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Aquesta setmana m’he dedicat a demanar-los, tant a partidaris com a 

adversaris, que em diguessin quines qualitats creuen que tindria el candidat 

socialista José Montilla si ja fos president de Catalunya, i he intentat resumir les 

respostes en deu punts: 

 

Prestigi internacional a l’haver teixit durant els seus anys en les institucions 

i, especialment, en la seva etapa de ministre, una privilegiada xarxa de relacions 

a Europa i altres continents, que serà gran valor per a la implantació exterior de 

Catalunya. 

 

Respectat a Espanya com cap altre polític català, i respectat, especialment, 

pel president Zapatero amb qui Catalunya haurà de negociar el 

desenvolupament de l’Estatut i les futures inversions de l’Estat.  

 

Gran experiència de gestió després de 20 anys en els quals ha estat alcalde de 

Cornellà de Llobregat, president de Consell Comarcal del Baix Llobregat i 

Diputació de Barcelona, i ministre: quatre doctorats que no s’aprenen en cap 

universitat.  

 

Perfil europeu, el que valora l’eficàcia en primer lloc. Bon gestor i en absolut 

el mitinero donat a la demagògia o a l’acudit fàcil. És rigorós i seriós en el seu 

treball: persona de plantejaments clars, transmetent tranquil·litat i solidesa. I és 

que convé seriositat després de tants mesos de xou: la senzillesa i l’eficàcia en 

uns moments que l’espectacle mediàtic ja fatiga. Montilla és molt discret en el 

treball, és dels que creuen que cal fer més i parlar menys. 

 

Manté la paraula donada en les negociacions. Sap escoltar, teixir aliances i 

arribar a acords, doncs és dialogant i moderat. Té autoritat entre propis i aliens, 

i no improvisa: és sòlid. 

 



Ni un cas de corrupció després de 21 anys exercint responsabilitats 

institucionals. 

 

Per a ell Catalunya és la gent, les qüestions socials, els problemes que afecten 

les persones, fet que, sens dubte, incorporarà al procés electoral a catalans que 

fins a ara s’han abstingut per considerar que només es transmetien missatges 

identitaris i ara consideraran que també es parla de la seva Catalunya. 

 

Defensor de Catalunya també en el concret i sense buscar titulars de diari. 

Va eliminar les traves per aconseguir el .cat. Ha estat el primer ministre del 

Govern d'Espanya que va parlar en català en un consell de ministres de la Unió 

Europea. És el ministre que ha propiciat la descentralització a Catalunya 

d’organismes reguladors com la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 

Va prendre les regnes de la solució a la crisi de SEAT negociant directament 

amb la multinacional. 

 

Parla clar i va al gra, per això la gent normal l’entén millor que a altres 

polítics sense ser un orador de primera. 

 

No llança pilotes fora en els debats cara a cara. El que li falta de carisma li 

sobra mostrant personalitat suficient per moure’s amb calma davant la 

contrarietat i sense fugir mai per la tangent, allò que hauria d’exigir-se a 

qualsevol polític.  

 

Afortunadament cap dels enquestats ha fet bandera de la partida de naixença, i 

és que a un president de la Generalitat l’única cosa que cal exigir-li és que 

representi amb dignitat i defensi amb valor i fermesa al seu país. 

 

I no puc acabar sense afegir una onzena qualitat: Montilla és un home que s’ha 

fet «a si mateix», sense papàs i mamàs protectors, i enfrontant-se a moltes 

adversitats. Aquest és, potser, el seu millor aval. 

 

Carles Navales.  

Director de la revista "La factoria" 



 

Article publicat al Diari de Girona el 25 de juny de 2006 


