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José Montilla
Informe polític del primer Secretari del PSC 

Vull agrair als companys i companyes que han estat al capdavant dels comi-

tès de la campanya, el comitè electoral. A tota la gent que ha estat treballant 

a la campanya, des del Jaume Collboni fins al darrer comitè de campanya en 

el poble més petit de Catalunya. Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies de 

tot cor.

Mireu, aquestes eleccions s’han celebrat en un context molt complex, segu-

rament el més complex que hem viscut. Una legislatura que va començar de 

manera no fàcil, tots recordareu com es va gestar la renovació del pacte de 

progrés amb el Govern d’Entesa: en un context d’hostilitat, d’incomprensió 

(aquí a casa nostra i fora de casa nostra), per part dels nostres adversaris 

polítics i d’alguns dels nostres amics polítics, també.

Al llarg d’aquests quatre anys hem hagut de lluitar contra la manca de cul-

tura de governs de coalició en aquest país per part dels partits polítics, del 

món de la comunicació i per part de la societat. En això som poc europeus, 

ho hem de reconèixer. Amb uns socis de vegades han estat més preocupats 

del seu 7, 8 o 9% que de governar per al conjunt del país. Nosaltres sempre 

n’hem estat conscients. A vegades fins i tot quan sabíem que part del nostre 

electorat no donava la benvinguda a algunes de les decisions que hem pres. 

Però ho hem fet pensant sempre en el conjunt del país.

Amb una oposició que des del primer moment, com recordareu, va intentar 

des legitimar el Govern amb una crítica desaforada, de fer-ho sobre la base 

de prejudicis sobre el Govern, sobre el president, sobre la majoria parlamen-

tària.

Hem hagut de treballar també en un context en què el Govern del PSOE en 

els temes rellevants no ens ha posat les coses fàcils: nou finançament, de-

senvolupament de l’Estatut, traspassos, sentència del TC. No dic que la sen-

tència sigui responsabilitat del Govern. Processos que en la seva immensa 

majoria han tingut un desenllaç positiu, com el finançament o la majoria dels 
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traspassos, però després d’un procés de negociació esgotador que el que 

ha comportat és desgast per al Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya. 

No ho hem sabut fer bé, ni nosaltres ni els nostres interlocutors, el Govern 

central.

No ha estat fàcil malgrat aquest desenllaç favorable. És curiós que vivim en 

un moment amb més autogovern que mai, el millor finançament i la major 

inversió de l’Estat i en canvi un grau de desconfiança cap a l’autogovern i cap 

a nosaltres considerable. És fruit de molts factors, però aquesta és la realitat. 

Amb uns mitjans de comunicació, públics i privats, perquè hi ha de tot, que 

moltes vegades ens han jutjat des d’un prejudici previ contra el Govern. I 

d’altres en les posicions conservadores que representen.

També amb situació en què s’ha posat de manifest una certa incapacitat de 

comunicar del Govern: el fet de no tenir un conseller portaveu estable al 

llarg de la legislatura n’ha estat una prova manifesta. En un context en què 

també han aflorat problemes de lideratge, que cal atribuir a qui us parla. De 

lideratge i de cohesió del Govern: les nevades, els incendis, la Llei d’Educació. 

A vegades accentuades per declaracions dels nostres socis o declaracions 

des de casa nostra també.

Sovint hem primat massa la gestió, aquesta gestió que queda, i he estat poc 

capaç de fer un relat que donés sentit i explicació a aquesta acció de Govern.

És obvi que hi ha altres elements que han pesat en aquest resultat. En la 

campanya hi ha coses que han estat molt encertades i d’altres millorables. 

Però amb una campanya de matrícula tampoc hauríem obtingut millors re-

sultats dels que hem obtingut. Hem hagut de fer una campanya en un con-

text d’extrema dificultat: quan va començar la precampanya, més del 50% 

dels nostres electors no tenien intenció de votar-nos, entre d’altres coses 

perquè una part mol important no volien una reedició del tripartit.

Evidentment que han passat altres factors que depenen molt menys de no-

saltres: els que tenen relació amb la crisi econòmica internacional en la qual 

vivim. Passa a tots els Governs d’Europa i fora d’Europa. No és casualitat si 

uns dies després de les eleccions catalanes veiem una enquesta que dóna al 
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PP 20 punts més que al PSOE. Són causes que tenen relació amb el context 

internacional en què vivim.

Les primeres eleccions després de l’arribada d’aquesta la crisi han estat les 

catalanes. I hem pagat els errors propis i d’altres fruit d’aquesta conjuntura 

internacional. Amb la dificultat que tenim quan governem a la majoria dels 

municipis, a Catalunya a l’Estat i sense poder assenyalar cap culpable, excep-

te els mercats, que no es poden sotmetre a les urnes. Sense poder assenyalar 

a ningú responsable, a cap Govern, i sense explicar i assenyalar suficient-

ment aquesta nova etapa que ens està tocant viure.

Hem hagut d’aplicar polítiques d’ajust sense alternatives: retallar els sou dels 

funcionaris per primera vegada a la història. Ens ha tocat a nosaltres, aquest 

any. No hi havia gaires alternatives, però no és fàcil d’explicar. Hem hagut de 

fer ajustos sense alternatives, amb receptes que alguns ens poden criticar 

que són molt semblants a les que aplica la dreta a d’altres països. Són sem-

blants, no iguals, però amb un escàs marge per diferenciar-nos. Es un dels 

problemes de la socialdemocràcia, de l’esquerra, a tot Europa, condicionats 

pel Govern dels mercats, per aquest procés de globalització, que no per ir-

reversible és menys qüestionable en alguns dels seus aspectes, i amb el que 

això suposa de missatge d’impotència i de desesperança envers la societat i 

especialment cap aquells sectors que ens veuen com a defensors dels seus 

interessos i que de vegades no podem estar a l’alçada per aquest context.

Dic això per explicar algunes de les causes d’aquest resultat i ajuda a enten-

dre’l en tota la seva dimensió.

I ara què? Doncs bé, en primer lloc assumir responsabilitats. Jo ja ho he fet: 

vaig dir que no em tornaria a presentar, vaig dir la nit electoral que no em 

presentaria a la reelecció com a primer secretari del PSC i prendre la decisió 

de no prendre possessió al Parlament de Catalunya. Crec que és el millor per 

al projecte  col·lectiu que representem. 

Ha sortit una CiU guanyadora, enfortida, que ensenyarà la seva cara més sec-

tària, segurament. Amb una Esquerra i una Iniciativa més debilitades, amb 

un PP crescut de manera més aparent que real si analitzem les dades i amb 

un Grup Mixt consolidat.
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A nosaltres el que ens pertoca és fer oposició. És el que han volgut els ciu-

tadans. És previsible la cantarella de CiU que anirem escoltant els propers 

anys: la culpa de tot seguirà sent del tripartit (la caixa buida, com si ells l’ha-

guessin deixat plena), i si no la culpa serà de Madrid.

Hem de fer aquesta oposició, amb rigor, amb serietat, amb la mà estesa en 

els grans temes de país. Sense el sectarisme que caracteritza CiU. Hem de 

treballar per construir l’alternativa, re connectant més amb la societat. Hem 

perdut connexió amb alguns sectors de manera molt clara, com el món de la 

cultura (ho he percebut) i d’altres. Ja tindrem temps de parlar-ne. Ens hem 

encongit, empetitit, i hem de ser-ne conscients.

Hem de renovar el nostre discurs i els nostres interlocutors. Haurem de pre-

parar el Congrés de la tardor, perquè abans tenim les eleccions municipals. 

Per fer que aquest partit sigui obert i plural, com sempre, lluny de l’exèrcit 

que diuen alguns. Si a alguna ens assemblem no és a un exèrcit, perquè en 

un exèrcit no es discuteixen les coses ni es decideixen les coses democràtica-

ment. És un instrument i aquest partit és més que un instrument.

Un partit que ha de ser capaç de seguir sumant sensibilitats, les que hi ha 

i altres de noves, reforçant el projecte del socialisme, del catalanisme, del 

federalisme al servei de Catalunya que pugui participar de la creació d’una 

Espanya federal, amb un europeisme reforçat i renovat, encara que el que es 

veu ara no és per agafar ànims. Però no hi ha sortida fora d’Europa, no ens 

equivoquem. 

I també una aposta municipalista clara. Perquè vénen les eleccions i sobre-

tot perquè el nostre sempre ha estat un partit defensor del municipalisme, 

del Govern de proximitat de l’autonomia local. Els ajuntaments no són un 

ens subsidiaris, un apèndix. Tenen autoritat i autonomia en la qual creiem 

fermament.

Això em permet lligar amb les properes eleccions. Hem de preparar les mu-

nicipals: els programes, la convenció, escollir els caps de llista, preparar les 

nostres campanyes... Aquestes no són unes eleccions, són moltes eleccions, 

i les podem guanyar si ens les treballem. Som el partit amb més respon-

sabilitat municipal de Catalunya i volem seguir sent la força municipalista i 
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progressista d’aquest país.

En segon lloc, perquè hem tingut una severa derrota, però estic convençut 

que aquest és un partit fort i podem anar a les eleccions amb una gran con-

fiança en les nostres possibilitats. Amb humilitat, perquè estem ferits, però 

ha de sortir el nostre orgull en les nostres conviccions, en la nostra fortalesa 

moral i política i la nostra determinació en aquest combat.

Una tercera raó: evidentment tenim problemes de marca, de projecte, de per-

cepció pública... Però si en algun àmbit podem mostrar l’eficàcia és en el món 

local. Aquestes eleccions són una oportunitat per aprofundir en el nostre 

procés de renovació i de reflexió. Bona part del camí de renovació política cal 

relligar-lo a la proximitat.

Ens cal més política, però més la dels reptes i les idees que la dels partits. Les 

eleccions han de ser una oportunitat per intentar fer les coses millor (les ac-

tituds, els estils). Segurament no hem escoltat a la gent tant com calia, hem 

deixat de parlar el llenguatge de la gent, i hem deixat d’actuar i de pensar 

com la ciutadania reclamava i ens reclama. No podem perdre el temps. Els 

reptes que tenim ens exigiran tenacitat, humilitat, sacrificis i més dedicació 

que mai.

Estic segur que sabrem reaccionar ara al maig i a la tardor per al Congrés.

He dit molts cops que la nació comença a la casa, l’escola, al barri. Pallach 

deia que la nació no és un fet diví i ni tan sols una dada indestriable de la 

naturalesa humana. És un fet històric, social, sotmès a totes les sinuositats 

del fer i desfer dels homes. Cal que siguem capaços de relligar nació i soci-

etat, amb renovades energies, retrobem part de l’energia perduda a peu de 

carrer. No podrem rectificar, créixer i avançar si les nostres arrels no són 

autèntiques i fondes.

Acabo, parlant-vos amb el cor a la mà. Amb paraules de Maria Aurèlia Cap-

many. En moments com el que vivim trobem a faltar el seu entusiasme, el seu 

i la de molts altres que ens han deixat, com Ernest Lluch.

“Mai no seré prou vella i ni prou covarda com per no tornar a començar de 
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cap i de nou i amb les mans buides”.

Nosaltres no tenim les mans buides; tenim la confiança i les esperances de 

molta gent de la societat catalana. Estic segur que sabrem estar a l’alçada 

de les circumstàncies i projectar aquestes esperances i aquests desitjos  a 

partir d’avui.

Amb la capacitat i la confiança estic segur que novament serem capaços de 

tenir la confiança dels ciutadans de Catalunya i sobretot d’aquells que més 

ens necessiten, que ens tenen com a referent i que si ens han perdut hem 

de tornar a recuperar la seva confiança. Estic convençut que serem capaços 

de fer-ho.

Moltes gràcies. 
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Isidre Molas
President del PSC

Bon dia. 

Després d’una derrota, el que convé és valorar i saber el per què i el com s’ha 

produït la derrota. És el que farem. Aquest Partit dels Socialistes, que és un 

gran Partit, el partit que van fundar Raventós, Triginer i Verde, que va dirigir 

i assentar Obiols al llarg de quinze anys com a primer secretari, és un partit 

que sempre ha estat plural, que sempre ha estat obert, que sempre ha estat 

integrador. 

A vegades ha tingut tendència a tancar-se perquè creia massa en ell mateix, 

però sempre ha estat i és un partit sobirà, que té veu pròpia per expressar 

allò que pensa el poble de Catalunya i perquè el poble de Catalunya sàpiga 

el que expressa ell. I que té al mateix temps sentit de la incidència real en la 

presa de decisions, i per tant la capacitat d’acord, pacte i col·laboració. 

Aquest partit ha tingut ara una derrota electoral, que provocarà reaccions 

d’alguns per desfer-nos, per presentar-nos com un partit dèbil, com un go-

vern insubordinat, com un partit dividit, com un partit inoperant, i que només 

en un partit dòcil per qui el vulgui manar. No es veritat. Però li cal demostrar 

la seva voluntat per obtenir la majoria i, si no ho fa, no la podrà obtenir mai. 

El projecte creat és un projecte vàlid i necessari pel nostre poble, al qual no 

podem renunciar.

És un punt de trobada dels sectors menys afavorits de la nostra societat, 

dels treballadors, del món de la cultura, de la intel·ligència i de la creativitat. 

Aquest bloc de la nostra societat és majoritari a Catalunya, és el bloc que 

aspira a obtenir progrés i justícia social. I cal fer-lo real i realista, és a dir 

menys tancat i menys cregut en que té solucions per a tot, en especial quan 

no les té. Però segur i orgullós de voler intentar-ho. Cal plantejar la lluita per 

consolidar aquest bloc social. No podran destruir-lo, perquè aquest partit no 

ens pertany només a nosaltres; en el fons aquest partit pertany a un conjunt 



Recull d’intervencions al Consell Nacional de 12/12/2010

 — 10 —

de persones de límits no coneguts que són els nostres votants de Catalunya, 

és més pertany  a tots els ciutadans de Catalunya. 

Tal com passa amb Convergència i Unió, que pot créixer o pot baixar, però 

existeix arrelat en la societat, nosaltres podem créixer o podem minvar, però 

existim arrelats en la societat. Podem i hem de créixer amb intensitat perquè 

qualsevol alternativa des de l’esquerra avui passa per nosaltres. A vegades 

tenim una imatge difosa, parcial, borrosa d’allò que volem, que ens impedeix 

prendre impuls, perquè l’ impuls només es dóna quan saps on vols anar. Quan 

estàs fent equilibris tens menys impuls, però això no vol dir no ser integrador 

és més ho pressuposa. A vegades hem donat una imatge tancada, de des-

patx, que no coincideix amb el llenguatge i les preocupacions de la majoria 

de la gent. 

Però aquest és un gran partit, que no és la primera vegada que perd unes 

eleccions, no és la primera vegada que s’equivoca i perd vots a dreta i a 

esquerra, per dalt i per baix. I aquest gran partit és un element essencial de 

la societat catalana, que ha sabut defensar el nostre Govern, fins i tot quan 

algun dels seus consellers prenia decisions amb les quals no estàvem massa 

conformes; l’ha defensat sempre. Jo crec que hem perdut perquè no hem 

sabut oferir el que el públic ens demanava, i ara hem de saber definir tot allò 

que demanava. Segurament demanava seguretat en què hi hagués algú que 

pensava en ells, i en els seus problemes, que raonava sobre els temes i les 

coses que els afecten. I que es preguntava: Què fan en aquesta situació nova 

de crisi? Què diuen? Què proposen? Alguns fins i tot, poden haver cregut que 

com que nosaltres ens diem reformistes, el que volíem era la reforma laboral. 

I no han entès massa bé què hem fet. O potser han entès que no sempre ho 

acabarien d’entendre-ho.

Avui encara, tenim més confiança que vots. Hi ha més gent que creu, que és 

propera i que té confiança en el Partit Socialista, que  vots hem tingut. Però 

per guanyar necessitem que hi hagi molta més confiança, no només més 

vots, també molta més confiança en el partit socialista. Hem de convèncer-

los, hem de mirar-los als ulls i hem de dir-los “això és així”. I hem de parlar el 

seu llenguatge. Avui la coherència és més líquida que fa vint anys, i per tant 

és més fàcil canviar d’opció; l’únic  que passa és que el mostrari no és tampoc 
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massa gran, encara que hi ha moltes alternatives. 

La nostra societat ha viscut un canvi molt profund: la societat globalitzada 

en la part econòmica, financera i mediàtica; hi ha més d’un milió de per-

sones noves a Catalunya, i tenim uns governs dèbils davant de la situació 

que està vivint al món. (I a més de dèbils, els governs són minoritaris o bé 

estan dividits), i per tant no pesen prou en el terreny dels pactes exteriors. 

Si això és així, les coses principals s’han d’agafar com a coses principals. Els 

podem explicar el què farem nosaltres, però no els hem d’ocultar els nostres 

objectius centrals. El món aquest no és un món en el qual podem realitzar 

sense traumes creixement, continuar ni tan sols podem controlar el tema del 

creixement. L’apoteosi barroca del diner, que deia l’Obiols fa uns anys, s’ha 

imposat com a l’únic valor segur en una societat de temor al futur a que ens 

aboquen els mercats financers sense controls. Això què significa? Doncs re-

trocés en la socialdemocràcia a Europa, Espanya i a Catalunya. 

En els grans temes la gent té la sensació (correcte) que necessita governs 

sòlids, governs d’àmplia base social, que el recolzin, o bé grans pactes na-

cionals de fons, no per fer un paper de sis o set pàgines que després ningú 

el practica i que no dóna sortides concretes. Perquè sense governs amplis 

no hi ha possibilitat de tenir una veu sòlida en la negociació, perquè sempre 

hi ha algú per darrera que el clava la punyalada. I això ho dic per aquí, per 

Espanya, i per altres llocs. La política de la tensió interna debilita el conjunt, 

la política de no atracció debilita. I què ens interessa a nosaltres? Que el país 

pugui superar les coses. Anar en compte de no fer el que ha fet l’oposició del 

PP i el que ha fet l’oposició de Convergència. Què necessitem? Un projecte 

a mig termini, no parlo d’un programa de govern que interessa relativament 

poc al personal, com ja sabeu, sinó un projecte amb objectius a mig termini, 

que vol dir un projecte que comprèn allò que volem aconseguir a deu anys 

vista, més enllà dels programes de govern. I un equip de direcció capaç de 

portar a terme aquest projecte amb tots els registres polítics, professionals 

o personals o socials que siguin necessaris per poder realitzar-lo. Si no incor-

pora tots els elements de la síntesi, la síntesi que surt no es correspon amb 

allò que necessita la societat, i per tant no resulta creïble. 

En l’era de la comunicació, si volem existir, fer política és comunicar missat-
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ge, imatge i persones. Fonamental, el programa són frases i, per tant, hem 

de tenir en compte els comunicadors i els instruments de comunicació com 

a elements essencials. Primer, saber el projecte, viure’l amb els valors i co-

municar-lo. Sense valors no hi ha possibilitat de combatre. Avui no tenim 

l’hegemonia en els valors, perquè s’ha trencat aquell projecte de coincidèn-

cia de sectors; però aquest partit necessita els creadors d’idees i projectes, 

els necessita aquest partit i el poble de Catalunya. I tenir els millors caps de 

trenta o quaranta-cinc anys, en aquesta batalla és crucial. En política, una 

part important de l’atracció és olfactiva: Ensumes i saps si són dels teus, van 

per tu o t’obliden. 

Finalment tenir propostes pròpies, és a dir treure els teus temes. Quin són 

els nostres temes? Potser dos o tres, però són aquests, i sobre ells nosaltres 

fem que els altres vagin a remolc de la mateixa manera que sobre els que 

treuen els altres, nosaltres anirem a remolc. Bé, “el futur te l’estàs jugant 

ara”, i els “reptes”, és a dir frases que expressin una proposta de solucions 

possibles i creïbles no que tenien un problema, cal vèncer la desconfiança, 

efectivament. Però el que no cal fer és dir que tots els polítics són iguals; 

Justament és que no tots són iguals. N’hi ha alguns que volen alguna cosa 

i la gent sap qui són aquests que volen alguna cosa, qui poden parlar amb 

el seu llenguatge, els qui no creuen que no ho saben tot i que, per tant, els 

explicaran la veritat; qui no viu “agobiat” en una societat de canvi accelerat, 

i que en canvi davant d’aquesta situació té propostes que poden ser eficaces 

o ser convenients per al conjunt. 

Quan això no es produeix, quan es produeix un excés de confiança o de sufi-

ciència, la societat retorna a la tribu, retorna a la política de l’enemic interior. 

Tot això existeix avui, canvieu-hi els noms, si torna els partits dinosaure, els 

vells partits que no han sabut posar-se al dia, perquè no han sabut parlar 

dels temes del dia amb la gent. Aleshores sempre hi ha qui busca un líder o 

un pastor; qui busca un moviment, no un partit. O es busca la solució màgica, 

com si fos un ungüent: l’arbitrisme; això ho arreglo amb una mesura No. Les 

societats complexes no admeten cap de les tres coses. Les coses es troben si 

és que hi són, i si no hi són és perquè no hi són, però algú segueix endavant. 

Avui, amb fronteres electorals més mòbils, els menors de 40 diuen que això 

d’aquí és molt complicat. Això sempre ha estat molt complicat. Sempre hi ha 
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hagut fronteres mòbils, els problemes són nous, però sempre han estat nous. 

Volem governar però no tenim encara prou confiança. Sempre hem volgut 

governar, a vegades hem tingut prou confiança i a vegades no. L’important 

és quina és l’actitud, per què volem fer les coses i com vol fer-les. Jo crec 

que com que nosaltres formem part d’una cadena de gent que ha lluitat per 

valors, per interessos, per creences, i que hi han deixat la pell, alguns, i d’al-

tres simplement han vist que s’avançava un petit pas només, demano que el 

partit sigui capaç d’innovar i de posar-se a l’altura del seu poble, de donar 

respostes, que per això existim, al nostre poble. I manifestar l’orgull de for-

mar part d’un partit que vol realitzar una política per als altres, altruista, i no 

pels que la fem; és justament l’orgull d’aquesta actitud política de servei el 

que permetrà que dirigents coneguts i experiències conegudes i valorades, a 

les municipals tinguem un magnífic resultat, i que donem resposta a la gent 

des dels valors i des de l’eficàcia. I en el contacte amb la gent això és el que 

genera empatia. Aquest és l’element fonamental, per sobre de les enquestes, 

dels assessors que cobren, dels assessors que no cobren, dels professionals, 

dels gestors, dels que tenen els plans i les sales de màquina...  

Aquest partit ha tingut una gran força, és estimat per la seva gent, per la 

majoria de la gent. I aquesta empatia és perquè hi ha alguna cosa que ens 

uneix, alguna cosa que ens uneix, encara que en algunes coses tots potser 

no hi estem d’acord. Però més enllà de tot això ens uneix el fet que volem un 

món més just, un món més lliure, un món més fraternal.
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Raimon Obiols
Eurodiputat del PSC

Voldria resumir en cinc punts el que em sembla que necessitem de cara els 

propers temps. Són cinc aspectes que em semblen essencials. 

Primer: necessitem paraules i fets d’acord amb les paraules. 

Hem discutit si s’havia de parlar amb els fets i no amb les paraules, o a l’inre-

vés. El què interessa és tenir les paraules adequades, i realitzar fets concrets 

d’acord amb aquestes paraules. 

Necessitem actualitzar la nostra ‘teoria’, no sobre grans qüestions abstrac-

tes, sinó en temes fonamentals i molt concrets. Cal una interpretació, una 

anàlisi de què és el què està succeint al món, a Europa, a Catalunya, en els 

temps presents. 

Cal una explicació a aquests canvis, calen propostes inspirades en els nostres 

ideals i els nostres principis i valors. Sona a obvi, però a vegades tendim a 

menysvalorar la necessitat d’interpretar, d’analitzar, d’explicar, de transmetre 

la nostra opinió concreta de les coses. 

Aquest partit que des de fa temps fa grans coses, no té ara els instruments i 

els mitjans necessaris per a realitzar aquesta labor. Fa propaganda, o millor 

dit, fa publicitat, a través dels seus òrgans però no realitza prou bé la seva 

responsabilitat i d’anàlisi. Aquestes tasques les reserva a les fundacions o 

grups d’experts, com per exemple la Fundació Rafael Campalans, que fan 

una tasca meritòria però que no poden substituir el partit com a intel·lectual 

col·lectiu. 

No poden substituir el debat intern del partit per la creació d’intel·ligència. 

Segon: necessitem renovació i cohesió. 

Necessitem una renovació profunda i radical. El pitjor error que podríem co-

metre és mantenir les coses com estan i tornar a fer el mateix, convençuts 
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que en la propera ocasió ho farem millor. Si els resultats no són els adequats, 

cal valorar quins són els canvis i quines són les renovacions necessàries per 

no repetir més el mateix una altra vegada. Naturalment, necessitem fer-ho 

evitant la via morta dels desencontres interns. 

Ens cal cohesió. Nosaltres només tenim futur, només tenim possibilitats, si 

evitem el risc major que apareix de tant en tant en els partits que és aquesta 

via morta de les confrontacions internes i les incompatibilitats.  

Tercer: necessitem aliances.

Necessitem no únicament cohesió interna, sinó que també necessitem alian-

ces. Atenció, no parlo de coalicions, sinó d’aliances. Un dels errors que s’ha 

produït en el passat és la substitució d’un projecte d’aliances estratègiques 

per una visió freda i conjuntural de coalicions que han respost als interessos 

concrets d’una circumstància i no han unit els partits en un projecte de fons.

Repeteixo: necessitem aliances. Amb qui les hem de fer? Hem de fer aques-

tes aliances amb la nostra societat civil, els sindicats, amb el món de la cultu-

ra, amb els intel·lectuals, amb el moviment associatiu. 

En segon lloc, hem de fer una aliança amb el PSOE, com a partit sobirà que 

som, però que va pactar en el Pacte d’Abril la seva participació en organis-

mes comuns. Hem de renovar i re explicar aquesta aliança amb el PSOE. 

I un tercer punt, hem de fer també aliances socials i polítiques amb grups po-

lítics afins. No hauríem de cometre l’error de pensar que nosaltres sols hem 

de representar una alternativa a l’hegemonia de la centredreta nacionalista 

a Catalunya. Una de les conseqüències del resultat electoral és que hi ha mo-

viments, reflexions, processos, no únicament en el nostre partit, sinó també 

en d’altres. Poden sorgir altres formulacions, podem incitar la formulació de 

noves iniciatives, necessitem actuar com a partit, no únicament federalista, 

sinó també federador. 

El PSC si ha estat una cosa, en el fons del fons, és un gran instrument fede-

rador. Ha federat grups que abans estaven separats i els ha unit en un sol 

partit. Aquest partit ha federat el poble de Catalunya. Diuen que les ucronies 
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són exercicis poc útils, però em plantejo què hauria passat a Catalunya, en 

el seu teixit social, cultural, associatiu, si el nostre partit no hagués estat 

aquest gran instrument federador de les classes populars de Catalunya. 

Ho hem de continuar sent. Sense petulància, sense protagonismes excessius, 

amb modèstia però amb gran decisió. Hem d’impulsar un moviment federa-

dor i reformador que Catalunya necessita per fer front als reptes de la crisi, 

de la seva relació amb Espanya, del desenvolupament de noves alternatives 

progressistes en els propers cinc, deu, quinze anys.

Quart: necessitem una nova manera de comunicar-nos. 

L’actual forma de comunicar-nos no funciona entre nosaltres mateixos i amb 

la societat. En part, perquè el territori és hostil. És el paisatge què Felipe Gon-

zalez ha definit com a ‘mediocràcia’. Catalunya, Espanya i tota Europa està 

vivint una situació de crisi social i política en la que la política cada vegada 

més és mediatitzada pels mitjans de comunicació. González hi introdueix un 

altre element, parla de ‘mediocràcia’ perquè la política és ‘mediocratitza’ jus-

tament per aquesta necessitat de llançar missatges, de dir coses en uns pocs 

segons de televisió, i de cercar una confrontació agressiva, de desqualificació 

de l’adversari, que dóna resultats a la dreta, però no ens en dóna a l’esquerra. 

Estem a Catalunya en un moment de baixa política. Baixa política perquè el 

to és baix. No sóc partidari del culte al candidat, ni els afalacs. Però deixeu-

me dir que hi ha una excepció en aquest to de baixa política que hem viscut 

a Catalunya en els darrers temps que és el President Montilla. Ha estat d’un 

rigor, d’una serietat i d’una honestedat a tota prova. Em sembla que sobre 

aquesta base hem de canviar, perquè les coses no han anat bé, però amb per-

sones que han actuat bé i ens permeten mantenir la nostra moral i la nostra 

esperança de futur. 

Correm el risc de passar d’una democràcia d’opinió a una democràcia d’emo-

cions, i potser a una democràcia de baixes passions. Hem de saber reacci-

onar, trobant noves maneres de comunicar el nostre missatge. No existeix 

una formula miraculosa, però, entre altres coses, aquest partit ha de tenir un 

portaveu, a ser possible setmanal, que marqui orientacions, que organitzi el 

debat, que parli de política. Aquest partit ha de recuperar el gust i el plaer 
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del debat polític i de la comunicació política interna i externa, en una situació 

que no ens és favorable però que hem de ser capaços de vèncer. 

Cinquè: necessitem un gran Congrés quan s’hagi de fer aquest gran Con-

grés. 

El proper Congrés serà, segons proposa l’Executiva, a l’octubre. Ens cal un 

gran Congrés, un Congrés que sigui una fita de rellançament del nostre pro-

jecte. Es parla de refundació. Jo no crec que haguem de refundar res, ja 

estem fundats perfectament. Sí ens cal, en canvi, un rellançament històric, 

una reactivació fonamental del nostre projecte, de les nostres paraules, de la 

nostra acció. I per fer això, necessitem fer un Congrés que sigui de renovació 

radical, i també, de cohesió i d’unitat. Un Congrés en el qual no ens increpem 

els uns als altres, sinó que ens escoltem els uns i els altres. Hem de cercar els 

elements de coincidència per tirar endavant. Cal també que aquest Congrés 

serveixi per operar la renovació de persones, d’equips, de plantejaments, de 

concepcions organitzatives, que permeti un nou pas endavant, un nou co-

mençament, i una reactivació fonamental del nostre projecte i del nostre 

partit. 

Permeteu-me, finalment, una última observació. Ens trobem en societats 

més volàtils que en el passat. Quan va haver-hi la transició, ens vam trobar 

que la memòria electoral s’havia mantingut subterrània en la societat durant 

gairebé quaranta anys de dictadura. Ara tot això, és més volàtil. Significa 

que ens hem d’espavilar. També vol dir que les victòries d’avui poden ser les 

derrotes de demà. I que les derrotes d’avui poden ser les victòries de demà. 

Depèn de nosaltres, companyes i companys. 

Estic segur que sabrem convertir aquesta derrota del 28-N en la victòria de 

demà.
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Josep Maria Triginer
Impulsor del procés d’unitat socialista.

Molts de vosaltres sabeu que jo he estat una persona tradicionalment crítica 

amb la política catalana. No solament ho he sigut sinó que ja en l’any ’80 

vaig renunciar a tenir protagonisme polític en l’àmbit de Catalunya, per estar 

en desacord amb la política catalana. No entraré de nou en aquesta reflexió. 

Voldria referir-me a la situació actual i enllaçar amb una reflexió que ha fet 

el company Montilla en relació a què, nosaltres no som un exèrcit; és veritat. 

Nosaltres som els mediadors que hi ha entre la societat i les institucions. 

Hem de ser capaços d’interpretar el que està passant en el país. El primer 

problema que tenim és que tots parlem de crisis però no som capaços d’ex-

plicar a la gent en què consisteix aquesta crisi i com pensem afrontar-la. 

El diagnòstic, la primera part, normalment ocupa més del 50% del discurs 

polític; les solucions, moltes vegades, solament al 10%-15% del discurs polític 

tradicional. Perquè les solucions requereixen el seu ritme. Però el problema 

ara és saber en què tipus de crisi estem. 

Les eleccions són un símptoma, el símptoma de què hem perdut la vinculació 

entre nosaltres i la nostra gent tradicional del treball. Simplement és això. 

Som els primers interessats en esbrinar on arriba l’abast d’aquesta crisi. Pel 

que fa a la meva experiència, jo diria que la crisi que estem en aquests mo-

ments és més important que la crisi que vam estar vivint a la transició. 

Sempre ho dic. I ho dic perquè igual que va passar a la transició, el futur 

mapa polític de Catalunya i d’Espanya i d’Europa no dependrà tant del que 

s’hagi fet en el passat, sinó de com s’afronti la crisi actual. Alguns que han in-

tervingut aquí parlaven de la memòria històrica, de 40 anys: l’èxit a la trans-

ició del Partit Socialista i de la UCD eren perquè van ser els partits que van 

ser capaços de fer millor que ningú la transició, que era el problema que en 

aquell moment preocupava, passar d’un sistema dictatorial, militaritzat, a 

un sistema democràtic. I això és el que vam recollir. I l’èxit de Catalunya va 

ser també a conseqüència d’això. I perquè a més a més vam ser els primers 
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que vam iniciar la via de la “unitat civil” de la societat  com a fórmula per 

a vertebrar la nostra societat a Catalunya. No era un invent, allò era el que 

s’havia fet a tots els partits democràtics del món, que la gent s’unia a través 

dels mateixos drets i obligacions, però també per dir-li a la gent que havia 

que respectar la “pluralitat política” i la “diversitat cultural”. 

Un dels errors que hem comès nosaltres a Catalunya és intentar cohesionar 

Catalunya a través de la unitat cultural, i això és un fracàs polític. Per una 

raó, perquè el catalanisme  divideix. I no és una qüestió de ser més o menys 

català. Jo sóc català des de moltes generacions. I he sigut patriota català 

durant molts anys de la meva vida. No és això, el problema està en què la 

nostra identitat és una posició de partida i la política es la que permet afron-

tar el futur. Si no tenim un projecte per afrontar el futur, no tenim res. Jo 

no vull que renunciem a la nostra identitat com a socialistes, no, és la que 

tenim. Però mireu, està en crisi el model de partit. Ja no es tracta d’adminis-

trar poder en els municipis, no, no. El futur que tenim és d’administrar idees, 

saber com comunicar nosaltres amb la gent per donar solucions, gestionar 

coneixement polític. 

Està en crisi el sistema econòmic, no sols el sistema financer. La veritat, com-

panys, digue-m’ho amb serietat, no tenim la seguretat -ningú la té- de què el 

creixement econòmic es pugui solucionar amb el sistema capitalista o si més 

no, amb les lleis i amb les regulacions que el sistema capitalista ha establert. 

Tenim una crisi de manca de recursos a nivell mundial, tenim una crisi medi-

ambiental, tenim una crisi de governança a nivell mundial, quan teòricament 

diem que els problemes són globals. I tenim una crisi a Europa, quan Alema-

nya impedeix en aquests moments, per pur nacionalisme, les solucions que 

facin més acceptable la sortida de la crisi. Tot això és el que tenim. Si algú 

creu que això es pot resoldre en el proper Congrés, tant de bo sigui veritat, 

enhorabona, jo no crec que sigui possible, jo crec que hem de començar a ser 

realistes i a pensar una cosa que em sembla molt important. 

Amb tots els companys que han intervingut hi ha hagut que sona bé, però 

entre tots ells cap fil conductor: no hi ha un referent comú que una persona 

externa pugui dir: “ah, mira, tots aquests són socialistes perquè parlen igual, 

defensen igual i senten igual”. No existeix aquest element conductor, i aquest 
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és el nostre problema. A aquest problema ens hem de dirigir per afrontar-

lo. Poder fer-ho. I és possible. I a això us emplaço. I sobretot us emplaço 

als debats que s’originaran, els problemes  que s’originaran, probablement 

exigeixin canvis en l’estructura del Consell Nacional, en com organitzar els 

debats, etc., perquè la feina és molt feixuga. Res més. Sí voldria dir que en 

el transcurs d’aquests temps hi ha hagut grans diferències de posiciones en 

la política catalana, el meu adversari moltes vegades ha estat el company 

Raimon Obiols. Sempre he tingut una oposició oberta a tot el que ha dit. En 

aquest sentit, en el discurs d’avui he trobat més punts d’aproximació que no 

pas diferències. Si és possible apropar l’Obiols i jo, creieu-me, és possible 

unificar aquest partit amb un projecte comú i únic. 
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Joaquim Nadal
President del Grup parlamentari socialista al Parlament de Catalunya.

Bé, jo crec que ja s’han dit moltíssimes coses i intentaré ser el mes breu pos-

sible però sí que us he de dir que els simpatitzants, els militants,  el conjunt 

de les organitzacions i agrupacions de la Federació de Girona bullen més, de-

mostren més inquietud que no pas estaborniment. I un cop estabornits com 

és natural, avui tot bull molt, i hi ha natural preocupació per veure si entre tots 

som capaços d’interpretar allò que ha passat i què és el que hauríem de fer.

Crec que primer pel que fa a les causes del resultat, i a la responsabilitats de 

cadascú en els resultats, la interpretació que n’ha fet el nostre Primer Secre-

tari i President de la Generalitat de Catalunya és absolutament impecable. Té 

només un defecte: ell les personalitza en ell mateix. Diu jo assumeixo aquesta 

responsabilitat, jo assumeixo alguns dels errors que naturalment compartim 

amb més gent, i jo prenc decisions. Una, dues, tres. En 48 hores.

Bé, altres hem fet un paper al contrari. Ha passat, i el President ha assumit el 

que ha assumit, però ara tu o tu o tu, assumeix aquesta nova responsabilitat. 

Que no treu que per exemple jo, com a cap de llista per Girona, em senti tan 

responsable en la part que em toca, com el President de la Generalitat. Que 

quedi clar: no he fet el mateix potser perquè no ho podia fer, o perquè ell ja 

ho havia fet, però en qualsevol cas jo em sento igual de responsable, amb 

responsabilitats que no són personals, sinó que són col·lectives.

Segon. L’Àngel Ros i el Joan Sabaté i alguns altres han ponderat el valor de 

l’acció de Govern. Jo no faré allò de no donar-los-hi la raó. Tenen raó. És ve-

ritat. L’acció de Govern ha estat, en quantitat d’obra feta, extraordinària. Ara, 

apuntar en el conjunt de les anàlisi que sí que hem de fer: ni totes les escoles 

fetes, ni tots els hospitals fets, ni –Àngel Ros o gent de Lleida- ni una ni mil 

carreteres d’Àger a la Passarel·la, que han sigut valorades molt positivament, 

no canvien el sentit, ni la orientació, ni la tendència del vot, en un context que 

per moltes altres causes, no hem pogut ni sabut corregir ni redreçar. En qual-

sevol cas, entre l’acció de Govern i els resultats electorals no hi ha simetria 

perquè les preocupacions han anat cap a una altre terreny.
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Tercer. És veritat que, com alguns han dit, hem perdut totes les eleccions 

autonòmiques, efectivament. Excepte unes amb vots, vam assolir un resultat 

més que bo sobretot el 99 i també en part el 2003. Però abans i després en 

totes hem dit el mateix. Hem perdut perquè hem perdut la centralitat. I on és 

la centralitat perduda del Partit dels Socialistes de Catalunya? 

Com es formula perquè avanci la credibilitat i generi la màxima confiança 

una equació que no és impossible sinó  és perfectament possible entre socia-

lisme i catalanisme. I si hi ha una part de la centralitat…perduda toca a nosal-

tres una interpretació coherent, racional del fet nacional català i de la nostra 

expectativa de màxim autogovern de Catalunya i alhora no podem desdir-

nos ni podem trair ni podem pervertir la ideologia bàsica del socialisme que 

és atendre justament les desigualtats i lluitar-hi i combatre-les, combatre 

la pobresa i aconseguir la màxima igualtat i la màxima justícia com ho fem. 

No pas renunciant a una a favor de l’altra, però tampoc contraposant una i 

altra i acabant decidint que són coses que no són compatibles; sinó absolu-

tament incompatibles, diria a criteri de la gent que ens mira des de fora, són 

completament compatibles i només si les fem compatibles crec que aconse-

guirem això que deia Isidre Molas. Diu: tenim encara ara més confiança que 

vots (home, perquè n’hem perdut molts, no?) I la nostra feina és recuperar la 

confiança … i esdevenir sòlidament el bloc necessari en la política catalana 

que ens faci justament el punt de la balança que ajuda a l’alternança política 

d’una forma permanent.

Som, deia també Isidre Molas, un partit sobirà i amb veu pròpia. Ho diuen els 

estatuts i la declaració de principis. El grup parlamentari és un grup més pe-

tit del que havia sigut la legislatura anterior. No és una dada menor. És relle-

vant. Durant set anys el grup parlamentari ha sigut un grup parlamentari de 

Govern. Al servei del Govern i fidelment interpretant la voluntat d’un Govern 

de coalició i que des del nostre punt de vista no era la suma de les parts sinó 

el Govern de Catalunya. I les parts anaven interpretant la seva part com ha 

dit el President. Però nosaltres hem sigut intèrprets de la voluntat del propi 

Govern i el grup parlamentari.

Ara han canviat les coses. Efectivament serem el primer partit de l’oposició. I 

clarament un partit un partit i un grup parlamentari amb veu pròpia, exerci-
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rem la nostra condició estatutària de partit sobirà, projectarem aquesta veu 

pròpia sense cap hipoteca, sense cap condicionant. 

Les aliances que ens demanava en Raimon Obiols no sé si són a dins del 

Parlament, em sembla que són a fora. O sobretot, a fora. Però dintre del Par-

lament, exercirem amb intensitat, amb rigor, amb profunditat, amb exigència 

un paper d’oposició, i alhora d’alternativa… perquè quedi clar que podem ser 

duríssims amb l’actitud sectària dels nostres adversaris en el Govern, cres-

cuts amb els seus 62 diputats, però alhora interpretant que els n’hi falten 6 

per la majoria i fent-nos valdre tant com calgui... per i estendre la mà i cons-

truir una alternativa que no doni joc a aquells que en algun moment han... 

desgast del Govern.

I la nostra veu pròpia a Madrid, que ha semblat que apareixia com l’eix cen-

tral del debat, no és central. El tema central és com ens projectem amb veu 

pròpia a Catalunya a aquella societat que esperava de nosaltres una cosa i 

de moment no la té. Com li tornarem a dir que som  catalanistes i socialistes, 

i que no ens desdiem ni d’una cosa ni de l’altra. La veu pròpia a Madrid en tot 

cas és: sobre el propi model socialista, i la governança socialista a tot l’Estat 

i sobre el model de país. I evidentment ho hem de dir aquí, i ho hem de dir 

allà, amb claredat.

Finalment, no som només un partit de quadres. Com refem els ponts, els con-

sensos, les aliances, i com en construïm de nous, perquè si només aspirem 

a refer allò que ja teníem, com que la societat ha canviat molt de pressa, no 

en tindrem prou. Hem de construir noves aliances, amb nous sectors emer-

gents, que són diferents, per cultura, per coneixement, per mil coses, i que 

no formaven part de l’imaginari col·lectiu   de la nostra acció política en els 

últims 30 anys. Però són aquí. I ens hem d’adreçar a tots ells.

I com transformem allò que ara deia en Xavier Sabaté, l’entusiasme, la co-

hesió d’aquest Consell Nacional, en confiança, crèdit, seguretat en les agru-

pacions, en els simpatitzants, en els militants, i en el conjunt de la societat 

que ens havia fet confiança i que ens en pot tornar a fer. Oh i tant que ens en 

pot tornar a fer! Si sabem naturalment connectar amb aquesta societat que 

aquesta vegada... que no ens en feia 
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I finalment, el Congrés. I ningú no ho posa en dubte. Anem a un Congrés de 

rellançament, deien alguns, a l’octubre. Però en les municipals del 22 de maig 

no hi ha un tall, no hi ha una frontera, una fractura; hi ha una fita. És objectiu 

principalíssim d’aquest partit ara guanyar les eleccions municipals? Sí, abso-

lutament. No només per tradició, i genètica, deien alguns -si, efectivament 

ho portem a la sang des de fa 32 anys- però no és només per això. Guanyar 

les municipals és també en el camí cap al Congrés i per recuperar espais 

perduts , que no són ben bé els mateixos en unes municipals que en unes au-

tonòmiques. I d’aquí a les municipals, i en relació i pensant en les municipals, 

fer els gestos i prendre les decisions que corresponguin. En clau municipal. 

Com s’ha dit, anant a buscar els millors en les candidatures dels pobles i les 

ciutats de Catalunya per guanyar les municipals. El pas previ com a condició 

indispensable per fer un congrés triomfant i per posar la mirada a l’horitzó 

del 2014 i de tot el primer terç del segle XXI.

Davant d’una ciutadania desorientada, una proposta clara, una proposta 

creïble, un missatge coherent, un partit cohesionat que debat però no es 

confronta des dels personalismes, és el missatge que esperen de nosaltres. 

I jo crec que estem en el bon camí. Però erraríem si diguéssim que no és el 

moment i que hem d’esperar. Ara és el moment de les municipals; octubre 

serà el moment del Congrés. Però hi ha un encadenament necessari entre 

un moment i l’altre. Ens equivocaríem si allò que s’ha de decidir a l’octubre 

ho decidíssim ara. Però també ens equivocaríem si allò que hem de decidir al 

maig, ho deixéssim per un altre moment. Cada cosa toca quan toca. 

Moltes gràcies.


