
Montilla busca el cos a cos amb Mas, a qui acusa 

d'«insolvent» 
• El candidat convergent defuig el debat i demana una «gran 

majoria» per governar sense lligams 

• El líder del PSC diu que el seu rival «ha enterrat el pujolisme» al 

recolzar la consulta independentista 

NEUS TOMÀS 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13 de juny del 2010  

 

En mànigues de camisa, sense corbata i envoltat del mateix públic 

incondicional que li va entregar la vara de l'alcaldia durant 19 anys, José 

Montilla es va encoratjar ahir a Cornellà i va dedicar al seu rival, Artur 

Mas, un reguitzell de retrets d'una duresa que encaixa poc amb el guant 

blanc que els estrategs del PSC van prometre per evitar una altra 

campanya electoral amb més atacs que propostes. «Imprevisible, 

irresponsable i insolvent». Aquests i altres qualificatius va dedicar 

Montilla a Mas a compte del suport de CiU a la iniciativa legislativa 

popular (ILP) que aspira a convocar un referèndum independentista. 

zoom Montilla escolta Manuela de Madre, que es tapa amb un ventall 

mentre parla amb la dona del president, Anna Hernández, ahir a Cornellà. 

 

El líder socialista és conscient que el debat identitari no l'afavoreix, però 

té clar que al candidat de CiU també li pot donar més d'un maldecap. I, 

tal com estan les enquestes, aquest és un punt feble dels nacionalistes 

que el PSC no pensa desaprofitar. Entre la bona gent de Convergència, 

com a Jordi Pujol li agradava denominar els seus seguidors, no tots 

anhelen una Catalunya independent. I els socis d'Unió, com ho va 

demostrar aquesta mateixa setmana el seu líder, Josep Antoni Duran 



Lleida, no estan disposats, ni de bon tros, a treballar per la 

independència. 

 

En aquesta situació, Montilla es va servir de tots dos, de Pujol i de Duran, 

per atacar Mas. Va recordar que CiU va recolzar la tramitació de la ILP 

just el dia abans del 80 aniversari de l'expresident. «Mas ha enterrat el 

pujolisme», va proclamar el candidat del PSC. «I l'endemà que CiU votés a 

favor al Parlament, Duran deia 'no, no'», va rematar. Davant d'aquesta 

aparent ambigüitat de CiU –intrínseca a la federació i que li ha aportat 

bons rèdits– Montilla va contraposar la «fiabilitat» de la proposta 

socialista: «Som previsibles, diem el que pensem i primer pensem i 

després actuem». 

 

«SENSE SECTARISMES» / Montilla va reconèixer que el PSC té dificultats 

per explicar la seva obra de govern i va presumir d'haver actuat «sense 

sectarismes». «No hem governat només per als nostres», va defensar 

davant dels seus, en aquest cas mig miler de militants del principal feu 

socialista, el Baix Llobregat. També va assumir que la crisi econòmica és 

una dificultat afegida que complica encara més la comunicació del treball 

fet. 

 

Tot i els obstacles de tota mena, el PSC no desisteix i ahir va insistir que 

és el partit que millor representen el sentiment majoritari de la societat 

catalana. Progressista i de centreesquerra, segons el seu diagnòstic. 

 

SENSE LLIGAMS / Encara que la causa comuna socialista i la casa gran 

convergent sembla que estan tancades, les dues forces aspiren a 

representar un electorat que va més enllà dels seus votants 

incondicionals. D'aquí ve que Mas, que defuig el debat sobre 



l'independentisme, ahir subratllés que la federació nacionalista necessita 

disposar d'«una gran majoria» per impulsar el seu projecte. «Sense 

dependre de ningú però comptant amb tothom», va proclamar en un 

acte a Tàrrega (Urgell). Si es confirmessin els sondejos, el líder de CiU 

obtindria una victòria còmoda que li permetria tornar a la Generalitat, 

aquesta vegada com a president, sense necessitat de tenir un soci 

estable. Els nacionalistes saben que anar només del braç del PP ja els va 

passar factura i que, si aquesta vegada optessin per ERC, disgustarien el 

seu electorat més conservador. Uns republicans encantats amb el fet 

que el debat identitari hagi tornat a les tertúlies. «Amb la ILP ens situem 

al nivell del Quebec, Escòcia o algunes nacions independents», va afirmar 

ahir Joan Puigcercós, apel·lant als clàssics referents de l'imaginari 

independentista. 

 

Encara s'ha de veure quina estratègia adoptarà el PSC si es veu obligat a 

tornar a l'oposició i si, pels vasos comunicants que a vegades són el 

Parlament i el Congrés dels Diputats, acaba sent la crossa de CiU. O sigui, 

que l'únic que a hores d'ara és clar és que Mas ni vol ni pot comptar amb 

Iniciativa. 

 


