiu que inaugura el dèficit fiscal, perquè per primera vegada Catalunya contribueix a 
finançar una corona centralitzada. És Felip V, i no pas els Reis Catòlics, qui unifica el regne 
d’Espanya eliminant els rastres institucionals dels antics regnes. El segon personatge és Francesc 
Ametller, un intel·lectual (posem-lo al costat de Valls i Taberner) que fa un intent per suavitzar 
la Nova Planta, mirant de salvar les institucions no representatives, a canvi de liquidar les més 
importants. Aquest home arribarà a tenir un títol nobiliari però cap dels dos assolirà llocs de 
poder real, perquè el nou règim no se n’acaba de refiar.

En el que queda de segle, Catalunya no té capacitat de pactar res. Refà les estratègies, cosa 
que és important perquè revela que la derrota no ha estat completa. I el primer que reconstitueix, 
com qui torna a aixecar la casa, és la classe dirigent. Es reprèn el projecte de modernitat, precisa-
ment: acabarà quallant en una institució tan aparentment banal com la Junta de Comerç. Neix, 
després de més d’una dècada de negociació a Madrid, per posar ordre en el tràfic amb Amèrica 
ara que Carles III ha autoritzat els ports catalans a exercir com a tals. La negociació amb Madrid 

obre un nou camí: el de demanar i rebre, desiguals els dos 
plats de la balança. Una consciència que s’afermarà en la 
mesura que els segles següents són de negociació amb el 
poder real.

La Junta de Comerç, en el marc de la Il·lustració, fa 
un programa que avui en diríem de I+R, propiciant acadè-
mies tècniques, promovent patents i practicant l’espionatge 
industrial sobretot a Anglaterra per enfortir la incipient 
indústria local. Anys a venir, la Renaixença (1833) donaria 

a aquest impuls la base popular necessària mitjançant la reivindicació de la llengua i la història, 
o sigui, de la identitat. Els dos corrents –modernitat i identitat– constitueixen la base del catala-
nisme, que es concreta políticament el 1900.

Ara bé: aquesta classe dirigent i aquesta classe intel·lectual fan les maletes i se’n van a Cadis 
a participar del projecte liberal espanyol. No plantegen cap autonomia perquè confien que una 
nova Espanya està a punt de néixer i que aleshores tot anirà bé, que es podrà parlar de tot. És la 
primera vegada que Catalunya fa confiança a Espanya. No hi ha, doncs, pacte: hi ha aquiescència.

4. El segle XIX: participar del poder 

Aquest segle és l’intent de les elits catalanes de pactar amb Espanya unes condicions favorables 
de desenvolupament –el proteccionisme–, des de la convicció que Catalunya és una part inte-
grant d’Espanya, malgrat el fracàs del projecte liberal. Un projecte que era nacional espanyol 

DESPRÉS DE 1714,  
CATALUNYA REFÀ LES 

ESTRATÈGIES, COSA QUE ÉS 
IMPORTANT PERQUÈ REVELA  

QUE LA DERROTA  
NO HA ESTAT COMPLETA
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i fortament centralitzat, sense concessions als antics regnes. I sobretot, un Estat que cal mo-
dernitzar a través de l’impuls català, si convé implicant-se en el poder (Prim). Aquest projecte 
també fracassa. El segle, especialment convuls, se simbolitza en l’assassinat del general Prim i 
el bombardeig de Barcelona per Espartero.

Catalunya endins no hi ha pacte social de cap mena. 
No existeix la necessitat d’establir una certa cohesió entre 
classes enfrontades, ni de compartir res que s’assembli a 
un projecte col·lectiu.

5. El regeneracionisme: prendre el poder

Aquesta implicació espanyola fa un tomb en els anys que 
segueixen la desfeta imperial del 1898. Espanya està depri-
mida, Catalunya viu l’eufòria del modernisme: té un projecte ambiciós que ja és tan econòmic 
com cultural. Ja no es proposa un pacte amb l’Estat per protegir la indústria local, sinó que 
l’aposta és fer-se amb el poder per portar Espanya a la modernitat.

Joan Maragall, que serà un dels grans portaveus del regeneracionisme, un terme que impli-
cava també la reconstitució del règim polític per un sistema més transparent i menys caciquil, 
escriu al 1902:

La nueva civilización es industrial y Castilla no es industrial; el moderno espíritu es 
analítico y Castilla no es analítica; los progresos materiales inducen al cosmopolitismo 
y Castilla, metida en un centro de naturaleza africana, sin vistas al mar, es refractaria al 
cosmopolitismo europeo (…) Castilla ha concluído su misión directora y ha de pasar su 
cetro a otras manos.3 

Es veu amb claredat que el govern de l’Estat està en mans castellanes, amb un tarannà ben 
definit en aquest article: poder i capacitat no van junts i és això el que cal corregir. No es planteja 
un pacte sinó una substitució. Per contra, aquesta gosadia un xic juvenil, de poble que es des-
perta, no entén la naturalesa del poder a Espanya, que és immutable. Una situació com aquesta 
només es pot donar quan Espanya està afeblida davant una Catalunya forta i coratjosa. L’Exposi-
ció del 1888, i tot el que comporta i assenyala, està a la base d’aquesta reconstrucció psicològica.

6. El catalanisme: l’espai propi

Fracassat, com no podia ser altrament, l’embat impertinent, neix el catalanisme convencional. 
Manté l’objectiu de modernitzar Espanya, però només com a marc instrumental; millor aniríem 
si la mentalitat espanyola fos una altra, diuen. I com que no estan segurs que aquest canvi es 
produirà, el que vol el catalanisme és establir un espai propi per poder desenvolupar el projecte, 

3 MARAGALL, J. La Lectura, gener; 1902

EL SEGLE XIX ÉS L’INTENT 
DE LES ELITS CATALANES DE 
PACTAR AMB ESPANYA UNES 
CONDICIONS FAVORABLES 
DE DESENVOLUPAMENT –EL 
PROTECCIONISME–, DES DE LA 
CONVICCIÓ QUE CATALUNYA ÉS 
UNA PART INTEGRANT D’ESPANYA
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que és conscient i estructurat, i que es mantindrà vigent tot el segle XX. Hom creu que serà 
més fàcil conviure si el contrast d’una Catalunya moderna amb una Espanya immutable és 
menor: no serà l’última vegada que Catalunya cregui que sense canviar Espanya no hi ha res a 
fer. En tot cas, ja no hi ha dubte que Catalunya i Espanya són dues entitats diferents, de moment 
condemnades a entendre’s. 

La demanada primerenca del catalanisme se centra en quatre coses: un Estatut (poder 
polític); el concert econòmic (recursos); el port autònom (infraestructures de connexió); i la 
Universitat autònoma (espai cultural propi). Si ens hi fixem, d’aquestes quatre coses, cap no 
està avui del tot concedida o del tot garantida. Aquest és el gran fracàs del catalanisme: que, 
en el seu plantejament, està condemnat a no arribar al final, a quedar-se a mitges. La lliçó del 
catalanisme és que Espanya pot acceptar de compartir gestió, però no pas poder polític i, menys 
encara, poder a seques.

De totes maneres, sí que existeix en aquest moment un pacte tàcit entre la burgesia indus-
trial (que opera com a classe dirigent) i els governs de Madrid. Es tracta d’assegurar el mercat i 
l’ordre públic (la intervenció de l’Exèrcit quan convé escombrar barricades) a canvi de moderar 
l’abast del catalanisme. Com que és un pacte no escrit, no s’acaba de complir. Els uns utilitzen 

l’Exèrcit contra el catalanisme (Llei de Jurisdiccions) i els 
altres preparen un relleu dins del catalanisme que el por-
taria molt més enllà quant a ambició. Hi ha un moment 
crucial: el 1917 Francesc Cambó salva l’estabilitat acceptant 
d’entrar al govern i el govern frustra el projecte d’Estatut 
que neix de baix i de la força que aporta la Mancomunitat 
amb la seva esplèndida experiència de govern. Un altre cop 
una Espanya en crisi davant una Catalunya forta, però el 
pacte no és possible perquè a casa nostra no hi ha unitat 
d’acció. I perquè el pacte no és flexible, no és adaptable a 

nous plantejaments. La futura irrupció d’ERC, que no comparteix els interessos de la burgesia 
(la Lliga), decantarà el catalanisme cap a posicions més progressistes i més radicals. Abans, la 
tensió social, irresolta, duu a la Setmana Tràgica. 

No és que Espanya no compleixi els pactes, siguin tàcits o no; és que Catalunya no entén la 
naturalesa del poder que se li oposa.

7. La República: el pacte fallit

I això ens duu a la següent fase. Estem davant de la “segona confiança” de Catalunya vers Espa-
nya. Igual que a les Corts de Cadis, el país confia que veurà néixer una nova Espanya, apta per 
l’autonomia i, doncs, per al pacte. Macià, segurament de forma ingènua, té al cap una confede-
ració quan proclama la República Catalana. Com sabem, aquesta declaració és retirada al cap 
de tres dies per pactar amb Espanya –a través de dos representants catalans, recordem-ho– la 
restitució de la Generalitat, en el que Macià defineix com “el dia més trist de la meva vida”, el dia 
que es deixa córrer el somni. També diu: “però us he estalviat una guerra civil”. No és l’última 
vegada que, davant el perill d’una ensulsiada, és Catalunya qui hagi de recular.

AMB L’EUFÒRIA GENERADA PEL 
MODERNISME, CATALUNYA JA NO 
PROPOSA UN PACTE AMB L’ESTAT 

PER PROTEGIR LA INDÚSTRIA 
LOCAL, SINÓ QUE L’APOSTA ÉS FER-

SE AMB EL PODER PER PORTAR 
ESPANYA A LA MODERNITAT
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Darrera d’aquesta decisió hi ha el Pacte de San Sebastià, del 1930, previ a la República i cuinat 
entre els republicans espanyols, que promet resoldre la qüestió territorial. És similar als pactes 
previs a la democràcia en el període de la Transició. Molt més lúcid que els catalans d’aleshores, 
Jaume Vicens Vives apunta que els pactes estaven condem-
nats al fracàs perquè quan la classe dirigent catalana anava 
a Madrid no trobava un interlocutor de la mateixa espècie: 
una burgesia moderna, industrial, sostinguda per una clas-
se mitjana consistent. El poder a Espanya era d’una altra 
mena. El mateix historiador el defineix com a conglomerat 
de terratinents castellano-andalusos, alts funcionaris de 
l’Estat, militars i les famílies aristocràtiques de sempre, 
que constitueixen una oligarquia que, mutatis mutandis, 
avui representa el govern del Partit Popular. Poder no és 
govern, apunta Vicens Vives: reconeix que qui governa la República és una classe intel·lectual 
sense connexió amb el teixit social altament polaritzat del moment. La República, diu Vicens 
Vives, només hauria pogut sostenir-se a Catalunya.

En tot cas, l’Estatut de Núria surt de Catalunya establint que el país és “un Estat autònom 
dintre de la República espanyola” i torna, després de passar per les Corts, dient que Catalunya 
“es constitueix en regió autònoma dins de l’Estat espanyol”. L’Estat ha canviat de mans. El debat 
a les Corts va ser aspre, antipàtic, i els dos punts de conflicte van ser la llengua i els diners. Se 
llevan el espíritu, clamaven els diputats castellans davant la intenció de catalanitzar les escoles o 
la Universitat. “No imaginaba Catalunya eso”, diu finalment un desencisat Rafael Campalans, 
en un discurs on compara els diputats repatanis amb un grup de porcs remenant la porqueria 
amb el nas. No imaginava això: la confiança traïda.

Però citem Manuel Azaña per entendre què és el que estava passant. Diu el pròcer que, amb 
tanta negociació i tanta demanda, es va assentar la impressió “dañina y perniciosa”

(…) que las Cortes y los gobiernos no eran dueños de su libertad, ni de su acción, ni de su 
potestad, ante las aspiraciones o las pretensiones de los catalanes.4

Això, l’intent català –a través no d’aspiracions, com corregeix Azaña, sinó de pretensions– de 
minar el poder del govern de l’Estat, és el que Espanya no està disposada a admetre. L’argument 
ha tornat a circular a les Corts de la democràcia actual. És una prevenció, un prejudici, que 
inhabilita el pacte.

8. El franquisme: la deserció de la classe dirigent 

L’antiga classe dirigent catalana fa un pacte de supervivència i de privilegis i adopta el fran-
quisme com a marc operatiu, desertant del catalanisme que, moderat i tot, havien defensat i 
construït. Pau i negoci. La resta del país està literalment desmantellada: intel·lectuals i polítics 

4 Dins GABANCHO, P. L’autonomia que ens cal és la de Portugal. La Mansarda, 2012.

EL QUE VOL EL CATALANISME  
ÉS ESTABLIR UN ESPAI PROPI  
PER PODER DESENVOLUPAR  
EL PROJECTE, QUE ÉS CONSCIENT 
I ESTRUCTURAT, I QUE ES 
MANTINDRÀ VIGENT TOT  
EL SEGLE XX



Els pactes catalans: la desigual disputa del poder - Patrícia Gabancho12

a l’exili, classe mitjana silenciada, obrers represaliats, nou proletariat immigrant i estructures i 
institucions destruïdes. Silenci i repressió. No hi ha capacitat de maniobra, excepte en aquelles 
elits que han canviat de bàndol. I que, tanmateix, compleixen el vell precepte de modernitzar 
Espanya des del poder: el desarrollisme està ideat i organitzat per catalans. Un cop ha quallat, 
els bandegen: Espanya no comparteix poder, com a molt pot arribar a compartir la planificació 
d’un projecte espanyol. 

El franquisme representa, doncs, recular fins al segle XIX, abans del propi projecte català: 
entre tots, i manant els castellans, administrem el projecte espanyol. S’assembla molt al que 
proposen avui partits com Ciutadans, no diguem ja el Partit Popular. Representa una cosa pitjor, 
segons el diagnòstic lúcid de Joan Ramon Resina: Espanya és l’únic lloc del món on la revolució 
agrària s’imposa a la revolució industrial per carregar-se la modernitat. Recordem que el projecte 
de la classe dirigent catalana es caracteritza per l’ambició de modernitat i preguntem-nos com 
es podria haver pactat amb un poder que avança en direcció contrària.

9. Vicens Vives: refer la classe dirigent

L’historiador fa un pacte unilateral i unipersonal amb el règim franquista per aconseguir les 
fites necessàries per fer la carrera acadèmica amb què somniava: després, gira l’esquena a un 
poder que menyspreava. No és estrany que sigui el gran teòric del pactisme, la via del mig, el 
salvar els mobles i una mica més. Teoritza que Catalunya no és prou forta per assolir el poder, 
per crear-se un estat, i per tant ha de pactar amb el poder existent una mena d’espai propi. Pro-
pugna una tornada als límits del catalanisme. Un catalanisme que ell mateix reforça escrivint 

sobre l’esperit del país, les formes de vida, com si calgués 
una segona Renaixença. Però el que era vàlid i intel·ligent 
per un país sota la llosa del franquisme, no té per què ser-
ho sempre. El que planteja Vicens Vives és una operació 
semblant a la del segle XVIII, ara però conscient: reagrupar 
les forces, nodrir-les, i pactar amb qui mana.

La construcció nacional que encapçala Vicens Vives és 
molt intel·ligent: pretén recuperar la classe dirigent que 
havia estat catalanista i ara és franquista (ell creu que per 
oportunisme), relligar-la amb les noves generacions univer-
sitàries i amb les restes de catalanisme resistent per tirar 
endavant un nou projecte de país. Això és la seva càtedra i 

això és sobretot el Cercle d’Economia, i és Notícia de Catalunya. Vicens Vives practica allò que 
predica: pacta amb el franquisme quan li cal i pacta amb el catalanisme per tornar a tenir un 
full de ruta regeneracionista. Reconstruir per construir. Per construir un país català. La seva 
mort prematura escapçarà el projecte.

DURANT EL FRANQUISME 
L’ANTIGA CLASSE DIRIGENT 
CATALANA FA UN PACTE DE 

SUPERVIVÈNCIA I DE PRIVILEGIS 
I ADOPTA EL FRANQUISME COM 
A MARC OPERATIU, DESERTANT 

DEL CATALANISME QUE, MODERAT 
I TOT, HAVIEN DEFENSAT I 

CONSTRUÏT
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10. Espriu: els ponts de diàleg

Salvador Espriu és el poeta nacional i és un poeta que es llepa les ferides en solitari quan escriu 
La pell de brau. Un llibre induït? S’ha dit que un petit grup d’intel·lectuals que podríem conside-
rar precursors de la “tercera via” –catalanisme progressista amic de l’Espanya intel·lectual– va 
suggerir al poeta que escrivís aquest llibre. Era un moment 
de petita obertura del règim, que permetia certes indús-
tries culturals: teatre independent, nova cançó, editorials, 
malgrat la presència implacable de la censura. Un moment, 
doncs, d’eufòria, que són els moments que duen els cata-
lans a buscar pactes. A estendre la mà. Però aquí plana la 
influència de la doctrina Vicens Vives.

Espriu escriu els famós reclam de ponts de diàleg, de 
plantejar una nova relació entre els pobles de Sepharad –im-
possible sota el franquisme, però ja es mirava més enllà–, i 
fa una crítica ferotge a actituds resistencials (i personatges) 
catalans. Cito uns versos que dibuixen perfectament el dè-
ficit fiscal, si els llegim avui, o el mateix pacte, si el llegim 
als anys seixanta. Espriu està establint una diferència je-
ràrquica, com a advertència:

Si compres pa i et donen
guix repintat, 
les dents, en rosegar-lo
se’t trencaran. 
El teu dolor fa riure
l’home que sap 
l’indret de la farina
i de la calç. 
Et decandeixes mentre
vas engreixant 
el lladre que venia 
falsedats.5

És una proclama d’escepticisme davant el poder absolut d’un dictador que ha destruït el 
món íntim d’Espriu, el paisatge lleu de Sinera, vora el mar.

5 ESPRIU, S. La pell de brau. Edicions 62, 2010. Mireu-hi, en el comentari firmat per Xavier Bru de Sala, aquesta afirmació: 
“És un llibre fins a cert punt forçat, escrit després de resistir-s’hi segons el seu autor no s’estava d’explicar (entre d’altres 
a qui signa aquestes ratlles)”. Pag.118-119.
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11. La Transició, tercera confiança

Aquí es planteja la mateixa situació que amb la Constitució de Cadis i sobretot amb la República: 
una tercera confiança. Hi ha un pacte previ que estableix que hi haurà reconeixement a Catalu-
nya i les forces catalanes –unificades en un pacte de “llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia”– 
confien que naixerà una altra Espanya que ho farà tot possible. Jordi Pujol va confessar que, en 
negociar amb el govern Suárez, no anaven preparats, textualment; és a dir, no van considerar 
necessari malfiar-se’n: confiaven que hi hauria honestedat i que el poder seria compartit. Cata-
lunya hi va disposada a agafar el que li donen, tot considerant que la primera obligació és con-
solidar la democràcia. Sempre que es plantegen aquests termes, és Catalunya qui perd, perquè 
la mera existència d’un país conscient entrebanca el projecte espanyol, el qüestiona. Quan el 
Rei Joan Carles va reunir els partits després del 23-F, per tal de plantejar un pacte que limités 
les autonomies (la Loapa), catalans i bascos van ser exclosos de la reunió. 

Catalunya acata i comparteix la definició constitucional del nou règim (unitat d’Espanya, par-
titocràcia, poder excessiu de l’executiu, bipartidisme, moderació social, centralisme…), planteja 
el seu Estatut, que és retallat, i pensa que en el futur, quan s’escaiguin dies millors, ja aixecarà 
el llistó amb un text nou. La comoditat de moure’s en un règim que permet la corrupció i les 
males pràctiques (els partits controlen els mecanismes de control dels partits) compensa la 
manca d’ambició, definida pel “peix al cove”. No sabem, ni probablement sabrem mai, l’abast 
del pacte que el pujolisme, o Jordi Pujol, estableix amb la maquinària de l’Estat. Sí sabem que 
s’estableix un pacte interior, la sociovergència. No és un pacte per compartir el poder, sinó per 
equilibrar-lo tot repartint-se el territori, cadascú a casa seva. 

Això funciona més o menys bé fins que el govern d’Aznar posa en marxa el nacionalisme 
espanyol desacomplexat i la sociovergència es desequilibra amb una altíssima concentració del 

poder a mans dels socialistes. S’han de refer els pactes i 
és aquí on s’obre pas un catalanisme desacomplexat. Men-
trestant, les elits espanyoles han acollit de bon grat a la 
cúpula del socialisme, cosa que les tranquil·litza: el poder 
continuarà a les mateixes mans i tota alternativa ha estat 
desmobilitzada. El socialisme modernitza finalment Es-
panya però es nega a consagrar l’Estat plurinacional. És 
l’Espanya de sempre, més eficaç. El mapa ferroviari i el 
projecte del gran Madrid en són proves tangibles. El govern 
espanyol confia que la modernització arribarà a enlluernar 

els catalans, seduint-los perquè s’incorporin mansament al projecte; per això els cal menysprear, 
per rural, per paleto, el nacionalisme català. Aquest embat ideològic, que és una guerra molt 
deslleial d’imaginaris, salta pels aires amb els Jocs Olímpics de 1992: la modernitat continua 
sent catalana.

12. Nou Estatut, el pacte trencat 

El projecte de nou Estatut va ser un intent fallit de corregir les derives pròpies del sistema, que 
anava intensificant la centralització i la jerarquització. L’Estatut havia d’establir barreres de con-
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tenció que permetessin blindar el projecte català de la sociovergència. Era un Estatut bilateral i 
quasi nacional que el Tribunal Constitucional va deixar en Estatut regional apte per ser traslladat 
a totes les autonomies. Dit d’una altra manera, el TC va donar la mesura exacta del que Espanya 
està disposada a acceptar. Això és tant com dir que va posar sostre a la descentralització. Un 
límit de cara a qualsevol pacte futur.

Aquest daltabaix del projecte català va trencar el pacte d’aquiescència establert durant la 
Transició –l’anomenat pacte constitucional– i va acabar amb 
la ingenuïtat de gran part dels catalans. Només aquells que 
estan compromesos per sentiment, per covardia o per inte-
ressos amb Espanya no han assumit amb aquesta evidència. 

La gràcia d’aquest procés –mai més ben dit– és que el 
pacte torna a ser interior, entre forces diverses i catalanes, 
per tal d’aconseguir un objectiu prou important, que fa và-
lida la unitat. És el pacte pel dret a decidir i el pacte per la 
independència. No és un pacte unànime, ni pot ser-ho, però 
és un pacte majoritari, que en aquest moment vertebra el 
país de dalt a baix, o de baix a dalt per ser exactes. 

Això ens torna al punt de partida: després de segles d’acomodar-se a Espanya i d’un segle 
llarg d’intentar un pacte que respectés el projecte català, Catalunya s’uneix en un pacte interior 
per aconseguir l’Estat propi, la llibertat. 

Hem tornat al seny. Ha estat assenyat aprendre de l’experiència i és assenyat plantejar-se 
objectius que resolguin de forma definitiva la relació amb Espanya. El seny, doncs, està en el 
pacte interior fort, sigui o no sigui beneït per la rauxa controlada. Com en la física, la força que 
uneix els elements interiors del nucli és la forta; la interacció amb elements exteriors és la feble, 
perquè no se’n necessita més. Dit en termes polítics, cal força interior per poder controlar de 
forma intel·ligent la interacció dèbil amb allò que ens envolta.

Patrícia Gabancho, és periodista i escriptora
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