
Entrevista a José Montilla, diari AVUI, 30.10.06 

"Només d'èpica no pot viure la gent" 

ZAPATERO · "CiU ha de tenir ben clar que l'interlocutor del PSC és al 
carrer Nicaragua i no a la Moncloa" 

MAS · "El seu comportament destil·la una certa arrogància que no 
l'afavoreix" 

PRESIDENCIABLE · "No he vingut a perdre ni a fer oposició, sinó a 
guanyar i a governar" 

Per Vicent Sanchis i Sandra Arenas 

Confirmat: el presidenciable socialista és un home de molt poques paraules. La 

cara més nova de les eleccions ha viscut una campanya marcada per la tos i els 

antibiòtics.  

 

No sembla que José Montilla se senti còmode en el combat polític. Se'l veu patir 

en aquesta campanya. 

No. Patir... en absolut. Una cosa és que m'agradi parlar poc, que no m'agradi fer 

comèdia, però no estic patint. Una campanya per a un polític a qui li agradi 

trepitjar territori i la proximitat amb la gent... Jo no sóc una persona patidora.  

 

Segur? Expressa poc els sentiments. La processó va per dins? 

No estic patint. 

  

Es va trobar a gust en el debat a cinc? 

Sí. 

 

I per què no n'han fet un a dos? 

En vaig oferir dos a dos. 

 

Sí, però un s'havia de fer en castellà per a tot l'Estat... 

No, no. El meu objectiu no era que ens veiessin a Salamanca. A Catalunya no 

tothom es mira la televisió en català. El problema el tenen els qui no diuen el 

mateix a Catalunya que a Madrid.  



 

Es veu amb cor de batre's dialècticament amb Artur Mas? 

Evidentment. 

 

Però ha reconegut que té mancances de comunicació.  

És en les situacions de dificultat quan més bé me'n surto.  

 

Diu que li agrada trepitjar el territori. On se sent més a gust: a l'àrea 

metropolitana o a comarques de l'interior? 

A tot arreu. Fa molts anys que resideixo a l'àrea metropolitana, però vinc del 

món rural. Veure una explotació agrària no m'és aliè. No és la primera vegada 

que vaig a Deltebre a veure com recullen l'arròs! Segurament he anat a 

determinades zones més vegades que altres candidats.  

 

Nota menys complicitat a les zones de l'interior? 

La veritat és que hi he tingut molt bona acollida.  

 

Què li diuen? 

M'expliquen els seus problemes. Cada vegada hi ha menys gent que viu 

estrictament de l'agricultura, però volen estar en igualtat de condicions amb la 

gent que viu a la ciutat.  

 

El veuen com a guanyador? 

Segur que n'hi ha que sí i n'hi ha que no.  

 

L'hi diuen?  

Hi ha de tot. 

 

És dur per a un candidat com vostè sortir a les enquestes com a perdedor o, si 

més no, no com a favorit? 

En absolut. És molt motivador. Vol dir que hi ha recorregut. 

 

 



 

Encara pensa que demà pot fer capgirar el que diuen les enquestes?  

Evidentment.  

 

N'hi ha que diuen que ha vingut a perdre... 

No he vingut a perdre ni a fer oposició, sinó a guanyar i a governar.  

 

Per tant, no seria mai conseller en cap d'un govern amb CiU. 

No. 

 

I acceptaria un pacte del seu partit amb CiU si no hi hagués un altre remei? 

El nostre objectiu és governar Catalunya, no complementar-nos amb CiU ni que 

CiU ens complementi.  

 

Doncs com que no hi ha majories absolutes tot porta a una reedició del 

tripartit... 

Per què? Treballo per la majoria i governar amb les mínimes hipoteques.  

 

Però si això no passa i ha de començar a parlar, amb qui estaria més a gust? 

El fet de tenir més feeling personal amb una persona o una altra només serveix 

per anar-se'n de copes, si cal...  

 

Amb qui se n'aniria de copes? 

No sóc gaire de copes, la veritat. Però, vaja, amb qualsevol dels cinc. Jo no sóc 

una persona sectària. Ara bé, amb el senyor Piqué no pactaria. I no necessitem 

anar al notari.  

 

Llavors els candidats no tenen entre vostès relacions personals... 

Sí. Amb Saura he tingut més relació... Des que era candidat a l'alcaldia de 

l'Hospitalet. Amb Piqué en vaig tenir quan era director d'Indústria de la 

Generalitat i jo alcalde de Cornellà.  

 

Ha canviat molt Piqué des d'aleshores? 

Mooolt. Però suposo que jo també. Tinc menys cabells, més arrugues...  



 

Però quan vostè és a Madrid i li diuen "Pepe, no pactes con éstos de ERC"... 

A Madrid em coneixen i saben que hi ha consells que convé no donar-me.  

 

No, no el PSOE, la gent del carrer... 

Els dic que això només s'arregla votant més el PSC. 

 

Creu que Artur Mas és arrogant? 

Crec que el seu comportament destil·la una certa arrogància i prepotència que 

no l'afavoreix gaire.  

 

I si no l'afavoreix, per què l'hi diuen? ¿No seria millor callar perquè continués 

sent arrogant? Estan construint una etiqueta... 

No. Se l'ha construït ell.  

 

Són els assessors els que li diuen què és el que més fa moure els ciutadans en 

campanya. ¿Se sent còmode prometent ulleres gratis a la gent gran? 

Sí. La gent no vol que parlem de la política d'aliances ni de la participació de 

Catalunya a la construcció de la Unió Europea. Jo vull parlar dels temes que 

interessen a la gent.  

 

Un d'aquests temes és la conciliació de la vida familiar i laboral. La seva dona 

diu que no s'ha pogut dedicar a l'alta política perquè algú havia de fer-se 

càrrec dels fills. Amb quina credibilitat promet polítiques de conciliació? 

No tothom ha de treballar divuit hores, com treballo jo.  

 

Per què ho fa? 

Perquè m'agrada. 

 

Més que estar amb els seus tres fills? 

Procuro compensar la quantitat amb qualitat. Sóc conscient del sacrifici que 

implica per a la meva dona, sí. N'hem parlat moltes vegades. Els polítics no 

tenim horari ni calendari. I la majoria de la gent sí.  



 

És bèstia, perquè algun exemple haurien de donar, no? 

En política no hi ha horari ni calendari i, si no, dedica't a una altra cosa.  

 

 

¿Una dona candidata a la presidència de la Generalitat actuaria igual? 

Jo crec que sí. A la política de primer nivell no s'hi pot estar si no tens vocació de 

servei públic. 

 

No hi ha ambició de poder i vanitat? 

Pot ser que hi hagi persones que, a més a més, tinguin ambició de poder i 

vanitat. Però si només tenen això duraran poc.  

 

Tots els presidents de la Generalitat han tingut una certa èpica. Vostè es 

presenta com el candidat antièpic: gestió, servei públic...  

Hi ha lloc per a l'èpica, però no pot substituir la resta, perquè d'èpica no viu la 

gent. Un poble necessita èpica, però també solucions als problemes. 

 

I vostè és més solucions que èpica. 

Jo sóc èpica i solucions als problemes. L'èpica sola només serveix per frustrar la 

gent.  

 

I amb quina èpica se sentiria més a gust? 

Amb l'èpica de liderar Catalunya en un moment en què tindrà més autogovern 

que mai. Podem fer una societat del benestar avançada com mai. No es tracta 

d'entretenir-nos amb altres coses.  

 

No li sap greu que Zapatero vingui a dir-li que té permís per pactar amb qui 

vulgui? 

Pot llegir-ho d'una altra manera: CiU s'ha dedicat a propagar que tenia un pacte 

amb Zapatero. Doncs va quedar ben clar que aquest pacte no existeix. 

Però Mas no ha dit mai en públic que hagi pactat això amb Zapatero... 

 

En públic no, però en privat... 



A vostè l'hi ha dit? 

 

A mi no, però hi ha maneres d'insinuar-ho. Zapatero va deixar ben clar que el 

PSC és sobirà. A CiU li ha de quedar clar que l'interlocutor del PSC està al carrer 

Nicaragua i no a la Moncloa. 

 

Si alguna vegada xoquen els interessos del PSC i el PSOE, per exemple en el 

tema de l'aeroport... 

El PSC ha defensat el mateix aquí i allà. Altres van aixecar el llistó aquí per 

després rebaixar-lo per una foto. Segur que hi haurà qüestions en què hi haurà 

una negociació dura.  

 

Aquesta és l'èpica que farà vostè? 

És de sentit comú que passarà. 

 

Posem que, guanyi o no, no pot formar govern. Amb quina cara tornarà a 

casa aquella nit i com veu el seu futur si no és com a president? 

Tornaria pensant a guanyar les següents eleccions. 

  

Per tant, vostè seria un gran opositor? 

Jo també he fet oposició.  

 

No se n'aniria en una nova reestructuració de l'Estat... 

D'agregat a les Seychelles? No.  

 

 


