
 
La gota que fa vessar el vas 
 
Vaig ser un dels 120 diputats del Parlament de Catalunya que el 30 de setembre de 2005 
votàrem el nou  Estatut. Ho vaig fer amb emoció, convençut que era un formidable pas 
endavant. Després vaig viure amb angúnia creixent les successives passades de ribot a 
que fou sotmès. En el referèndum vaig votar el que n’havia quedat.  Malgrat la retallada, 
creia que seguia essent un avanç important.  
 
En tot aquest procés, la societat espanyola i les seves classes dirigents, amb minses 
excepcions,  han mostrat un grau d’incomprensió  i, el que és molt  pitjor,  una falta de 
respecte per Catalunya i pels catalans, que no ens podem permetre de deixar sense 
resposta. La reacció, desmesurada i insultant,  de la premsa de Madrid l’endemà de 
l’editorial conjunta dels diaris del país n’ha estat la darrera prova. Potser ja ni ha prou, 
doncs.  
 
El somni de l’Espanya plural, federal o autonòmica, digueu-li com vulgueu, s’ha tornat a 
estavellar contra la realitat d’una Espanya que només es vol castellana, unitària i excloent.  
Pel que sembla, en aquell mite només hi havíem cregut nosaltres. Durant un  segle i mig  
de catalanisme, molts dels nostres millors poetes, intel·lectuals, empresaris, treballadors i 
polítics de totes les tendències,  han esmerçat el seu talent i les seves energies per fer-lo 
possible. El fracàs ha estat complet. La lliçó definitiva. 
 
L’Estatut del 2005 potser acabarà essent una fita històrica, però per raons ben diferents a 
les que alguns pensaven. El que havia de ser signe i marca de l’Espanya oberta 
esdevindrà la prova irrefutable de la seva impossibilitat. I per tant senyalarà  l’ inici del camí  
que ha de portar Catalunya a ser un estat de dret, independent, democràtic i social integrat 
en la Unió Europea.  
 
Per tot això jo aniré a votar i votaré que sí a la consulta del proper dia 13 de desembre.  
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