
Montilla avisa que no variarà el seu ideari per 

conservar el Govern  
• El president diu que no renunciarà als seus principis encara que això li 

costi els comicis 

• Acusa CiU i el PP de desitjar que la crisi empitjori per treure’n rèdit 

electoral 

 

JOSE RICO 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 6.02.10 

 

Quan la marca tripartit cotitza a la baixa i alguns partits opten pel 

discurs dels valors per mirar de vèncer pulsions sobiranistes externes, el 

president de la Generalitat va apel·lar ahir a la força dels principis com a 

garantia de centralitat política. José Montilla va advertir que no pensa 

convertir-se en allò que no ha estat mai, llegiu independentista, i que no 

posarà en joc aquests principis per mantenir-se en el poder. Va afirmar 

que això és el que està disposada a fer CiU, però, en la situació actual, 

l’avís segur que va arribar a les orelles d’ERC, que situa el dret a decidir 

en el frontispici del seu projecte postelectoral. Tot i així, conscient del 

que mostren els sondejos, el president va reiterar la seva petició al PSC 

que posi el coll en la carrera electoral, que vaticina «complicada». 

 

Montilla no desaprofita cap de les seves intervencions davant dels 

dirigents i els càrrecs del seu partit per alertar-los del que hi ha en joc a 

Catalunya. Tot i que ahir els seus receptors eren els diputats i senadors 

del PSC a Madrid, els missatges més polítics del president català van 

pivotar al voltant de la precampanya de les autonòmiques. Va reivindicar 

la «serietat» dels socialistes davant dels «invents» i els «futurs irreals» 



que, en la seva opinió, proposen altres forces polítiques, que no va 

esmentar. «Que ningú ens busqui en un altre lloc, perquè no ens trobarà. 

No som ni serem independentistes», va subratllar. Aquesta obvietat 

arriba dos dies després que Montilla en persona proclamés que la seva 

aspiració electoral, aquesta vegada, serà governar en solitari, sense la 

cotilla d’un tripartit que avui, paradoxalment, té més mala fama de la que 

tenia el 2006, quan el primer pacte va saltar pels aires abans d’esgotar 

la legislatura. 

 

TASCA ÀRDUA / I de manera encara més accentuada que llavors, la 

sensació actual és que només ICV-EUiA farà explicita la seva aposta pel 

tripartit, mentre que ERC i el PSC tractaran de mantenir una distància 

prudencial. Així s’entén que, per contraposar-se a Artur Mas, Montilla juri 

fidelitat als principis socialistes. «No hi renunciarem, encara que això 

suposi perdre les eleccions. Alguns, en canvi, estan disposats a perdre 

els seus principis a canvi de guanyar», va asseverar el president. Primer 

l’avís a ERC i després el retret a CiU. És a dir, distància del tripartit. 

 

Els socialistes surten amb l’avantatge que la constel·lació de 

candidatures noves que podrien irrompre al Parlament no posen en risc el 

seu electorat fidel, ja que són els graners de vots de CiU i ERC on poden 

arribar a picotejar. En canvi, el PSC també té una assignatura rude de 

cara a les eleccions, la de recuperar part del terreny que va perdre 

quatre anys enrere (230.000 vots i cinc escons). Això, sumat al fet que 

la recessió econòmica sí que pot tocar de ple els socialistes, justifica que 

faci temps que Montilla ordeni als seus el màxim esforç per explicar la 

tasca realitzada en set anys de govern. «Un esforç sense precedents», 

va manifestar en concret ahir. 



 

TOTS AMB ZAPATERO / Del que van poder prendre nota els 

parlamentaris del PSC a les Corts va ser de la crida del president a fer 

pinya amb José Luis Rodríguez Zapatero a compte de la crisi. Montilla va 

assegurar que el Govern espanyol ha posat damunt de la taula reformes 

estructurals que són «necessàries» –i que ell fa «temps» que demana, va 

afegir–, enfront d’una «dreta espanyola i catalana» que només «calla, 

s’amaga, xiula, espera i desitja que la cosa empitjori».  

 


