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L
es reunions d’ahir de Junts 
per Catalunya i ERC per po-
sar en marxa la nova legisla-
tura catalana no han anat 

bé, fins al punt que les negociacions 
han quedat congelades. El problema 
és el que els partits, tot i haver avan-
çat en l’estructura del Govern, no 
aconsegueixen solucionar des de 
l’inici de les converses: ¿qui serà el lí-
der del nou Executiu i com es repar-
tirà el poder? El marge entre tots dos 
–34 escons de JxCat i 32 dels republi-
cans, menys de 13.000 vots de dife-
rència– és tan estret que ningú vol 
renunciar al timó de la Generalitat.
 La lluita per l’hegemonia s’ha in-
tensificat en les últimes hores. Les 
dues principals formacions inde-
pendentistes batallen pels càrrecs 
de la pròxima legislatura, i pel relat 
amb què s’explica la nova situació. A 
JxCat estan més interessats en l’èpi-
ca, a mantenir el conflicte amb l’Es-
tat. És una estratègia que ja els va do-
nar uns resultats inesperadament 
bons en les eleccions, i que els va per-
metre situar-se per davant d’ERC. Els 
republicans es troben en una etapa 
més pragmàtica, i busquen un Go-
vern «estable» amb un president 
«efectiu».
 Les versions de per què s’ha arri-
bat a aquest nou escenari de bloqueig 
difereixen considerablement d’una 
formació a una altra. Les dues parts 
coincideixen en el fet que el pacte es-
tava a punt de tancar-se, i que els úl-
tims serrells ho han impedit. I tam-
bé que l’aturada d’ahir no té per què 
convertir-se en un bloqueig defini-
tiu, encara que sectors de la llista de 
Puigdemont segueixen advertint 
que la repetició d’eleccions és una 
opció que encara no s’ha de descar-
tar.
 

PLANTEJAMENT AMBICIÓS / Per JxCat, el 
bloqueig està motivat pel planteja-
ment massa ambiciós dels seus fins 
ara socis. Els republicans «volen mas-
sa coses», en especial en l’àmbit del 
control de la comunicació del Go-
vern, sostenen aquestes fonts. Figu-
res com la del portaveu de la nova 
Generalitat o càrrecs com la direcció 
de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) estan en 
disputa.

 Els fidels a Puigdemont també re-
butgen que el reconeixement tant a 
l’expresident com a l’etapa que se-
gons ells representa –en especial el 
referèndum unilateral de l’1 d’octu-
bre– sigui només simbòlic. No n’hi 
ha prou amb la proposta de resolu-
ció que JxCat i ERC negocien, i que 
en principi s’hauria d’aprovar en els 
pròxims dies al Parlament: volen un 
«compromís polític de quatre anys». I 
avisen que no prescindiran de l’estra-
tègia de xoc: «No estarem en un Go-
vern autonomista».

EL CENTRE DEL DEBAT / Al centre de la 
discussió segueix essent-hi la figura 
de Puigdemont. El president cessat 
pel Govern via 155 de la Constitució 
no vol quedar relegat a un paper ho-
norífic. Encara que segueixi a 
Brussel·les, al capdavant d’una es-
tructura paral·lela al Govern que es 
formi a Catalunya, reclama atribuci-
ons que estatutàriament correspo-
nen al líder de la Generalitat, com la 
de convocar eleccions o la de cessar 
consellers, sostenen fonts coneixe-
dores de la negociació.
 Tot apunta que Puigdemont ja ha 
assumit que no tindrà el títol formal 
de president de la Generalitat. El pre-
sident destituït després de l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució 
segueix perfilant quin paper vol te-
nir des de Brussel·les. «Ha de manar», 
sostenen els seus fidels al grup parla-
mentari de JxCat. Però al marge de la 
fórmula que s’acordi, de la seva de-
cisió depèn l’estructura final del Go-
vern.
 Per ERC, és JxCat qui pretén assu-
mir quotes de poder que no es cor-
responen amb el resultat electoral, 
i sospiten d’un bloqueig premedi-
tat. «Volen un president a l’exili, un 
president efectiu però a la presó i un 
conseller de Presidència i portaveu. I 
suprimir la Vicepresidència perquè 
ERC no sigui la cara visible», es quei-
xen altres fonts coneixedores de la 
negociació.

SÀNCHEZ I JUNQUERAS / Segons aquestes 
veus, els postconvergents defensen 
les opcions de Jordi Sànchez per en-
capçalar el Govern, cosa que contri-
buiria a allargar el desgovern perquè 
és molt dubtós que pugui exercir 
mentre segueixi a la presó. Els repu-
blicans addueixen que, si es tracta de 

«restituir» l’Executiu anterior, Oriol 
Junqueras hauria de ser l’elegit. No 
obstant, la discòrdia és tan gran que 
altres fonts asseguren que l’opció 
Junqueras ni tan sols s’ha posat sobre 
la taula durant les negociacions.
 També hi ha discrepàncies sobre 
el procés constituent que les dues 
formacions volen posar en marxa. 
«No pot ser només un instrument 
per a independentistes, sinó que ha 
de servir per eixamplar la base, ha 
de ser un element inclusiu», diuen 
els que aspiren que la nova legislatu-

Ja s’havia 
acordat que el 
nou Executiu 
tindria catorze 
conselleries,  
set per a cada 
candidatura

Junqueras i Puigdemont, el 10 d’octubre al Palau de la Generalitat.  

L’ANC vol un 
Govern que 
no obeeixi 
Espanya
Mentre que diversos dirigents in-
dependentistes se sinceren so-
bre la DUI i rebutgen que tingués 
cap altre objectiu que el «simbo-
lisme», l’Assemblea Nacional Ca-
talana dona la «república catala-
na» per «proclamada» i en el seu 
full de ruta a dos anys vista, que se 
sotmetrà aquest diumenge vinent 
a votació, insta el futur Govern a 
«prendre mesures per construir la 
república» i li demana que «exe-
cuti normes i decrets que suposin 
avançar cap a la seva implanta-
ció», i fins i tot «acordar els termi-

el full de ruta

nis de separació amb l’Estat».
 «L’Estat espanyol ha vulnerat 
impunement els drets humans i 
els drets dels pobles, i per tant, 
ha perdut tota la legitimitat a 
Catalunya», assevera el text inici-
al de l’entitat, sobre el qual s’han 
presentat 119 esmenes, dues 
d’elles a la totalitat. Decidida a 
avançar cap al «procés constitu-
ent» de Catalunya, que veu «seri-
osament frenat» després de l’1-O, 
l’ANC exigeix la implementació de 
la llei de transitorietat i que el nou 
Executiu català agafi un «poder 
efectiu i no dependent de l’Estat 
espanyol» pel que fa al «finança-
ment i control de la hisenda cata-
lana», el «poder judicial i la fisca-
lia» i la «seguretat». J. REGUÉ

33 Agustí Alcoberro.

El repartiment 
del Govern encalla 
la investidura

JxCat i ERC s’acusen 
de buscar massa 
pes en el nou Executiu

L’estratègia de la pròxima 
legislatura centra la disputa 
entre els independentistes


