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Des que va recuperar el lide-
ratge del PSOE, Pedro Sán-
chez ha provocat moltes 
nits d’insomni a la vella 
guàrdia socialista. Aquest 

estiu, amb l’afer de l’expulsió d’Espanya 
de Joan Carles I, també en causa entre 
aquells que pateixen per la monarquia. 
Aquest neguit l’ha expressat Fernando 
Ónega a “La Corona, en mans del PSOE” 
(La Vanguardia, 23 d’agost). L’exrespon-
sable de premsa d’Adolfo Suárez es pre-
gunta si Sánchez és creïble quan s’erigeix 
en “defensor i garant del pacte constitu-
cional” perquè considera que tractant-se 
d’ell “no es pot descartar res”. 

Al president del govern espanyol 
l’acompanya la imatge de no ser home de 
paraula. Un tarannà que no el diferencia 
d’altres col·legues, però que ha estat molt 
amplificat pels crítics del seu partit des que 
es va rebel·lar contra el seu paper de vica-
ri de Susana Díaz i va voler optar a la presi-
dència d’Espanya, com va explicar Jesús 
Cintora a Conspiraciones (2017). L’ús ha-
bitual de Sánchez, segurament per 
les circumstàncies que li han tocat 
viure, del donde dije digo, digo Die-
go per surar fa que posar la mà al foc 
pel que farà resulti arriscat. 

No és el cas, en canvi, de la matè-
ria que preocupa a Ónega i la vella 
guàrdia socialista –representada 
per ex alts càrrecs al manifest d’es-
calf al rei emèrit–. En el 39è congrés 
federal del PSOE, el juny de 2017, en 
què Sánchez va aconseguir la secre-
taria general, també va aconseguir 
que les Joventuts Socialistes bes-
canviessin l’esmena amb què plan-
tejaven una aposta per avançar cap 
a la Tercera República pel compro-
mís de la nova direcció d’enfortir els 
“valors republicans” del partit. 

Malgrat que nombrosos militants 
es declarin republicans, el PSOE, al 
llarg dels seus 141 anys d’història, ha 
estat un partit republicà “ma non trop-
po”, com sosté el catedràtic d’història 
de la Complutense de Madrid Juan 
Francisco Fuentes a Con el Rey y con-
tra el Rey. Los socialistas y la monar-
quía (2016). La prioritat del partit ha estat, 
de manera lògica, el socialisme, i després la 
tipologia de règim. Si durant dècades va 
anar de bracet dels partits republicans 
avant la lettre, va ser més per les qualitats 
negatives de la monarquia d’Alfons XIII que 
no pas per una convicció profunda. 

Fuentes, així com l’historiador Luis 
Carlos Hernando a El PSOE y la monar-

quía (2013), expliquen en detall també la 
importància de la Guerra Civil i els gaire-
bé quaranta anys d’exili –amb l’operació 
plebiscitària d’Indalecio Prieto per atrau-
re’s els monàrquics donjoanistes– en l’ac-
ceptació de Joan Carles I el 1975. Una re-
instauració que, pel guany del parlamen-
tarisme, es va voler veure com una “Repú-
blica coronada”. L’acusació, per tant, al 
PSOE que ha renegat d’una suposada àni-
ma republicana se sustenta més en apri-
orismes i en el joc polític que no pas en 

el coneixement del desenvolupament 
històric del partit. 

Això al marge, el suport de Pedro Sán-
chez a la Corona es basa en altres motius. 
Un de cabdal és que, com ha assenyalat el 
politòleg Josep M. Colomer a El País a “La 
Monarquía, cabeza de turco” (22 d’agost), 
provar un canvi de règim en les circums-
tàncies actuals resultaria un “naufragi gai-
rebé garantit” per a l’Estat. Una segona raó, 
més pregona, és que l’Espanya de les auto-
nomies basada en la monarquia constitu-
cional és un producte eminentment del 
PSOE. Primer des de l’oposició a Suárez 
–d’aquí els vincles amb el món que repre-
senta Ónega– i després com el partit que 
més temps l’ha governat (1982-1996, 2004-
2011, 2018-avui) –23 anys de 43–, a més de 
la presència als ens locals i autonòmics. 

No és estrany, doncs, que el pare soci-
alista de la Constitució, Gregorio Peces-
Barba, expressés a La democracia en Espa-
ña (1996) que “después de la Transición, la 
monarquía y la democracia están indisolu-
blemente unidas y [...] el daño a la monar-

quía es un daño irreparable a la de-
mocracia”. Llegiu PSOE on diu de-
mocracia. No és que la Corona es-
tigui en mans de Sánchez, sinó 
que la monarquia parlamentària 
i el socialisme espanyol són avui 
dues cares de la mateixa moneda 
i difícilment l’una perviurà sense 
l’altra –el partit no ho faria amb 
la importància que té. 

Vinculat amb aquest aspecte 
de construcció política hi ha un 
altre factor, gens menor, que aju-
da a comprendre l’horitzó espera-
ble (que cadascú decidirà si és de-
sitjable o no) del moviment forjat 
ara entre la Zarzuela i la Moncloa 
(que expressava en aquest diari el 
5 d’agost a “El joancarlisme ha 
mort, visca el rei!”). Felip VI té 52 
anys; Pedro Sánchez, 48. Són gai-
rebé de la mateixa generació. Pas-
sat el cop fallit (o no) del 23-F, els 
records que tenen tots dos (14/10 
anys) del que ha passat a Espanya 
des de llavors, començant pel Na-
ranjito del Mundial del 1982, són 

els mateixos. No els preocupa el llegat de 
Joan Carles I, que ja està escrit, sinó el fu-
tur del de cadascun. Al marge que man-
tinguin o no una relació cordial, en 
aquests moments l’un necessita l’altre 
per consolidar els projectes respectius. 
Pel que fa a Pedro Sánchez i al PSOE, res-
pecte a la monarquia, els insomnes poden 
dormir tranquils.

DE BAT
Pedro Sánchez i Felip VI,  

unitat de destí
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La monarquia  
parlamentària i el  

socialisme espanyol són  
avui dues cares de la  

mateixa moneda

BALLESTEROS / EFE
EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.


