
Montilla acusa Mas d'amagar el seu 

independentisme 
• El president anuncia que els comicis seran "ben aviat" i els veu 

com un cara a cara entre ell i el candidat nacionalista 

• Adverteix en relació amb el TC que el que no és normal és haver 

d'exigir el compliment de llei 
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Els socialistes catalans van estrenar al Pavelló de la Mar Bella un nou 

model de míting amb Montilla com a estrella principal 

 

Amb les enquestes en contra i l'amenaçadora ombra del Constitucional 

enterbolint el darrer tram de la legislatura, el president José Montilla va 

aparcar ahir el discurs de l'obra feta i va dirigir els dards directament i 

sense embuts cap al seu principal rival, el candidat de CiU, Artur Mas. 

L'objectiu, subratllar la claredat i fiabilitat del discurs del PSC enfront 

d'un Mas que, segons va denunciar, amaga quan li convé les aspiracions 

independentistes. 

 

Amb aquesta intervenció al Pavelló de la Mar Bella, Montilla tancava la 

trilogia sabatina amb què els socialistes han posat en marxa la 

proclamació del seu candidat i la precampanya a uns comicis que ahir el 

president va anunciar que serien "ben aviat". De fet, el desplegament de 

convocatòries pretenia exhibir els aires nous que imprimeix al carrer 

Nicaràgua el nou comitè de campanya socialista. No obstant, a banda de 

les pinzellades estètiques, el discurs desplegat al Pavelló de la Mar Bella 



va insistir en les apel·lacions del PSC a l'electorat i els ressorts més 

tradicional del partit. 

 

"Hem de triar si volem tenir un president catalanista i federalista o bé 

tenir un president nacionalista i sobiranista que tingui com a objectiu 

últim la independència, encara que ho amagui quan li convé", va ventar el 

candidat del PSC en un discurs eminentment electoralista. 

 

I aquest va ser l'eix central del seu parlament. Situar Mas com un polític 

imprevisible i poc coherent que tan aviat pot pactar el govern amb el PP 

com amb ERC, i que a més "amaga" el seu autèntic parer en relació amb 

les consultes independentistes que avui se celebren. "Artur Mas no anirà 

a donar suport a cap consulta tot i que se'n mor de ganes. Ha decidit 

amagar-se i enviar, de moment, Felip Puig i Oriol Pujol. Mas vol i dol", va 

reblar. 

 

Massa previsible 

 

En l'altre plat de la balança electoral, Montilla es va situar ell mateix: "No 

m'amago de res. Jo sóc fiable, fins i tot previsible, a vegades fins i tot es 

podria dir que segurament massa previsible. Dic el que penso, faig el que 

dic i penso el que faig". I el que Montilla pensa i fa es resumeix en la 

declaració de principis que repeteix des de l'acte organitzat a Pinós en 

què va llançar la seva candidatura electoral i on es va definir com a 

català i catalanista, espanyol i federalista, europeu i europeista. 

 

El president no va poder evitar la sentència del Tribunal Constitucional 

sobre l'Estatut. Després de deixar clar que si hi ha un responsable de la 

no renavació del Constitucional és el PP, Montilla va argumentar davant 



la militància socialista la seva obligació, com a president de la 

Generalitat, de reclamar la renovació del TC pel bé de Catalunya, però 

també pel bé d'Espanya i de la mateixa institució. "En un Estat de dret el 

que no és normal és haver d'exigir el compliment de les lleis. Per tant, 

senyor Rajoy: jo no vull canviar les regles del joc, el que vull és que es 

compleixin", va reblar. 

 


