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L’
últim Consell de Mi-
nistres de l’any acaba 
amb la comparei-
xença del president 

del Govern i el seu repàs del que 
porta de legislatura. Sánchez si-
tua el seu Executiu en el grup 
dels progressistes, feministes i 
ecologistes i, afegeix, europeis-
tes. Si bé és cert que alguns dels 
èxits pertanyen en realitat a 
mesures aprovades per l’ante-
rior Govern, aquest no ho tenia 
–té– fàcil. El Gabinet de Sán-
chez ha marcat diferència 
quant al to i la majoria dels seus 
membres s’esforcen considera-
blement per no caure en provo-
cacions, tant al Parlament com 
en declaracions públi-
ques. Ara bé, ni el Go-
vern representa a tot 
el PSOE ni el to impli-
ca resultats directes. 
Pel que fa a Catalunya 
queda molt per recó-
rrer i no serà un camí 
amable. 

Sánchez sembla 
moure’s bé entre les 
aigües turbulentes 
que suposa aconten-
tar els barons i sectors 
més nacionalistes del 
PSOE i no empitjorar 
la situació amb els 
aliats bascos, catalans 
i podemistes. Si bé no 
és algú fort dins del 
seu partit –van inten-
tar apartar-lo com a lí-
der– sí que ho és en-
tre alguns sectors de 
l’electorat del PSOE i 
això el situa en una 
posició difícil però 
versàtil en la qual se 
sent reforçat. És capaç 
de passejar per una 
Barceloneta fortificada per la 
policia i arribar somrient al 
Consell de Ministres donant 
aparença de comoditat i norma-
litat. Alhora, aconsegueix en la 
seva compareixença no deixar 
content ningú, però no donar 
prou llenya per avivar cap foc. 

«Tot és possible... dins de la 
Constitució». Cop a l’indepen-
dentisme repetint el que fa anys 
que sentim. La Constitució no 
permet una autodeterminació 
ni secessió i, per tant, queda pe-
tita per a l’escenari polític ac-
tual. Sánchez crida Torra a pas-
sar al diàleg real i, si bé és cert 

que el to de la Moncloa ha canviat 
substancialment, també ho ha de 
fer el comportament. Si no de for-
ma pública, sí en les negociacions 
o trobades privades amb el Go-
vern. És l’única via real per trobar 
una solució al conflicte.  

El president afegeix que la 
Constitució no és tan estreta i rígi-
da «com alguns volen veure-la» i 
que el seu Govern té amplitud de 
mires a l’acostar-se a ella: avís al PP 
i Ciutadans que la Carta Magna no 
pot utilitzar-se com a arma llancí-
vola contra el que considerin poc 
espanyol, que aquí ningú repar-
teix carnets tot i que alguns ho 
pretenguin. El balanç ha ressituat 
el centre polític –centreesquerra 

en el cas del PSOE– en un moment 
en què alguns volen que creguem 
que està més a la dreta. Pel camí, 
Sánchez aconsegueix alarmar el 
PSOE més primitiu –que vol creu-
re’s d’esquerres i socialista, però 
que segueix ancorat en el 
postfranquisme i la por que Es-
panya es trenqui– i acontentar 
l’esquerra actual i els sectors més 
progressistes i no nacionalistes es-
panyols que demanen a crits que 
deixem de parlar de què és més o 
menys espanyol i pensem més 
aviat en com volem que es visqui a 
Espanya independentment de qui 
siguem. H
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uns mesos més no és problema, al-
menys per a aquest Govern», va es-
quivar Sánchez per recordar que el 
procés és «garantista» i que la famí-
lia de Franco té ocasió de plantejar 
esmenes al procediment. 

Sánchez va reflexionar sobre 
l’auge de l’extrema dreta i va enviar, 
també, avisos a navegants. Va adver-
tir al PP i Ciutadans que si el seu pac-
te amb Vox a Andalusia els porta a 
retallar llibertats recollides en lleis 
aprovades al Congrés o a posar en 
perill la llei de violència de gènere o 
mesures que perjudiquin la segure-
tat de les dones, l’Estat actuarà 
amb «tots els seus instruments». 
 

VOX NO ES DOMESTICA / El president va 
retreure la radicalització del PP i 
Ciutadans per capturar el vot que 
s’escapa cap al partit de Santiago 
Abascal. Va acusar el líder dels con-
servadors, Pablo Casado, de dirigir 
la «involució» del seu partit. «Si 
creuen que moderaran la ultradreta 
per pactar-hi, s’equivoquen», va vati-
cinar.  

A Albert Rivera li va recordar que 
hi ha sumes que resulten incompati-
bles. «Estar alhora amb el sentit co-
mú i els extremistes no és possible. 
Lamentablement, Cs abraça les tesis 
de la ultradreta a Andalusia. Espero 
que els espanyols en prenguin nota», 
va dir. Va ser el més a prop que va es-
tar de referir-se a les eleccions. H

litzar qualsevol iniciativa que su-
posés ignorar o eludir» la suspen-
sió acordada pel Tribunal Consti-
tucional (TC). Per això, va conside-
rar que els denunciats «eren ple-
nament conscients del que impli-
ca la suspensió decretada pel TC i 
de conèixer que se’ls requeria per-
què realitzessin tot el possible, en 
ús de les seves competències le-
gals dins de la CCMA, per impedir 
la preparació i la realització» de la 
consulta. 

El jutjat va citar a declarar com 
investigada Llorach, per la difusió 
dels anuncis institucionals de l’1-
O. Abans, quan va ser interrogada 
com a testimoni, ja va defensar 
que TV-3 i Catalunya Ràdio van di-
fondre els anuncis institucionals 
de l’1-O en virtut d’una llei del Par-
lament.  J. G. ALBALAT

presumpta desobediència i malver-
sació de fons públics contra San-
chis, Gordillo i la presidenta de la 
Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA), Núria Llorach, 
per la promoció «de manera il·legal» 
del referèndum unilateral de l’1-O. 

El ministeri públic va tancar la 
investigació després de constatar 
que existia una causa oberta, la del 
jutjat d’instrucció 13, contra Llo-
rach, i li va remetre l’assumpte. 

Denúncia parlamentària 

La fiscalia va rebre una denúncia 
d’un secretari de la vicepresidència 
segona del Parlament, que és pro-
fessor universitari, en què apunta-
va que Sanchis, Gordillo i Llorach ja 
van ser «expressament i prèvia-
ment» advertits d’«impedir o para-
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«Cal passar  
de la voluntat de 
diàleg al diàleg real, 
aquesta és la visió  
i la resta són 
monòlegs»

«Si el Partit  
Popular creu  
que moderarà  
la ultradreta  
al pactar-hi,  
s’equivoca»

«Si hem esperat  
40 anys per 
exhumar  
Franco, podem 
esperar uns  
mesos més»


