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Entrevista a Ferran Requejo,

"Els partits estan massa immadurs per
liderar la independència"
El Parlament de Catalunya acollirà a partir de demà i fins dijous el Debat de Política General. Malgrat la
situació de crisi econòmica i la manca de majoria absoluta, el president Artur Mas marcarà les línies
polítiques del govern de cara el proper curs sense grans dificultats. Tots els partits ja pensen amb el
20N. Fins i tot, alguns suposats protagonistes d’aquest debat, per la pèrdua de poder a les seves
respectives cases, s’han convertit en secundaris. I és que el panorama polític català està força remogut.
Amb el catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Ferran Requejo, analitzem la
situació.

per Maria Coll

Demà el president de la Generalitat inaugurarà del debat de política General?
Segons vostè, ho fa en una situació favorable?
Estem en un context de crisi econòmica i eleccions generals i tot apunta que tindrem una majoria
absoluta del PP. La legislatura de Mas fins ara s’ha centrat en fer front a la crisi suprimint la
despesa i tenir com a bandera electoral el pacte fiscal.
Un pacte difícil d’obtenir...
El més probable és que després de les eleccions generals des de la Generalitat hi hagi una
ofensiva per aconseguir el concert econòmic o canviar el estatus del finançament de Catalunya.
Però no crec que això tingui èxit.
I què passarà si no s’aconsegueix el concert?
Albiro un escenari de radicalització i enfrontament clar. Els propers dos anys l’independentisme
a Catalunya pujarà, però la qüestió és si tots els partits catalans seran capaços de gestionar
aquesta inflació d’independentisme, perquè és necessari: organització lideratge i estratègia.
L’altre dia Mas avisava des de Madrid: “Catalunya farà el seu propi camí”. Veu
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Convergència amb suficient valentia?
Al final, quan el pacte fiscal fracassi, CiU haurà de tenir un pla B. Tant des de fora com des de
dins de Convergència hi haurà pressions per fer una política diferent. CiU ja té clar que no pot fer
el mateix que durant l’etapa Pujol. Això són temps passats. Si CiU no canvia podria tenir crisis
internes i inestabilitat electoral.
L’independentisme és el principal beneficiari dels atacs de Madrid contra
Catalunya?
Cada cop tenim més arguments per fer-nos independentistes, no solament a nivell lingüístic i
cultural, sinó també a nivell econòmic, de finançament, de relacions internacionals, de control de
la pròpia economia... En aquests moments el país va cap a la degradació política i econòmica. I en
aquest punt tenim dues possibilitats: acceptem això i som una mera comunitat autònoma com
totes les altres o canviem l’estratègia.
I creu que el país està preparat per fer aquest canvi d’estratègia?
Una cosa és l’independentisme i l’altre la independència. S’han de fer moltes coses per
organitzar un procés cap a la independència: internacionalitzar el conflicte, créixer en zones
castellano parlants –es creix però molt lentament-, fer plans amb objectius concrets... Jo no veig
que els partits polítics ja estiguin en aquesta fase, ara per ara encara estan en les seves batalletes
internes. Els partits encara estan massa immadurs per liderar la independència.
Tots?
De fet, la qüestió més important és: Què farà CiU? I què farà el PSC? La independència no es
podrà fer sense Convergència, com a mínim. La majoria d’independentistes voten la federació.
En aquesta legislatura ells són el centre de gravetat.
És preocupant que el principal partit de l’oposició en aquests moments estigui
mancat de lideratge i cercant un nou rumb?
Sí. El PSC és el partit que em preocupa més. Ara és una formació crispada, sense lideratge, que
no sap on va, plena de tensions internes, una delegació regional del PSOE... La C del partit està
molt mal ferida i això anul•la la possibilitat que s’afegeixi en un futur a una estratègia més radical
en termes nacionals.
Considera que la branca catalanista del PSC té alguna possibilitat en el proper
congrés?
No. Formalment faran veure que sí, però a la pràctica no. Que Chacón i Zaragoza vagin al
Congrés significa un mer continuisme de la submissió del PSC al PSOE. No hi haurà una posició
autònoma del PSC. No veig el sector catalanisme ni amb força, ni amb recursos suficients per
imposar alguna de les tesis fortes que defensen.
Com veu el recent canvi de direcció d’Esquerra?
ERC està fent una política de renovació més unitat positiva, però cal veure si això es consolida.
S’ha d’aclarir, però, què passa amb aquesta amalgama de partits i partidets que volen treure el
cap en el lideratge de l’independentisme. De moment, però, Esquerra és el gran partit d’aquest
sector i podria recuperar part de l’hegemonia perduda en els últims temps.
Té fe amb Junqueras. És optimista...
Moderadament. No crec que tornin a les cotes del 2003 però si fan una estratègia coherent i un
discurs sense esquerdes, podrien recuperar part de l’electorat perdut. Però amb això no n’hi ha
prou. També cal preguntar-nos: Què passarà amb CiU quan vegi que no s’aconsegueix el pacte
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fiscal? El PSC pot arribar a dividir-se ? Qui serà el seu líder i quines relacions tindran amb el
PSOE? Tot això és important, però hem d’esperar.
En l’era Junqueras serà més fàcil un acostament CiU-ERC?
En acords concrets al Congrés i al Parlament sí, però no a nivell general. De fet, haurien de
trencar la dinàmica esquerra-dreta que ha dominat dins ERC els darrers anys i haurien de veure
que el tema nacional és molt més transversal i important que aquesta distinció. La fantasia
d’alguns dirigents d’Esquerra de substituir el PSC és impossible, per manca de sentit i per pes
demogràfic.
Després de rebutjar l’oferta de Junqueras com a cap de llista d’ERC descarta
participar directament a la política?
No descarto la política, però tot depèn de l’oferta. Vaig dir no a ERC per un conjunt de variables:
el moment polític, la incidència de la tasca a Madrid durant la legislatura, que la veig molt
escassa; una major atracció pel poder executiu que el legislatiu...
Com hauria de ser l’oferta per convèncer-lo?
Hauria de ser una oferta en la qual m’hi sentís còmode i en la qual la meva tasca pogués ser
important pel país. Fos una oferta amb perspectives i tingués un equip de gent amb capacitat per
tirar projectes endavant encara que siguin complicats. Estic obert, però s’han de valorar les
potencialitats de cada oferta.
Després del debat de política general, el Parlament debatrà la reforma exprés de la
Constitució. Hi ha hagut prou unitat en la defensa dels interessos de Catalunya?
Això els hi ha agafat a contrapeu i la defensa ha estat reactiva. Això és un dels handicaps del país:
només hi ha untat, quan hi ha reacció, no quan hi hauria d’haver acció. Es fan manifestacions i
declaracions quan ens ataquen, però després no es va més enllà. Fem una política pensant a curt
termini.
I això a què és degut?
Ens manquen lideratges forts que plantegin on ha de ser el país d’aquí cinc anys. No passem mai
de la llei concreta, del proper pacte... Ens manquen lideratges amb visió d’estat. Líders que no es
dediquen ni a la micropolítica ni a la macropolítica, sinó a la mesopolítica, aquella que pensa en
un temps d’entre cinc i deu anys. Fins que no tinguem això serà molt difícil crear estratègies
polítiques de pes. Aquest és el repte!
Aquest, però, no és un problema general...
Sí, però a nosaltres ens afecta més, ja que en aquests moments els estats europeus s’estan
reforçant i nosaltres no tenim garantit allò que els altres ja tenen. En aquest sentit els nostres
polítics tenen més responsabilitat que la resta i, per tant, haurien de ser millors que els
americans, els anglesos o els alemanys.
Hi hagut converses entre PSC i CiU respecte la llei electoral. Creu que aquesta
vegada sí?
No sé com estan les negociacions, però des del punt de vista tècnic hi poden haver solucions de
consens. També cal dir que el fet de no tenir llei electoral tampoc és un drama, ja que aquesta no
ho soluciona tot. No sé com acabarà, però per ara veig una voluntat parada de no posar-se
d’acord. I en aquest tema és molt fàcil radicalitzar posicions i no veig una voluntat clara que
aquest tema s’arregli.
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