
Montilla advoca per no donar tantes voltes al 

catalanisme 
 

• Anima a no obsessionar-se en la idea que els problemes dels catalans 

són únics 

• Recalca la importància de la nova immigració en la identitat nacional 

 

LUIS MAURI 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 31.01.09 

 

Fidel a la seva divisa que la millor política nacional és la política social, 

pregonada des del mateix dia que va accedir a la presidència de la 

Generalitat, José Montilla va considerar ahir que a Catalunya es dóna 

"massa voltes" al futur del catalanisme. El president va prevenir contra 

l'abstracció fonamentalista i va advocar per donar prioritat a l'"acció 

transformadora" dels poders públics en la construcció del país. 

 

En un debat organitzat per la Fundació Rafael Campalans, vinculada al 

PSC, Montilla va abundar en la defensa de la seva idea de catalanisme no 

nacionalista, de patriotisme no essencialista. D'acord amb aquesta idea, 

la construcció de Catalunya no es pot fer a base de mites, ni de 

nostàlgia, ni d'especulacions improbables i per tant frustrants. La 

construcció del país, segons el president, s'ha de fonamentar en "la 

feina, el rigor, la tenacitat i la creativitat, valors posats al servei d'una 

ambició col·lectiva: esdevenir un país econòmicament pròsper, 

socialment just, territorialment equilibrat, culturalment ric i nacionalment 

ple". 

 



PENSAR DES DE CATALUNYA 

De la mateixa manera que dies enrere va lamentar que els catalans poden 

fer de vegades la impressió que només els interessa en quina llengua es 

parla, i no tant de què es parla, Montilla va demanar ahir que no només 

es pensi en Catalunya, sinó que es faci des de Catalunya. I va animar a 

"deixar d'obsessionar-se pel problema català i deixar d'imaginar-se que 

els problemes dels catalans són únics i especials". Només d'aquesta 

manera, va afegir, Catalunya farà realitat la seva ambició col·lectiva. 

 

PUNT DE PARTIDA 

El líder del PSC va proposar reflexionar sobre la qüestió catalana partint 

dels problemes dels catalans més que el problema català. "La immensa 

majoria dels nostres problemes són compartits, per fortuna, amb la 

immensa majoria dels ciutadans europeus, i naturalment amb la resta 

dels espanyols. Només una petita part són intrínsecament nostres", va 

afegir. I va sentenciar: "Si ens obsessionem a posar davant aquesta 

petita part, no aconseguirem res i perdrem el temps, la força i les 

oportunitats". 

 

Montilla va considerar que el debat sobre el catalanisme està centrat 

"obsessivament" en l'autogovern i en el poder polític dels catalans, cosa 

que va considerar lògica mentre no conclogui el procés de reforma 

estatutària. Però va puntualitzar: "De poc ens serviria l'autogovern si no 

fóssim capaços de renovar el pacte social entre els ciutadans". 

 

Va argumentar que el catalanisme està "en construcció permanent" i va 

posar l'accent en la importància cabdal d'integrar la immigració: "Seria 

imperdonable creure que, per les dificultats del present, els nouvinguts 

són un destorb. S'ha de tallar de soca-rel aquesta idea". 


