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Els socialistes catalans i José Montilla han pres la davantera en aquest 

inici d’any electoral amb el discurs de cap d’any i la carta del president 

de la Generalitat a les entitats per a aconseguir el seu suport davant la 

futura sentència del Tribunal Constitucional sobre la Carta catalana. El 

PSC es postula com el partit de l’Estatut per obligar així Artur Mas a 

definir-se sobre la norma 

 

La setmana que comença demà s’acabarà amb la proclamació d’Artur 

Mas com a cap de llista de CiU a les pròximes eleccions en un clima 

d’eufòria a penes reprimida («aquest any sí!», repeteixen com els vells 

barcelonistes) i amb la vista posada en les eleccions al Parlament 

previstes a la tardor. Però encara amb el vent demoscòpic a favor, els 

convergents han d’acceptar que el PSC i José Montilla han aconseguit 

portar la iniciativa aquest principi d’any. En política, com en la guerra, qui 

ataca primer ataca dues vegades. Això devien pensar els redactors del 

discurs de cap d’any del president quan van incloure l’advertència sobre 

les «falses dreceres». ¿Electoralisme rampant? Sí, però no estan les 

coses per a formalismes. A la seu del PSC saben que no es poden 

desaprofitar oportunitats caigudes del cel, encara que es trenqui algun 

motllo institucional.  

 

Mentre els convergents menjaven torró, els socialistes han arribat primer 



al camp de batalla i han dibuixat el marc (mental) en el qual pretenen que 

es disputi la contesa, i que girarà al voltant de la defensa de l’Estatut. A 

causa dels titubejos de CiU, el PSC s’ha presentat davant l’opinió pública 

com el partit de l’Estatut («és el nostre projecte nacional com a país», va 

dir Miquel Iceta després de l’executiva de dilluns passat), deixant a Artur 

Mas la patata calenta d’haver de definir-se (¿referèndum?, ¿Estatut del 

30 de setembre?, ¿independència?) quan el Constitucional dicti 

sentència. La cara d’Oriol Pujol dijous anunciant el seu suport a la carta 

de Montilla a 201 institucions era tot un poema. De moment, doncs, no 

tenen més remei que anar a roda. 

 

El precedent de Touriño 

 

I això és així perquè l’Estatut del 2006 està en camí de convertir-se, 

gràcies als atacs de la dreta i a la poca visió històrica del Constitucional, 

en un Estatut màrtir, amb un plus de legitimitat històrica, i, al capdavall, 

en un valor segur. Per això CiU no s’atreveix a trencar definitivament 

amb la norma que Mas va pactar amb Zapatero. I a això s’aferra el PSC. O 

Estatut o caos és el missatge que subjau en les intervencions dels 

dirigents socialistes. Ergo, si el PSC és el partit de l’Estatut, el 

sil·logisme és evident: o PSC o caos.  

 

Un partit que es vol entendre amb Espanya i un candidat amb un full de 

serveis irreprotxable en defensa de l’Estatut votat pels catalans. Aquesta 

és l’oferta electoral, a cavall de la formulació màntrica «president 

Montilla», amb què ens bombardejaran els pròxims mesos els estrategs 

socialistes. Però compte, que l’aurèola institucional no sempre atorga un 

avantatge decisiu. Que l’hi preguntin al pobre Emilio Pérez Touriño, que 

se’n va anar en orris amb una campanya d’aires místics (una foto mirant 



el cel sota un plumbi «O Presidente»). Montilla no mirarà al cel, això 

queda clar. Mirarà als ulls i vindrà flanquejat per un exèrcit de dades i 

xifres (els «fets»). Gens de sucre, tot cafè. 

 

En el fons es tracta d’una guerra de posicions. Com un lluitador de sumo, 

Montilla s’ha apoderat del centre polític per intentar desplaçar el seu 

oponent cap a la perifèria. La tàctica pot ser que resulti, però no serà 

senzilla. En primer lloc perquè és molt previsible, i Mas ja està avisat. De 

moment ja ha ordenat rebaixar el diapasó sobiranista (atenció, Laporta) 

per evitar el xoc directe. Mas vol tranquil·litat, res que pugui fer 

rebel·lar el desanimat electorat tripartista. Es limitarà a ballar al voltant 

de Montilla i a intentar no cometre cap error (atenció, Madí). Qui 

necessita un KO guanyador és el president, no l’aspirant, que té 

avantatge als punts. 

 

El paper d’ERC 

 

En aquest context, el problema que se li presenta a Montilla i al PSC és 

d’ordre intern. ¿Com fer compatible una campanya presidencialista amb 

un missatge d’entesa amb Espanya i una coalició de govern amb ICV-

EUiA i, sobretot, amb ERC? Aquí els socialistes tenen un element a favor. 

A Esquerra és potser a qui menys li interessa la desintegració del segon 

tripartit, ja que qüestionaria la seva aposta pels governs d’esquerra. Per 

aquest costat els socialistes i Montilla els collaran. Però aquest fil també 

és molt fi. I al final tots dos acabarien perdent.  

 

També O Presidente.  

 


