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L'autor lamenta que Montilla sigui l'únic que vol debatre propostes concretes, i 
critica l'actuació de CiU, PP i ERC  

 
Aquests dies d'eleccions, Catalunya és com una gran factoria on s'està fabricant ni més 
ni menys que un nou Parlament, tota una gran obra que fa, a la gran fàbrica. generar 
pol·lució. El problema està que la pol·lució és tanta que no permet veure altre cosa. Em 
sembla que el president Montilla es quedarà sol volent discutir propostes concretes 
sobre la condició material dels catalans; l'espirituositat dels altres candidats fa 
impossible parlar de res profitós.  
 
Per començar, Artur Mas segueix negant-se a celebrar dos debats televisius amb el 
president Montilla. Res pitjor que no voler parlar davant de tots nosaltres i permetre que 
hagi una confrontació d'idees. Els dos debats que van encetar fa anys els socialistes a les 
eleccions espanyoles van resultar profitosos i els van fer posicionar-se sobre sobre les 
grans qüestions.  
 
Els petits opten per fer propostes amb les qual cridar l'atenció de la premsa. I, com 
sempre, la premsa els fa el joc. Puigcercós es suma al "titàs, titàs, titàs..." de la 
madrilenya Esperanza Aguirre referint-se a Andalusia. I la nostra Camacho busca, amb 
una guerra de les galàxies on el mal és l'independentisme i els estrangers, ser el centre 
de tots els ulls mediàtics.  
 
Hem arribat a l'equador de la campanya i així estan les coses. I res fa pensar que canviïn 
en els propers dies: ni Mas s'atrevirà a fer el cara a cara amb Montilla; ni el PP entrarà a 
parlar de la seva política social ni de la sentència de l'Estatut; ni ERC tindrà altra 
preocupació que demostrar ser mes papista que el Papa per barrar el pas als nous 
independentistes.  
 
CiU, ERC i PP han aconseguit el que buscaven: que l'arbre no ens deixi veure el bosc. 
Malament ho té el PSC: CiU no vol debatre per no arriscar una victòria que creu segura, 
i ERC i PP continuaran fent els numerets que calgui per cridar l'atenció. En resum, foc 
d'encenalls.  
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