
José Montilla i Aguilera:  «Si calen pactes per 

governar, no necessàriament han de ser de 

govern».  

 

Aspira a presidir un govern estable i insinua que si millora el resultat del 2003 

vol un executiu monocolor del PSC amb suports parlamentaris externs. No 

pactarà un govern que no garanteixi l'estabilitat: «No governaré a qualsevol 

preu» 

 

-Què en pensa, de l'intent d'agressió al PP i la participació d'un dirigent de la 

Joventut Socialista de Martorell? 

-«Si hi ha un candidat i un partit que està als antípodes del PP en aquesta 

campanya sóc jo i el PSC. Dit això, crec que actituds com aquestes s'han de 

condemnar sense matisos. No és normal que hi hagi gent que pretengui que un 

partit polític, els seus dirigents, els seus simpatitzants, els seus militants, no es 

puguin reunir i no es puguin expressar. Per tant, jo he condemnat sense 

pal·liatius aquests fets i he actuat en conseqüència perquè calia aplicar els 

nostres principis en defensa de la llibertat d'expressió, malgrat que el membre 

de la JSC expulsat no va participar en cap agressió.» 

 

-I l'agressió del secretari d'organització del PP a un manifestant? 

-«Jo he fet el que calia fer. El senyor Piqué sabrà el que ha d'exigir als seus 

militants i dirigents.» 

 

-Aquest front polític que estan fent la resta de partits deixant el PP al marge de 

qualsevol pacte, no ajuda a crear una imatge estigmatitzada del PP amb aquests 

efectes secundaris? 

-«Nosaltres som antagonistes del PP i diem que no pactarem amb el PP, això és 

normal. Jo no tindré un pacte de governabilitat amb el PP. No l'he tingut ni el 

tindré. Això no vol dir que no hi hagi coses que es puguin pactar amb el PP. Per 

exemple, temes puntuals relacionats amb el desplegament de l'Estatut, tant de 

bo. Jo el que descarto és governar amb ells i no he d'anar al notari perquè la 

gent tingui clar que no ho faré. Desitjo que el PP canviï i aposti per ser positiu a 

l'hora de desplegar l'Estatut.» 



 

-El preocupa la imatge que es dóna de Catalunya amb aquests incidents i la 

suspensió de la cimera sobre habitatge per motius de seguretat? 

-«No és per motius sols de seguretat, la seguretat és una derivada, el problema 

és que coincideix amb l'inici de la campanya electoral.» 

 

-Depèn de la font... 

-«No. És clar que coincideix amb l'inici de la campanya electoral i és clar que 

aquestes cimeres provoquen també aldarulls. És clar que hi ha un problema 

d'oportunitat. Crec que els governs s'han de poder reunir on vulguin i l'Estat de 

dret ha de garantir que es puguin reunir, per tant el problema és purament i 

simplement d'oportunitat. Jo estic convençut que la ciutat de Barcelona podrà 

acollir aquesta i altres cimeres al llarg dels propers mesos i anys.» 

 

-En tot cas, el preocupa la imatge? 

-«Em preocupa que hi hagi gent que utilitzi això per desprestigiar la imatge de 

Barcelona. Nosaltres, evidentment, no ho farem, i espero que altres siguin 

coherents també i no ho facin perquè en definitiva no afavoriria la imatge de 

Barcelona i Catalunya.» 

 

-Respecte a fer un cara a cara en castellà i un altre en català, Josep Piqué considera 

que vostè està espanyolitzant la campanya per aconseguir mobilitzar els votants 

abstencionistes en les eleccions catalanes. 

-«És bastant sorprenent que digui això el senyor Piqué perquè representa un 

partit que sí que és espanyolista. Jo no sóc espanyolista, en absolut, sóc 

catalanista. El que sí que hi ha és una realitat. A casa nostra, els ciutadans 

d'aquest país veuen televisió en català i en castellà. Crec que a tots ens hauria de 

preocupar que el major nombre de persones, al marge que parlin en castellà o 

en català, que són catalans, vagin a votar. Per això és positiu que es facin els dos 

debats, per arribar a més gent. Mas no ho vol perquè no està gaire interessat que 

tots els catalans puguin sentir les nostres posicions.» 

 

-També tindrien un avantatge estratègic si es fa el debat perquè CiU històricament 

mai ha pogut dir el mateix a Catalunya que quan s'adreça a un auditori de Madrid. 

Mas no podria fer el discurs de les essències. 



-«No sé si per a ells seria un inconvenient. Nosaltres, i jo personalment, diem el 

mateix en castellà que en català, a Madrid i a Barcelona, tant dilluns com 

divendres. I per això no haig d'anar al notari. Jo no sóc presoner de 

contradiccions com Artur Mas.» 

 

-Zapatero el va presentar com a coresponsable de la gestió del govern del PSOE. 

No ajuda això a la identificació que persegueixen de vostè amb el PSOE per vendre 

la submissió del PSC? 

-«Submissió, per què? Perquè he participat en un govern que ha pres decisions 

que han beneficiat Catalunya? I que per això el PP m'ha criticat dient que feia 

més de ministre de Catalunya que no del govern d'Espanya? En absolut. És 

aquest govern del qual jo he format part que va paralitzar el transvasament de 

l'Ebre, que ha fet realitat que un ministre del govern d'Espanya parlés en català 

al Consell de Ministres de la UE, que ha dedicat milions d'euros a potenciar el 

català, que ha tret els entrebancs que el govern del PP posava per fer possible el 

domini d'Internet .cat –precisament quan governava amb el suport de CiU–, 

que ha tornat els papers de Salamanca, que ha possibilitat l'Estatut. Jo he votat 

l'Estatut com a diputat a les Corts. Els 21 diputats del PSC han tingut un paper 

fonamental. Les altres formacions polítiques catalanes, totes sumades, excloent 

el PP, no arriben a 21 diputats. Estic orgullós d'això, del reconeixement del 

català a Europa, de portar aquí la CMT... Això és espanyolitzar? Jo diria que tot 

el contrari. Això és apostar per una Catalunya forta en el marc d'una Espanya 

plural. És el meu projecte. És el que vull.» 

 

-L'advertiment que fa del perill d'un front nacionalista en un govern entre ERC i CiU 

que podria dividir la societat, no és una mica alarmista? 

-«No és alarmista, és descriptiu d'una situació que pot donar-se. Hi ha tres 

possibilitats: un govern de dretes presidit per Mas amb el suport del PP –que és 

l'escenari del 95 i el 99–, un govern presidit per Mas amb el suport d'ERC –que 

és un front nacionalista i que comporta divisió dels catalans en funció del grau 

de sentiment nacional–, i després també hi ha un govern presidit per un 

socialista, que som la garantia de més unitat, més cohesió i més integració, 

perquè representem més que ningú la pluralitat del país. La pluralitat d'accents, 

la pluralitat des d'un punt de vista cultural, social, territorial...» 



 

-No és intentar donar la imatge que aquí pot passar com al País Basc? 

-«Si exceptuem, afortunadament, el tema del terrorisme, és que això pot donar-

se. I ja sabem el que comporta. No és agitar un espantall, és descriure una 

possibilitat.» 

 

-I amb ERC en un govern del PSC no hi hauria aquest risc ? 

-«El PSC és un partit que ocupa la centralitat del país més que ningú. Som 

d'esquerres, som moderats, som catalanistes. Però no volem reformar l'Estatut 

demà com vol fer CiU ni volem la independència de Catalunya.» 

 

-El senyor Saura li ha demanat públicament que digui si optarà per reeditar el 

tripartit. 

-«La garantia d'un govern progressista, que no governarà la dreta, la dóna una 

victòria socialista. No la dóna un diputat més d'Iniciativa, amb tots els 

respectes. Per tant, la garantia de polítiques progressistes des de posicions 

inequívocament catalanistes qui la dóna és el PSC.» 

 

-Quedar-se igual que en les passades eleccions seria un bon resultat? 

-«Aspirem a millorar els resultats del 2003 i estic convençut que els 

millorarem.» 

 

-Pactaria un nou tripartit si creu que pot tornar a pujar al Dragon Khan? 

-«Aspiro a poder governar amb les mínimes hipoteques possibles, i si són 

necessaris pactes, han de ser pactes que puguin garantir un govern estable. No 

són pactes necessàriament de govern.» 

 

-Si vostè necessita pactes però veu que no garantiran un govern estable, 

renunciarà a fer-los? 

-«No aspirem a governar a qualsevol preu. No governaré a qualsevol preu.» 

 

-Fa la sensació que no hi ha un gran entusiasme a Catalunya amb l'Estatut i que, 

paradoxalment, provoca força recels a la resta d'Espanya. Això és un èxit? 

-«És un èxit, jo crec que sí. No és fàcil fer un nou Estatut que sigui votat i 

aprovat pel poble de Catalunya. La participació hi ha qui pensa que va ser 

escassa, però en els referèndums normalment, a tot arreu, hi ha una baixa 

participació. La majoria del poble català que va anar a votar, va votar-hi 



favorablement. Nosalttres ens creiem l'Estatut, no és nostre, és de tothom, però 

nosaltres ens els creiem i farem tot el possible per desplegar-lo i aprofitar totes 

les seves possibilitats i posar-les al servei de Catalunya. Ara cal posar l'Estatut al 

servei dels ciutadans, apropar-lo per fer una Catalunya més forta en l'àmbit 

econòmic i per assolir millors quotes de benestar social.» 

 

-Parlant de participació. Els preocupa l'abstenció i que els pugui perjudicar 

especialment? 

-«A mi em preocupa l'abstenció com suposo que preocupa a qualsevol polític. 

Tots desitgem un grau de participació com més elevat millor, que significa 

afecció del ciutadà a l'autogovern, al nostre sistema polític. Per això tractem, 

òbviament, d'incentivar la participació. L'abstenció perjudica unes formacions 

polítiques més que altres? Segurament, però perjudica a tothom, perjudica el 

país. No hi ha cap formació política que en surti indemne.» 

 

-Tenint en compte que Artur Mas s'ha compromès a portar davant de notari que no 

pactarà amb el PP, si el PP li dóna els vots per investir-lo, hauria de dimitir? 

-«Per nosaltres els compromisos s'han de complir. Nosaltres complirem els 

nostres compromisos i no hem anat al notari. Si altres els compleixen o no, és 

cosa seva. Els ciutadans ja ho tindran en compte, siguin compromisos davant de 

notari o no. Els que no tenen credibilitat han d'anar al notari. Miri, CiU ha 

governat durant vuit anys amb el PP. Mas ha votat Aznar dues vegades i mai ha 

votat Zapatero. És més, ara vota contra els millors pressupostos de la història de 

Catalunya. Uns pressupostos que fan possible que en un any Catalunya rebi més 

que en els quatre anys del pacte del Majestic. I que són millors que el que CiU 

deia haver aconseguit després de reunir-se amb el president Zapatero. Ara, CiU 

amb el seu ‘no' als pressupostos fa un pagament avançat al PP. Després diran 

que ho fan a canvi de res. No, de res no. El pagament ja està fet. Artur Mas ha fet 

un programa electoral de dretes per establir lligams amb el PP i ara vota ‘no' als 

pressupostos per debilitar Zapatero. Rajoy i Mas fan causa comuna. Ja han 

pactat, i per això no hem sabut si ja ha anat al notari.» 

 

-Vostès volen potenciar l'Estat de benestar amb el que es pot extreure del nou 

Estatut i Mas fa aquest repartiment de xecs. Com pot convèncer un pare de família 



nombrosa a qui Mas promet 4.000 euros a partir del tercer fill que el que proposa el 

PSC és millor? 

-«Primer, aquest pare ja sap que amb aquest govern ja rep ajudes. 600 euros 

per fill fins als 3 anys, i si és família nombrosa fins als 6. A més, estem 

construint escoles bressol, hem donat suport a la llei de dependència i hem creat 

places d'assistència per a la gent gran. Els serveis són més cars que els xecs. Els 

xecs es donen indiscriminadament a qui els necessita i a qui no. Donar un xec és 

dir-li al ciutadà: ‘Té aquests diners i busca't tu algú que tingui cura del teu fill o 

dels teus pares.' O sigui, ni dónes el servei al ciutadà ni li dónes prou diners per 

pagar un servei privat.» 

 

-CiU argumenta que com que els serveis públics són molt cars, això acabarà fent 

inviable l'Estat del benestar. 

-«Això té noms i cognoms. Es deixen assessorar per un senyor que es diu 

Mauricio Rojas, que és un xilè membre del partit liberal suec. És el senyor que 

ha estat assessorant CiU per fer aquestes propostes. Això de reformar l'Estat del 

benestar té sentit allà on hi ha Estat del benestar molt consolidat, però aquí 

l'Estat del benestar és molt incipient, queda encara molt per construir. És 

evident que si tinguéssim un model com el finlandès, el suec o el noruec, caldria 

fer reformes, però aquí hi ha gent que vol començar a reformar quan encara 

estem als inicis. Nosaltres, les propostes que plantegem, totes, es poden pagar, 

les tenim quantificades, sabem el que costen. De números en sabem, fins i tot 

d'arreglar els comptes del passat i de reduir el dèficit que ens va deixar en les 

finances el senyor Mas. Les nostres propostes sabem el que costen i les podem 

pagar.» 
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