
Mas o la fatalitat de l’etern segon  
• Un vídeo del PSC apel·la a l’esforç per batre CiU a l’últim minut, 

malgrat les enquestes 
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Andrés Iniesta, futbolista tímid, tranquil, sense estridències i de poques 

paraules, va classificar el Barça per a la final de la Champions amb un 

golàs en el temps de descompte a l’estadi del Chelsea. José Montilla, 

president tímid, tranquil, sense estridències i de poques paraules, es mira 

en el mirall del jugador culer per guanyar les eleccions i batre Artur Mas, 

encara que sigui en el temps de descompte. El PSC s’ha encomanat a 

l’empenta que va demostrar el Barça l’any passat per endur-se el trofeu 

més preat en el terreny polític. El gol d’Iniesta és una de les imatges que 

els socialistes utilitzen per mobilitzar la seva gent i pressionar CiU. 

«Perquè anem segons, ens hi esforcem més» és el pròleg d’un 

conjunt de gestes esportives que el PSC vol imitar i de diverses pífies 

que espera que imiti Mas. 

 

De fet, el vídeo preelectoral sembla més un retrat indirecte del líder de 

l’oposició, considerat l’etern segon per les dues presidències de la 

Generalitat que se li han escapat. Sense mencionar-lo, al dirigent 

nacionalista se’l compara amb Carlos Sainz –trencant el motor del seu 

cotxe a 700 metres de ser campió d’un ral·li–, amb el Bayern Munic –

perdent la final de la Champions del 1999 davant el Manchester United, 

que va marcar dos gols en el descompte– i amb ciclistes, pilots i atletes 

que són batuts en la mateixa línia de meta per entretenir-se fent 

piruetes. Al contrari, Montilla representa l’esperit d’Iniesta, Rafa Nadal –



vencent Roger Federer a la final de Wimbledon després d’un partit 

maratonià– i Michael Jordan –encistellant a l’últim segon del partit el punt 

que va donar als Chicago Bulls un anell de la NBA–. 

 

L’etapa o el mallot 

Les metàfores socialistes només grinyolen en un aspecte: l’objectiu del 

PSC no és tant guanyar les eleccions, sinó retenir la presidència de la 

Generalitat. O sigui, que tampoc no els entristiria que Mas tornés a 

guanyar l’etapa si no perden el mallot groc. Per cert, la direcció socialista 

rebutja el copyright de l’obra. Diu que és un regal que li va enviar un 

creatiu militant a Montilla pel seu 55 aniversari. I, mentrestant, CiU ja té 

anunciat un altre vídeo per animar una llarga precampanya.  

 


