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La seva entrada al Govern, que aquest agost es reunirà dues vegades, li ha 

arruïnat unes vacances ja contractades a Costa Rica. En canvi, a partir de demà 

la candidata dels socialistes catalans a les generals serà la ministra més jove de 

la democràcia, i també la primera del PSC. Si es fa de gust... 

 

--Arriba a l'Executiu amb l'etiqueta de representar la quota 

catalana. ¿S'hi sent còmoda? 

--Com a catalana em sentiré còmoda allà on sigui. Per mi és una doble alegria: 

per un canvi de Govern intel·ligent, orientat a demostrar que Zapatero té 

projecte i que el que està esgotat és el PP, i per la presència de dos ministres 

catalans a l'Executiu. 

 

--Zapatero fitxa dos independents de prestigi i a vostè, candidata 

del PSC a les generals. ¿És un reajustament electoralista? 

--Aquests retrets de l'oposició són excuses de mal pagador. Després d'ampliar 

els drets civils i socials, Zapatero vol donar prioritat a un dret que per a molts 

és un somni: la vivenda. I tot per culpa de la llei del sòl del PP, que va fomentar 

l'urbanisme salvatge i va fer créixer el preu de la vivenda quatre vegades més 

que els salaris.  

 

--En un òrgan col·legiat com el Govern, ¿què pot fer per Catalunya 

una ministra catalana? 

--Aportaré una visió catalana, defensora del procés de descentralització 

política i de l'autogovern. Zapatero sempre presta molta atenció a les veus 

catalanes, i així ho ha evidenciat amb el canvi de Govern i al ratificar l'aposta 



pel desplegament de l'Estatut. Vull aportar a més una perspectiva 

generacional, el punt de vista d'una generació que s'ha passat anys formant-se 

i que ara vol realitzar el seu projecte de vida i necessita vivenda. 

 

--Fins i tot Montilla, poc amic dels excessos verbals, va advertir que 

la Generalitat no acceptaria dilacions en el desenvolupament de 

l'Estatut. ¿Què ha canviat perquè el Govern acceleri el 

desplegament? 

--La Generalitat va estar en el seu paper a l'exigir que no es frenés el 

desenvolupament de l'Estatut, però Zapatero estava tranquil perquè sempre va 

saber que s'havia de posar sobre la taula un calendari per complir-lo. Així ho 

ha demostrat a l'anunciar el traspàs de les Rodalies de Renfe. Els que critiquen 

el president s'obliden de l'agressió constant que Catalunya ha patit pel PP, que 

fins i tot ha agitat un tema tan sensible per a la convivència com el de la 

llengua. Malgrat la persecució del PP, a Zapatero no li han tremolat mai les 

cames a l'apostar per Catalunya, ni per tornar els papers de Salamanca ni per 

reformar l'Estatut. 

 

--Però a Catalunya existeix la impressió que el federalisme de 

Zapatero ha anat minvant... 

--Ha demostrat ser tan federalista i tan valent com fa quatre anys, quan el 

PSOE, a instàncies del PSC, va aprovar la declaració de Santillana. El gran aliat 

de Catalunya és Zapatero. Els catalans han d'entendre que no tornaran a tenir 

mai un altre Zapatero, que és la garantia que Catalunya continuï sent el motor 

de la descentralització d'Espanya. 

 

--Ara entrarà en contacte amb l'Administració de l'Estat i amb 

aquell nucli dur que es resisteix a qualsevol descentralització. 

¿Manen els polítics o els funcionaris? 

--La voluntat política ha d'estar per sobre de la burocràcia, perquè l'aparell de 

l'Estat està al servei de les decisions polítiques, que són fruit dels vots. No em 

fa cap por. Com a ministra combatré les inèrcies centralistes d'aquest aparell. 

 

--¿La va sorprendre que la ministra de Foment tornés a defensar 



dijous passat la gestió centralitzada del Prat, mentre Govern i 

Generalitat en negocien la cogestió? 

--Hi ha problemes de comunicació política, perquè Zapatero ja va anunciar que 

serà un aeroport transoceànic i que al Prat no es prendrà cap decisió sense 

l'acord entre Govern i Generalitat. Entenc que la ministra defensi que l'Estat 

tingui més percentatge, però Zapatero ja ha aclarit que la posició del Govern 

serà determinant. Les maneres comunicatives dels uns i dels altres causen 

malentesos gratuïts que ens podríem estalviar. 

 

--Vostè és la veu del PSC a l'executiva del PSOE, però també la del 

PSOE a l'executiva del PSC. ¿Símptomes d'esquizofrènia? 

--A vegades no és fàcil, però em dóna una visió de conjunt políticament 

enriquidora. La meva tasca és doble: convèncer el PSC de les dificultats que 

afronta el Govern per la catalanofòbia electoralista del PP i aportar al PSOE la 

visió federalista del PSC. Es viu i es pateix, però t'enriqueix. 

 

--¿I com ha viscut el canvi d'aliances del PSOE, que després de 

pactar amb ERC ara s'acosta a CiU?  

--Nego la major. El PSOE sempre ha intentat pactar amb tots els grups 

possibles. ERC va ser sòcia preferent del Govern fins que va cometre l'error 

d'oposar-se a l'Estatut. El problema és la ciclotímia d'ERC, que canvia 

d'estratègia en funció dels sondejos, dels seus resultats electorals o del vent 

que bufa en una o altra assemblea local. 

 

--En el debat sobre l'estat de la nació, el PSOE va fer gestos de 

complicitat a CiU i va donar suport a set de les seves resolucions, 

però la federació nacionalista no el va correspondre... 

--La voluntat del PSOE era donar resposta a les necessitats de Catalunya, al 

marge de qui s'apuntés el punt. El punt se l'apunten Catalunya i les seves 

institucions. Va ser una mica infantil, per exemple, que Duran presumís que se 

li havia entregat el traspàs de Rodalies. 

 

--Si Duran fes realitat la seva aspiració d'entrar al Govern, ¿en quin 

lloc quedaria el PSC? 



--¿Però és que algú l'hi ha demanat? Sembla que el programa màxim de CiU 

era tenir dos ministres catalans. Doncs ja està: l'ha complert Zapatero amb el 

PSC. A Duran tant li fa ser ministre amb el PSOE o amb el PP perquè a la nova 

CiU sols li importa tocar poder. El PSC, en tot cas, vol l'entesa entre el Govern i 

els grups catalans. 

 

--¿Què podrà fer com a ministra de Vivenda en només vuit mesos? 

--Posar en marxa la nova llei del sòl, combatent l'especulació i també la 

corrupció urbanística perquè el preu de la vivenda no frustri ni un projecte 

vital. 

 


