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El gran ple del Sant Jordi és l'orgasme. Allà el PSC se sent potent. I ahir va recuperar 
moral al reunir els tres eixos -Barcelona (Jordi Hereu), la Generalitat (José Montilla) i 
Madrid (Carme Chacón)- i dos monstres: Felipe González, el PSOE del destape 
democràtic i de 14 anys de poder, i José Luis Rodríguez Zapatero, el que va derrotar 
l'aznarisme. El del «no us fallaré», que avui està sacsejat. I, malgrat les males enquestes, 
tot va sortir. Mentre el deute espanyol patia als mercats, la capacitat didàctica de 
González explicava el «mal irlandès». Montilla demanava aixecar un mur contra el 
«tsunami conservador». I Zapatero, a qui fa poc el despistat cap de campanya no volia 
ni veure, va enarborar el sistema de finançament aconseguit per Catalunya (després de 
tenses baralles entre Pedro Solbes i Antoni Castells), va assegurar que CiU no el 
podria millorar i va demanar al PP que no denigrés Espanya. 

Una aplicada periodista, que viu sobre el terreny la campanya, em diu que, per fi, 
Montilla desperta i Zapatero convenç. I afegeix: «Quina panda!». Perquè quan falten 
tres dies és impossible matar el «drac Mas», que menja a dos queixos: del catalanisme 
ampli i del centrisme conservador. I que avui festeja el Sant Jordi. El mateix Montilla 
confessava a l'Avui: «Segurament hauríem d'haver començat abans la campanya». 
¡Home, és clar! 

El que hauria d'haver explicat i venut molt abans -Pujol ho va fer des del primer dia a la 
Generalitat- és el seu projecte per a Catalunya. Per estranys que fossin els socis i tot i 
les peles de plàtan que el tripartit va sembrar. No s'ha fet (o s'ha fet malament) i ara el 
tracking d'El Periòdic d'Andorra li dóna 31 diputats, menys de la meitat que a Mas. 

El Sant Jordi va somiar ahir amb un miracle (o mig). Catalunya és progressista. I tot i 
que les tempestes, les polèmiques i els errors l'han castigat, el PSC és l'eix del 
centreesquerra. ¿Montilla podrà despertar els electors socialistes dorments? 

	  


