Intervenció del president del grup parlamentari Socialistes – Units per Avançar, Miquel
Iceta, en la segona sessió del debat d’investidura de Joaquim Torra
Palau del Parlament, 14.05.2018

Gràcies, Sr. president, senyores i senyors diputats,
Aquesta segona sessió del debat d’investidura serà molt diferent de la de dissabte.

Ahir es va esvair el dubte: el candidat proposat per Carles Puigdemont serà investit president
amb els vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció de la
CUP.

No cal dir que respectarem la decisió del Parlament i la legitimitat de la Presidència, sempre que
el seu exercici es produeixi en el marc legal vigent que és l’única font de legitimitat que
reconeixem.

Avui ha parlat una mica més de programa. Avui ens ha dit que faria el mateix que els que li donen
suport fa molts anys que diuen que faran, amb una novetat: vostè es proposa de fer-ho en pocs
mesos.

Avui volem plantejar quatre grans qüestions.

Voldríem saber si respectarà el marc legal vigent.
Voldríem saber si és capaç d’assumir que Catalunya està formada per tots els ciutadans de
Catalunya, també els que parlen castellà o altres llengües, i els catalans que se senten també
espanyols.

Voldríem saber quina seria la seva contribució al respecte entre els catalans, a evitar la fractura,
a recosir la societat.

I voldríem saber com pensa establir el diàleg del que parla.

Comencem per recordar ni que sigui en forma breu les obligacions que es desprenen del marc
legal vigent.
Dissabte llegia l’article segon de la Llei de la presidència de la Generalitat:
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«El president o presidenta de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat. També
té la representació ordinària de l’Estat a Catalunya. El president o presidenta de la Generalitat
dirigeix i coordina l’acció del Govern».
Resulta rellevant pel president de la Generalitat el coneixement del que estableix l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i l’inexcusable obligació que el president de la Generalitat s’ajusti la
seva actuació i les seves decisions al seu contingut. Amb la lectura de quatre articles n’hi ha prou
per començar.

Article 1

«Catalunya, com a nacionalitat, exerceix el seu autogovern constituïda en comunitat autònoma
d’acord amb la Constitució i amb aquest Estatut, que és la seva norma institucional bàsica.»

Article 2.4
«Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que
estableixen aquest Estatut i la Constitució.»

Article 3
1. «Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi de la lleialtat
institucional mútua i es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és Estat, pel
principi d’autonomia, pel de bilateralitat i pel de multilateralitat.»
2. «Catalunya té en l’Estat espanyol i en la Unió Europea el seu espai polític i geogràfic de
referència i incorpora els valors, els principis i les obligacions que deriven del fet de formar-ne
part.»

Article 7.

1. «Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya els ciutadans
espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya. Llurs drets polítics s’exerceixen d’acord
amb aquest Estatut i les lleis.»

2. «Gaudeixen, com a catalans, dels drets polítics definits per aquest Estatut els espanyols
residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs
descendents que mantenen aquesta ciutadania, si així ho sol·liciten, en la forma que determini
la llei.»
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Amb això n’hi ha prou per orientar-se. Si algú vol canviar aquestes normes recordo, un cop més,
que necessita, per començar, el suport de 90 diputats del Parlament.

Crec que fora convenient no caure en jocs de paraules, en la logomàquia que tants disgustos i
nul rendiment ens ha proporcionat. Ni procés constituent, ni projecte de Constitució catalana
tenen cabuda en el nostre marc legal. Sí que es poden iniciar processos de reforma estatutària i
constitucional a través dels mecanismes legals previstos i de les majories parlamentàries
adequades.
Vista l’experiència de l’anterior legislatura no em sembla sobrer insistir sobre aquesta qüestió. Ja
li vaig assenyalar dissabte, senyor candidat, que no voldríem que la seva presidència fos la «zona
zero» de les nostres institucions d’autogovern. No voldríem que el mal ús de les institucions
arrasés el nostre autogovern. Un autogovern que ho és de tots els catalans pensin com pensin.
Els hi diré d’una altra manera: com no voldríem que l’article 155 de la Constitució espanyola
s’hagués d’aplicar novament, els encoratgem a que no ho tornin a provocar, com ho van fer els
dies 6 i 7 de setembre, 1 d’octubre i 27 d’octubre de l’any passat.
Potser algú s’hagi estranyat que hagi llegit l’article 7 de l’Estatut, el que defineix la condició
política de catalans. És la meva manera de tornar a dir que són tant catalans els que parlen català
com els que parlen altres llengües, és la meva manera de dir que són tan catalans els
independentistes com els que no ho són, és la meva manera de dir que són tan catalans els que
només se senten catalans, com els que comparteixen o tenen altres sentiments d’identitat.

Dissabte, en una molt bona intervenció, Xavier Domènech va intentar en va que vostè li digués
què pensava dels espanyols i les espanyoles. No tinc gaire esperança que contesti avui aquella
pregunta, però li faré una altra força similar: què pensa vostè dels catalans i de les catalanes que
se senten també espanyols i espanyoles?

Perquè el tema no són uns tuits. El tema no són uns articles. El tema no són entrevistes i
conferències. El tema no és ni tant sols una més que discutible admiració per Daniel Cardona,
els germans Badia o “Nosaltres Sols”. El tema és si per vostè només mereix la condició política
de català qui parla català o se sent català i prou. Aquesta és la qüestió.

Quan vostè es mira Catalunya ens veu a tots o només a una part? Pensa vostè que hi ha bons i
mals catalans? Que els mals catalans són els que també se senten espanyols? Que els
espanyols i els que se senten espanyols són l’enemic?
L’he enganxat en una falsedat. Vostè deia dissabte que trobava a faltar el PSC d’abans. No va
dir la veritat.
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Fa molt de temps que vostè no creu que el PSC sigui un partit català. No he trobat els tuits dels
80, però sí un article seu del 13 de maig de 2011, El PSC i la cabra catalana. Ja ho poden ben
dir, maldita hemeroteca!

«La darrere vegada que es va veure un exemplar de socialista català ja fa molts anys, a mitjans
dels 70 del segle passat. Tenia nom, es deia Josep Pallach. De fet, la raça del socialista català,
que durant la República va comptar amb un ramat considerable, i uns noms de prestigi com Serra
i Moret o Rafael Campalans, havia entrat en un procés de decadència ineluctable, amb la barreja
amb la raça del socialista espanyol. Les esperances posades en l'exemplar Josep Pallach,
malauradament, es van veure frustrades, per una mort prematura. Allò va accelerar-ne el final.
Els creuaments amb la raça del socialista espanyol van anar augmentant i augmentant, fins
arribar a mutar el propi ADN dels autòctons. Avui res no és més igual a un socialista català que
un socialista espanyol. La vella i honorable raça del socialista català s'ha de donar per extingida,
encara que, de manera totalment acientífica, hi hagi certs individus que se'n reclamin
continuadors».

Raça, diu. Vostè em deia que trobava a faltar el socialisme català de Pallach, Reventós i Maragall.
Però ja els considerava, com sempre i de forma despectiva, espanyols. És això etnicisme o no?
És supremacisme? Què dimonis és això, senyor candidat.

Miri el moment que miri, en el PSC només hi ha hagut un projecte polític basat en la ciutadania,
en la igualtat de drets i deures, en la unitat civil dels catalans, en l’un sol poble de Joan Reventós,
Joan Cornudella, Marta Mata, Pep Jai, Juli Busquets, Jordi Llimona, Maria Aurèlia Capmany,
Josep Pallach, Paco Ramos, Ramon Fernández Jurado, Carlos Barral, Alexandre Cirici Pellicer,
Oriol Martorell, Enric Adroher (Gironella), Jordi Solé Tura i tants i tants altres. Segons vostè, tots
ells, llevat de Pallach, socialistes espanyols, no socialistes catalans. Afegim-hi Raimon Obiols i
Pasqual Maragall per tenir la foto sencera del socialisme que segons vostè, formava part de la
raça extingida del socialisme català, per haver esdevingut ja de forma irreversible socialisme
espanyol.

El nostre és un país plural, qualsevol essencialisme és una amputació del nostre poble. No
podem votar-lo. Ens sorprèn que algú pugui sense cap mena de recança.

Aquests socialistes tenien matisos entre ells, no sabem el que ens dirien avui els que ja ens han
deixat sobre el que passa avui, però mai van sostenir plantejaments etnicistes ni mai van
permetre que qüestions identitàries passessin per davant del concepte de ciutadania.

Per no parlar de dirigents del PSUC o del moviment sindical que tot i no formar part de la família
socialista els sentim ben nostres.
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Una tradició compartida que, entre d’altres coses, va fer possible també els governs catalanistes
i d’esquerres formats pels socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa
i Esquerra Republicana de Catalunya.
Catalunya s’ha construït al llarg del temps amb molts llevats, i la seva identitat és plural. Tot
essencialisme esdevé una amputació del nostre poble. Hi cabem tots o no?

Per això ens sentim especialment ferits i molt preocupats quan llegim coses com aquestes:
«Qui s’atreviria a dir-ne un, d’aquests espanyols que viuen amb nosaltres, que hagi significat
alguna cosa a la història i al progrés de la humanitat?»
«Des del 10 de juliol tot és més clar. Els defensors de l’status quo amb Espanya s’han situat fora
de la comunitat catalana».
«No pot existir un ‘catalanista no independentista’: existeixen catalans o espanyols».

Sr. candidat, si segueix pensant el que deia o escrivia, no pot ser el president de tots els catalans.

Senyor candidat, no podem votar-lo. I ens estranya que el votin alguns que consideràvem
absolutament aliens a un plantejament sectari com aquest.
Vostè em convidava l’altre dia al debat sobre catalanisme i independentisme. I tenia raó no és
aquest el lloc ni el moment.

Però li avenço algunes cites. Escolti què deia Rafael Campalans
“Per a nosaltres, la pàtria catalana vol dir sobretot el grup d’homes que viuen a Catalunya i tenen
una voluntat col·lectiva de convivència i de progrés, vinguin de les terres que vinguin”
[…]
“Catalunya no és solament -com voldrien alguns- la geografia i la història passada. És, sobretot,
aquest deler regenerador que s’encomana a tots els homes que hi viuen, és a dir, aquesta
voluntat d’història futura. No és la història que ens han contat, sinó la història que volem escriure.
No és el culte als morts, sinó el culte als fills que encara han de venir”

(Política vol dir pedagogia, 1933)

O Josep Tarradellas.
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“Catalunya és un país massa gran perquè no hi capiguem tots i massa petit perquè puguem
prescindir de ningú”

(Missatge al míting del Palau Blaugrana, juny 1976)

O Joan Reventós.
“...la renúncia al doctrinarisme és una aposta per un catalanisme entès com a ciutadania que ha
de proposar-se sumar i no dividir, civilitzar i no fanatitzar…”
(“Una nova empenta del catalanisme”, conferència a la Universitat Catalana d’Estiu, agost 1998)

Aquests som nosaltres.

No és moment, però hi ha tema. La concepció de la nació catalana. Segons vostè, formen part
de la nació catalana tots els ciutadans de Catalunya tal com els defineix l’Estatut, o no?

En la seva opinió, es pot ser català sense compartir el projecte independentista? O no? O potser
amb una mica d’ajuda? O un tractament especial?

Però no es cregui que només ens preocupen els seus diguem-ne fonaments ideològics que
sembla tenir, no. Ens preocupa el projecte que va esbossar.

Vostè va deixar clar que el seu projecte és fer República, encara que la majoria de catalans no
hagin manifestat compartir aquest projecte. Francament no sé com s’ho farà. Però sí li dic, si per
fer la República cal empetitir la nació, aquesta República no ens serveix. Si per fer República cal
trencar la unitat civil, aquesta República serà nefasta. I si per fer República s’han de vulnerar les
lleis que regulen la nostra convivència, això acabarà com el rosari de l’aurora, o sigui, en batalla
campal.
Vostè ha acceptat la presidència provisional i per delegació. Si això només l’afectés a vostè no
tindríem gaire cosa a dir. Però és que la presidència de la Generalitat no és una qüestió personal,
és un afer polític i institucional. I estem convençuts que la provisionalitat i l’acceptació d’una
autoritat superior es digui Carles Puigdemont o Consell de la República o Assemblea d’Electes
és un greu error que, de forma gairebé inexorable, restarà autoritat i credibilitat a la nostra
màxima institució d’autogovern.
Sé que és una qüestió ben difícil de resoldre: la de la llibertat d’expressió, l’espai públic i el sentit
institucional. Però crec que cal cercar un adequat equilibri. Almenys intentar-ho.
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Vàrem veure com al Regne Unit intenten que l’espai públic i fins i tot un camp de futbol no sigui
utilitzat per exhibir símbols polítics.

Vostè diu que vol que el Palau de la Generalitat llueixi un gran llaç groc. No creu que hi ha el risc
que algú pensi que les institucions estan només al servei dels que pensen comparteixen aquell
sentiment? Ja li he dit que serà difícil trobar un equilibri entre la legítima expressió d’un sentiment
de solidaritat i la neutralitat d’un espai públic. Per exemple, jo si fos professor de joves fins als 18
anys no entraria a classe amb un símbol de partit. Fora de la classe és tot una altra cosa. Intentem
que l’escola quedi preservada i no es converteixi en camp de batalla.

Hem de trobar maneres de fer compatible la lliure expressió de sentiments i opinions personals,
amb la garantia que l’espai públic segueix essent un espai de tots. Algú potser dirà que el llaç
groc no és un símbol polític. Crec sincerament que ara ho és. Però deixo aquí la reflexió que,
amb tota probabilitat, no pot trobar avui adequada resposta per part de ningú, però no volia deixar
de fer-la.

Aquesta reflexió i les reflexions anteriors tenen a veure amb la idea de respecte. Respecte per
totes les opinions, respecte a les institucions, respecte a la llei, respecte als mecanismes i les
majories per canviar-la.

Una societat dividida com la nostra necessita un especial esforç de respecte. I el president de la
Generalitat és qui més pot fer en aquesta direcció.
Li vàrem dir que jutjarem decisions i actuacions concretes però no voldríem deixar d’assenyalar
preocupacions.
I també ens preocupa la viabilitat del diàleg que proposa. No dubtem de la sinceritat de l’apel·lació
al diàleg, però, dissabte vostè deia, en castellà, “¿Hablamos, señor Mariano Rajoy? ¿Nos
sentamos de una vez juntos en una misma mesa su Gobierno y el Gobierno de Cataluña?
Nosotros estamos dispuestos a dialogar mañana mismo: sin condiciones, sin vetar nada, con el
respeto institucional debido entre gobiernos y la necesidad urgente de reconducir la política a la
política. Por nosotros no quedará”.

Sense condicions? No van per davant la República i el referèndum sobre la independència? Ho
sap la CUP? Un diàleg sense condicions vol dir això, sense condicions. Però el respecte a la llei
i als mecanismes i majories necessaris per canviar-la és imprescindible.
Coses a negociar n’hi ha moltes. Li faig un petit tast:
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1. Les 46 demandes plantejades pel president Puigdemont (deixant a banda el referèndum
encara en quedarien 45)
2. El desenvolupament de l’Estatut i la recuperació d’elements erosionats per la Sentència
del Tribunal Constitucional a través de la reforma de les corresponents lleis orgàniques
3. El finançament
4. La inversió estatal en infraestructures estratègiques
5. Temes relatius a la llengua catalana, els símbols i la cultura
6. Temes relatius a la capitalitat de Barcelona
7. La reforma constitucional federal

Li vaig preguntar si estaria disposat a complir amb la seva obligació de defensar els interessos
de Catalunya en la negociació del finançament i no vaig obtenir resposta. Vostè sabrà, però des
del nostre punt de vista, sobre el finançament hi ha moltes coses a parlar en el camí cap a un
pacte fiscal federal: un increment de recursos, un sistema equitatiu sense discriminacions,
garantia de l’aplicació del principi d’ordinalitat en els recursos finals, convergència entre els
règims foral i comú, més corresponsabilitat fiscal, consorci tributari entre l’Agència Tributària de
Catalunya i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, més simplicitat i transparència, retirada
del FLA i alleujament i reestructuració del deute, negociació d’un nou sistema fiscal...

Sr. candidat,

Vostè podria esvair alguns o tots aquests dubtes, però probablement no ho farà. El risc de perdre
alguns suports és molt alt. I probablement tampoc comparteix el plantejament de fons que li fem.
Està en el seu dret.

Nosaltres volíem investidura i govern. Però potser de forma ingènua volíem també nova etapa.
No sembla que el que ens proposa sigui això. Eleccions en uns mesos, gesticulació abrandada i
probablement algun gest de desobediència sense majors conseqüències. Li he de dir: al tanto.
De vegades un acaba tant lligat al que diu que acaba cometent errors fatals. El 27 d’octubre va
ser això.

Creiem sincerament que això no és el que el nostre país, la nostra societat mereix i espera. Si
aquest fos el camí, la màxima perjudicada seria la societat catalana. Seria un plantejament que
tampoc no faria avançar el seu projecte ni tampoc serviria als interessos dels que esperen judici.
Tant de bo no sigui així. Tant de bo m’equivoqui o, encara millor, tant de bo siguin vostès capaços
de rectificar el rumb, cosa amb la que els acompanyaríem.

Tant de bo tinguem estabilitat política, normalitat institucional, impuls a la recuperació econòmica,
impuls a les polítiques socials i inici d’un diàleg i una negociació amb les institucions de l’Estat.
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Sé que la composició concreta del govern no depèn gaire de vostè. Però serà el seu Govern.
Serà el primer signe clar sobre si vol avançar cap a la distensió o cap a la confrontació. Vostè i
tots ens hi juguem molt.

Sr. president, saben vostès per quines coses poden comptar amb el nostre grup i per quines no.

La iniciativa i la responsabilitat són seves.

Moltes gràcies senyor president, senyores i senyors diputats.
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