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En 72 hores els dubtes, o potser l'ambigüitat, s'han tornat certeses, 

ànims i fins i tot «entrega al cent per cent» per impulsar «la gran ciutat 

progressista d'Europa». Aquesta és l'evolució de Jordi Hereu des del seu 

«no ho sé» de dimecres passat a si seria candidat el 2011, després que 

aquest diari revelés que un sector del PSC, no la seva direcció, es movia 

per substituir-lo per l'exregidor i exconseller Ferran Mascarell, al seu 

«aquest alcalde seguirà sent el de la millor Barcelona» d'ahir. La frase, en 

què va voler posar èmfasi, li va servir per concloure la seva intervenció 

en to de míting davant de 150 membres del consell de la federació 

socialista de Barcelona que tot seguit el van aplaudir, gairebé es podria 

dir que amb estrèpit, durant un minut i tots drets. 

 

Això és, com a mínim, el que van poder veure i sentir els periodistes, 

perquè després van venir els debats a porta tancada, a la seu central del 

PSC, sobre el futur del partit després de la gran crisi de la Diagonal. 

 

La seva va ser, en realitat, la segona confirmació del dia sobre qui serà el 

pròxim alcaldable. Prèviament, el cap de la formació a Barcelona, el seu 

amic i mà dreta municipal fins a convertir-se en única víctima de la fallida 

consulta ciutadana, Carles Martí, va intentar deixar clara la postura de la 

direcció. «Hereu ens liderarà per guanyar i servir els ciutadans. De la seva 

mà tornarem a guanyar sens dubte», va proclamar abans de rebre, amb 



l'auditori també dret, una altra tanda d'intensos aplaudiments, encara 

que en aquest cas, de mig minut de durada. 

 

Tots dos van coincidir a defensar amb ardor guerrer les tres dècades de 

domini socialista a la capital, les seves polítiques socials i els seus 

projectes. Però com que la millor defensa és un bon atac, encara que 

l'última paraula està a les urnes, van recórrer a la «legitimitat i 

honradesa» de l'esquerra i van tirar amb bala contra «la dreta crescuda 

però conjuntural, sense projecte ni convicció». Partits que, segons 

Hereu, creen «fractures» on governen, «s'obliden dels febles», 

«amaguen» les seves intencions o, si no ho fan «fan por». 

 

«BLOC MAJORITARI» / L'alcalde va arribar al consell després de passar 

per l'animada festa del Paral·lel, acte que li va servir per aconsellar una 

visita a qui cregui que avui «Barcelona no val la pena» o que tot en ella 

«va cap avall». Va afirmar que aquesta realitat i la dels barris que recorre 

diàriament permeten veure que «hi ha un bloc majoritari» que està a 

favor del seu model, que «està esperant» els socialistes, que a partir 

d'ara, i ell en primer lloc, s'han d'«acostar més a la gent» i explicar en 

llenguatge intel·ligible la seva política. 

 

Va reconèixer que la Diagonal va ser un error i que la gent que els 

recolza els va dir que «per aquí no». Després de llegir el missatge va 

insistir que ha reprès el gir de la cohesió social i la proximitat del 2006 

quan va succeir Joan Clos en un relleu palatí abans de les eleccions. 

«Estem complint el previst», va afirmar, però va acceptar que han de 

parlar amb «gent nova i idees noves». 

 


