
DURAN CREU QUE EL SOBIRANISME DE CDC ALLUNYA CIU DEL CENTRE 

 

El líder d'Unió afirma que està "curat" del càncer que se li va detectar 

"Els que deien que volia un ministeri se l'hauran d'embeinar", adverteix 

 

TONI SUST 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13.03.08 

 

Josep Antoni Duran Lleida treu pit. El líder d'Unió va reivindicar ahir al 

seu bloc el resultat obtingut per CiU en les legislatives de diumenge. Va 

explicar que està curat del càncer que se li va detectar en la 

precampanya i va clavar una plantofada a Convergència a compte del 

sobiranisme imperant entre la seva cúpula. Segons Duran, un sobiranisme 

que podria haver contribuït a allunyar CiU del centre polític. 

 

"Ens haurem de preguntar qui representa avui millor que ningú la 

centralitat política. ¿Per què la debacle d'Esquerra no fa créixer 

Convergència i Unió sinó el PSC? ¿És perquè jo no sóc prou sobiranista 

segons aquests electors? ¿Ho són més José Zaragoza, Carme Chacón i 

José Montilla?", es va preguntar el líder d'Unió en el seu bloc citant els 

dirigents socialistes. 

 

"Amb calma, ens haurem d'interpel·lar sobre per què no hem tingut més 

bons resultats. I, sobretot, perquè els del PSC són tan bons", va escriure 

Duran, que va manifestar que el resultat de CiU --que xifra en 10 

diputats, els que finalment ha obtingut-- és "bo". 

 

POSICIÓ PRIVILEGIADA 



El cap de llista de la federació en els comicis de diumenge opina que el 

repartiment d'escons que va sortir de les urnes li donarà joc a CiU: "Hem 

d'administrar amb intel·ligència una posició privilegiada que no dubto 

que pot portar canvis a la política espanyola i a la catalana. Això sí, a 

condició que es faci amb gran discreció i intel·ligència". 

 

La carta de Duran té evidents punts de vindicació personal després de 

l'any en què el seu partit ha estat més a prop de trencar amb 

Convergència, després de 30 anys de col·laboració. En els últims mesos, 

i fins i tot anys, els seus adversaris --tant a Convergència com a la resta 

de partits-- l'han acusat d'actuar mogut per la voluntat d'aconseguir un 

ministeri. Amb el temps, els convergents van fer un gir en el comentari, 

assegurant que el que preferiria Duran és ser exministre. 

 

El democristià no ha negat que tingués voluntat de gestió, i acostuma a 

afirmar que un polític ha d'ambicionar càrrecs. Però en el seu bloc hi va 

incloure una referència explícita sobre aquest tema dirigida a tots els 

seus detractors: "Tots els que han dit que només em preocupava i 

ocupava un ministeri ara se l'hauran d'embeinar, perquè veuran que no hi 

ha res personal que m'interessi, i que només prendré decisions en funció 

de l'interès general". 

 

RECUPERAT 

Duran va penjar el seu missatge a internet després de rebre bones 

notícies dels metges que l'atenen. Va explicar que dimarts va anar a 

l'oncòleg, i que les anàlisis dels ganglis que li van ser extrets indiquen 

que no té més cèl.lules malignes. "Gràcies a Déu, estic curat. ... No és 

necessari que em facin ni ràdio ni químio. ¡Que content que estic!", va 

relatar el democristià. 


