
Montilla reivindica el seu esforç personal i polític 

amb el país per ser reelegit president 
Intenta guanyar-se la confiança dels catalans per capgirar les enquestes i 

s'erigeix en representant de la centralitat 

ODEI A.-ETXEARTE - Pinós 

EL PUNT, 11/04/10 

 

«Em vaig obrir pas amb esforç i sacrifici.» El primer secretari del PSC, 

José Montilla, va apel·lar ahir a la seva trajectòria personal i política al 

servei del país per guanyar-se la confiança dels catalans i mantenir-se en 

la presidència de la Generalitat. Montilla va pronunciar un discurs més ple 

que mai de referències personals per revalidar la seva voluntat de 

«servei» al país i començar a mobilitzar els votants socialistes. Des del 

cor geogràfic de Catalunya, a Pinós, es va declarar «català i catalanista», 

i «espanyol i federalista», com considera que són «la majoria», en un 

intent més de situar el PSC en la centralitat política i d'expulsar-ne CiU, 

que parteix com a clara guanyadora en totes les enquestes. «Vull ser 

hereu de la història i protagonista del futur del país», va dir. 

 

Montilla va traslladar la plana major del PSC, consellers i ministres 

inclosos, al centre geogràfic de Catalunya per parlar al «cor» dels 

ciutadans, en un altre intent carregat de simbolisme de disputar la 

centralitat política a CiU. Era un dels actes més importants de l'estrenada 

recentment precampanya del PSC. I Montilla va optar per buidar la seva 

intervenció d'atacs agressius a la federació nacionalista. Acostant-se al 

llenguatge pel qual ha apostat CiU, va intentar començar a il·lusionar els 

catalans amb els seus «somnis» i ideals. Per primera vegada, Montilla va 

fer gala de la condició de president de la Generalitat i va revalidar el seu 



compromís personal i polític amb Catalunya, en plena crisi i amb 

l'amenaça latent de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 

l'Estatut. Quant a la carta catalana, va insistir que la defensarà sempre 

«allà on calgui i davant de qui calgui». «Segueixo creient en l'Estatut», va 

emfasitzar. 

 

L'home i el polític 

 

«Segueixo creient» és, precisament, el primer lema amb què el renovat 

equip de campanya del PSC intenta robar a la federació nacionalista part 

de l'electorat per frenar la clara victòria d'Artur Mas que pronostiquen 

totes les enquestes. Amb quest objectiu a mitjà termini, Montilla va 

pronunciar un discurs amb un aire dels que es fan en política nord-

americana, ple de referències personals, i també eminentment ideològic. 

Pretenia deixar clares, a una setmana de la proclamació oficial com a 

candidat, les «idees» que el mouen. Guiat per un teleapuntador i envoltat 

per uns 150 militants i simpatitzants, Montilla va abandonar l'hermetisme 

que el caracteritza i va aclarir qui és, què vol i per què. Per primer cop va 

parlar obertament dels seus orígens extremenys, de l'«esforç i sacrifici» 

amb què es va obrir pas en una terra que li va donar coses que li faltaven 

a la seva. «Vaig decidir ser un català més», va afegir-hi. Visiblement 

emocionat, va agrair el suport, l'«amor incondicional» i l'«exemple» rebut 

dels seus pares. 

 

Entrant en la seva trajectòria política, Montilla va confessar que el dia 

que va ser nomenat president va ser «el més feliç» de la seva vida. El 

President va reivindicar els «anys de molta feina» del segon tripartit 

posant un èmfasi especial en l'aposta prioritària per les polítiques socials 

amb un objectiu, contraposar-la al llegat dels governs de Jordi Pujol. «En 



algunes coses no estàvem tan bé com semblava», va censurar Montilla. 

Fins i tot va recordar la seva contribució a la lluita antifranquista. Des 

d'aleshores, segons va dir, la «llibertat», la «justícia», la «igualtat» i la 

«fraternitat» són els valors que el guien a ell i, segons creu, a l'àmplia 

majoria de catalans. 

 

Com a resultat de les experiències viscudes, Montilla es va declarar 

«català i catalanista», i «espanyol i federalista», tal com considera que és 

«la majoria». Per això va reblar que no té «més bandera que la senyera, 

l'Estatut i Catalunya», a diferència de CiU, que va tornar a acusar 

indirectament de mantenir una ambigua aposta sobiranista. 

 

Passat i futur 

 

«Vull ser hereu de la història i protagonista del futur del país», va 

manifestar Montilla. El PSC va reforçar aquest missatge amb un símbol 

nou. El líder dels socialistes catalans estava acompanyat d'una militant 

històrica forjada en una associació de veïns i també nascuda a 

Extremadura, la Càndida, i una de jove, la Sofia, estudiant de batxillerat. 

Per aconseguir els seus propòsits, va garantir que està «preparat» i 

«disposat». I va alertar la coalició de CiU que està convençut que el PSC 

guanyarà les eleccions. 

 


