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DISCURS FRANÇOIS HOLLANDE A TOULOUSE, DIJOUS 3 MAIG 2012 

 

Dijous 3 de maig, François Hollande va fer a Toulouse el seu últim míting abans de la segona 

volta de les eleccions presidencials del 6 de maig. A la icònica plaça del Capitol, Hollande va 

recordar que ell vol ser un president normal al servei de la República. 

  

 Bona nit Toulouse!  

Quan vaig  ser declarat candidat per a l'elecció presidencial, tenia una esperança i una certesa. 

Tenia l'esperança de convertir-me en el pròxim cap d'Estat. La certesa era que si jo era el 

candidat, tancaria la meva campanya aquí, a Toulouse.  

A Toulouse, perquè és la ciutat roja, perquè va ser reconquerida per l'esquerra i Pierre Cohen. 

També a Toulouse perquè és la ciutat que estima el sacseig, però alhora estima a la victòria. 

Toulouse, perquè és una ciutat d’acollida, on les fronteres són borroses. Aquí,  quan es parla 

d'Espanya, es parla amb consideració, amb amistat, amb fraternitat, i no amb menyspreu o 

condescendència. També Toulouse perquè és una ciutat que ha patit, que es va veure 

profundament marcada per la tragèdia d’AZF, i pels terribles assassinats recents a l'escola 

jueva. Ara necessito mostrar el meu respecte davant aquelles famílies que han viscut en la 

seva carn aquests terribles assassinats, i aquest és el significat de la meva presència. Però 

també sóc aquí amb vosaltres perquè vull reprendre el vincle que ha estat trencat durant 

massa temps. 

Vinc aquí després de François Mitterrand per dir als francesos que l'esquerra està aquí, i que és 

a punt per governar el país, i que un d'ells pot ser el successor de FranÇois Mitterrand. Lionel 

Jospin, recorda que aquí, a Tolosa, François Mitterrand, solia acabar les seves campanyes - i, 

en particular, tots recordem el que aquí es va fer possible el 1988. Molts ja hi eren. Jo no sóc 

supersticiós. Fer un míting a Toulouse no és suficient per  guanyar les eleccions presidencials, 

però és una condició. Encara no estic convençut del poder  de la ment ... Però, qui sap si avui 

no ens ajuda, també! El que jo sé però, és que a través de Toulouse, François Mitterrand es va  

dirigir a tot el poble francès, algunes hores abans del dia clau, en el que el vam escollir.  



Bé, estem al 2012, a tres dies d'una cita que fa mesos que esperem, i ara, finalment,  ha 

arribat. Aquesta cita ha de ser el gol de la victòria, el la confiança, el de l'esperança. Aquesta 

cita hem de compartir-la amb una majoria dels nostres ciutadans. Les condicions s’han donat 

per a que així sigui: hem guanyat la primera volta, el 22 d'abril. Hem deixat la dreta enrere. 

Hem assolit el millor resultat d'un candidat socialista. I us vull donar les gràcies ja per aquest  

primer esforç. Ho hem aconseguit. I també ens hem unit els socialistes gràcies a les primàries 

ciutadanes, i des d’aquí vull saludar a tots els candidats que es van presentar: Ségolène Royal, 

que va ser la nostra candidata el 2007, la nostra primera secretaria, Martine Aubry, Arnaud 

Montebourg,  Manuel Valls i Jean Michel Baylet, qui també va acceptar participar del nostre 

procés. Perquè aquesta cita no la podíem tenir sols, és necessari afegir altres moviments. I per 

això també vull saludar la presència aquí de Robert Hue, Jean-Pierre Chevènement i els 

ecologistes, que ara ens ofereixen suport. I també, tot i que Jean-Luc Melenchon no està avui 

aquí, el fronts d'esquerres estan amb nosaltres. I em congratulo de  les decisions preses a la 

primera volta, que ens aporten tots aquests vots - em refereixo a tots els vots – que ens 

permetran la victòria. 

Hi ha aquí també la presència de Lionel Jospin. Avui, jo no seria un candidat a la presidència si 

ell no m’hagués permès, després de la nostra victòria en les eleccions parlamentàries el 1997, 

convertir-me en el primer secretari. Li dec aquesta confiança, aquesta responsabilitat. És ell 

qui m’ha vinculat a totes les grans decisions del seu govern, un govern que ha portat a terme 

les reformes més importants per al país. Celebrem-ho! La cobertura universal de salut, 

l'assignació personalitzada d'autonomia, les 35 hores o els més d’un milió de llocs de treball 

creats, llocs de treball per als joves, i també tantes i tantes reformes; la  paritat, les PACS,... 

reformes que són l'orgull de l'esquerra i de la República. 

A mi, se’m va encomanar un objectiu: convertir-me en el proper president de França, i 

aconseguir que l'esquerra fos a l’alçada de França. I jo també em vaig fer aquesta promesa a 

mi mateix. Si guanyem, -i guanyarem el 6 de maig-, vull esborrar de la memòria el cruel record 

del 21 d’abril de 2002, i nosaltres escriurem finalment que nosaltres no hauríem d’haver deixat 

començar aquell any. I vull agrair la presència de Jean-Pierre Bel, president del Senat, el primer 

president socialista del Senat. 

I mireu el que la dreta ens retreu: que aviat tindrem tots els poders, que és l’únic que volem. 

Controlem els municipis, en número de vots, sí. Però, no ens hem instal·lat a la força! Tenim la 

majoria al Senat, sí, però no tenim encara la presidència de la República, ni tampoc tenim 

majoria a l'Assemblea Nacional. I encara que els vots ens donessin totes aquestes possibilitats, 



que les demanem, d’aquestes en faríem el millor ús per a la República. Res més lluny de la 

nostra intenció que agafar tot, tot el control, per trepitjar a ningú. No! No volem el poder per 

nosaltres. Volem el poder per posar-lo al servei del poble francès. 

Estimats amics, som a tres dies. Es converteix en curt i ens semblarà molt llarg. Tenim totes les 

condicions que prevalen i, no obstant, això no és res, res està garantit, no s’ha guanyat res, no 

hi ha res decidit. I encara tenim davant nostre un gran número d’indecisos. Espero que el 

debat els convencés. Ah, el debat! El candidat sortint va posar en ell tantes esperances. Però 

vosaltres coneixeu les seves qualitats de modèstia, la moderació i reserva. Em temo que es 

quedés amb gana ... 

Al final de la nostra trobada, tenint en compte el seu progrés, em vaig preguntar a mi mateix - 

però després em vaig contenir - si no hauria de proposar-li un segon debat. Per preguntar-li   a 

la cara, que és el que tenia al cor després de tants anys faltes de respecte, de tanta injustícia, 

de tantes inconsistències. 

Hi havia molt a dir. Però ara us toca a vosaltres expressar-li a la cara el que li voleu dir. És 

aquest diumenge, aquest diumenge 6 de maig. Us demano que no prengueu el camí més fàcil, 

ni caigueu en la frivolitat, la ingenuïtat de pensar que perquè les enquestes d'opinió durant 

tants mesos anunciïn la victòria, aquesta es durà a terme. No! Si els francesos no aneu a votar, 

no hi ha victòria. La victòria la busqueu, us la mereixeu, us l’heu guanyada, la victòria que la 

dreta ens va arrabassar, la teniu a tocar, per oferir-la a tot el poble. 

És cert que existeix la sensació que la dreta es queda sense alè, que és un sac de nervis. I que 

està exhausta al final del final de la seva carrera. Però al mateix temps, ells s'adonen que són  

al final, i estant movent-se en els termes de la batalla, del combat, per evitar la rotació. 

Utilitzaran els arguments de la por. Ho vau escoltar ahir. Utilitzen la immigració per fer creure 

als francesos que estan amenaçats en la seva identitat, com està amenaçada la seva forma de 

vida i els seus llocs de treball. Doncs no, ens neguem a posar els estrangers, els immigrants en 

el cor d'aquesta campanya. La República farà valer les seves lleis i la seva dignitat, sense que 

sigui necessari mostrar a ningú com un perill o una amenaça. L'altra por inculcada sempre que 

poden, és la dels estrangers a votar en les eleccions municipals, dient que estem en perill amb 

el dret a vot dels estrangers que són musulmans, i que aquests són necessàriament religiosos. I 

per què no? Avui dia, a la República, els ciutadans francesos són de totes les religions, incloent-

hi musulmans, i voten en les eleccions sense  problema, sense posar en perill la República laica 

que volem . 



 El risc principal no és l'alternança. L'alternança és una oportunitat. 

 I després hi ha el temor al desordre i el caos. Aquell “si l'esquerra governés, portaria la 

República a la mateixa situació que a Espanya i a Grècia”. Fa 31 anys, va ser Polònia. Llavors 

era Polònia qui era considerada com el principal risc.  Però no hi haurà res d'això. Cada vegada 

que l'esquerra ha pres la responsabilitata del país, aquest s’ha recuperat, l’ha  reequilibrat. 

Quina lliçó ens pot donar la dreta? L’atur està en nivells rècord, els dèficits acumulats, el deute 

públic –que va augmentar en 600 milions d'euros-, el creixement està apagat, la balança del 

comerç exterior, l'augment dels impostos, ... ho vau veure ahir. El risc principal, no és 

l’alternança. No, l'alternança és una oportunitat. El principal risc és que la dreta podia 

romandre cinc anys més al poder. 

El candidat sortint espera que l'especulació disminueixi. Però els mercats no es mouen. Res 

ajuda. Les taxes d'interès del deute estan en nivells històricament baixos. I no tinc cap dubte 

que això també passarà l’endemà de la nostra victòria, però nosaltres no començarem el 

nostre mandat dient als nostres socis europeus que evadirem les nostres responsabilitats de 

reordenar els comptes públics, com ell ha fet, i porta fent durant 5 anys.  

I ell diu qui hi ha vertaders treballadors, -com si hi haguessin de falsos! Es parla d’uns 

sindicalistes vertaders davant aquells altres sindicalistes que demanen el vot per nosaltres – i 

que en tenen tot el dret! I intenten contraposar aquests vertaders treballadors contra uns 

altres de falsos! Però qui serien els vertaders francesos i qui serien els falsos? I qui pot establir 

aquesta divisió? Som aquí, junts, estimem França i li diem: estem a França i no neguem a 

ningú, independentment de la seva sensibilitat política, siguin quines siguin les seves 

conviccions, perquè tots som francesos, amb igualtat de drets i deures. No hi ha dos Frances 

que s’enfrontin en aquesta campanya presidencial. No, hi ha una sola França que ha d’escollir 

el seu propi destí. I l'endemà de l'elecció presidencial, el cap d'Estat que serà elegit haurà 

d’unir a tota França i ser digne de la confiança que se li ha donat!! 

El valor de l'obra pertany a la nació sencera. El treball ha de ser considerat, respectat, valorat i 

remunerat. Per a nosaltres, el valor del treball és sagrat, i per això portem tant de temps al 

lluitant per millorar els sindicats, la política, el dret al treball per a tothom. 

El patriotisme és un valor comú. No hi ha patriotes més fervents que altres o més tímids que 

altres! Només existeixen francesos que tenen l’oportunitat d’escollir el futur de la seva nació. 

Pel que fa les fronteres, hi ha a qui li agradaria tornar a obrir el debat de nou, però nosaltres 

som conscients dels límits geogràfics i dels límits polítics. Existeixen, -i han de ser defensades-, 



les fronteres nacionals i les fronteres europees. Però no ha estat la dreta, qui ha fet possible la 

la globalització liberal, la competició europea, i l'obertura de mercats, els que ara ens han de 

venir a donar lliçons! Si les fronteres s'esborren, és perquè la dreta ha volgut  la lliure circulació 

de mercaderies i dels productes financers, mentre impedia la lliure circulació de persones. 

I no són només les fronteres allò que ens hem de replantejar, el que ens hem de replantejar és 

el pla moral d’aquestes fronteres. Les fronteres s'han de posar en funció de l'interès general i 

no en funció dels interessos particulars. La frontera, ha d’estar entre els diners i la política. La 

frontera, s’ha de ser col·locar entre els nostres valors republicans i aquells valors dels que 

amenacen la República. 

I jo, el que proposo és una nova frontera, una frontera política, social, ecològica, econòmica, 

on es persegueixi la injustícia, i cada dia es guanyin més drets i llibertats. Aquests són els límits 

que hem de moure! Aquesta és l'esperança que hem de crear! Aquest és el canvi que proposo! 

Aquest és el significat de la reforma del nostre sistema judicial, els canvis per a que permetin 

als joves tenir un futur millor que el nostre!  

Però també, en aquestes eleccions presidencials franceses, hem de mirar més enllà de les 

nostres fronteres. Mai unes eleccions nacionals han estat més important per al nostre 

continent europeu. Al nostre voltant s'espera, se’ns mira. Vull saludar ara els amics d'Espanya, 

de Portugal, i aquells que estaven a Lille, amb la  Martine Aubry,  amics de Bèlgica, dels Països 

Baixos. I no em vull oblidar dels amics alemanys que també ens esperen, perquè ells també 

volen una altra Europa, una Europa de creixement, una Europa d'ocupació, una indústria 

europea, una Europa recerca, una Europa de la cultura! 

 Per això des que vam començar la campanya hem parlat de la reorientació de la construcció 

europea, una construcció que està movent els límits gradualment. Al principi, l'escepticisme 

era alt quan ens van dir que es volia renegociar el pressupost comunitari  i afegir un Pacte de 

Creixement. Però, qui sap per què, però a mesura que les enquestes van anunciant la nostra 

possible victòria, els sentiments comencen a sorgir, es comença a prendre consciència de la 

situació... I avui no hi ha cap declaració d'un responsable europeu que ja no digui que cal lluitar 

pel creixement.  I això és bo! Fins i tot la senyora Merkel – amb qui d’aquí poc hauré de 

treballar sobre el tema ... - comença a parlar de  creixement. Això és genial! El president del 

Banc Central Europeu, que no està entre els nostres amics, també vol un Pacte de Creixement! 

El deure és nostre,  la meva responsabilitat  és que la victòria del 6 de maig tingui efecte sobre 

tota Europa com un temps d'esperança, com un moment de confiança, la recuperació és 



possible. He rebut missatges de Grècia, Portugal, Espanya, Itàlia, on em diuen: "Sobretot no 

perdeu l'oportunitat, vosaltres, els francesos, el canvi no només és possible a França sinó 

també en Europa! ". 

Tenim el deure de guanyar. I se'ns deia que ens quedaríem sols?  Però, qui és ara a Europa? 

Europa és el candidat sortint o jo que en sóc l’entrant? Qui és el més aïllat a França, jo que sóc 

el candidat que rep trucades de tots els altres candidats de l'esquerra, o el candidat de la dreta 

que no rep el suport d’enlloc? Quan ell mateix, el candidat sortint, ha rebutjat i depreciat a 

tots els altres candidats de dretes fins al punt d’arribar a la  segona volta sense ni tan sols un 

vot de suport per ell - després de tot el que fa ell va arribar a córrer darrera d’ells- , és quan un 

veu que els esforços donen fruits! I que existeix una justícia. El president del fracàs no pot ser 

el candidat de l’esperança!  

Els meus estimats amics, acabo la campanya aquí, a Toulouse. Me'n recordo dels llocs i les 

cares que he vist al llarg dels últims mesos. Una campanya presidencial no són només les 

propostes o mesures, sinó també els testimonis, les revelacions i les trobades. 

Vaig començar a Cèrreze, el departament que em va donar el seu suport constant durant anys. 

Vaig anar a a Florange en Moselle,  donant suport als empleats que estan lluitant, de nou, per 

preservar els seus llocs de treball. Vaig anar a Boulogne-sur-Mer a veure de prop la situació en 

la que es troben els pescadors, durament afectats. Vaig anar a Laval, a conèixer els productors 

de llet, als agricultors que també pateixen al veure uns preus que no recompensen 

suficientment la seva feina. Vaig anar a Aulnay-Sous-Bois a Seine-Saint-Denis a trobar-me amb 

els treballadors de la Peugeot que estan preocupats pel futur del seu lloc de treball. Vaig anar 

a Marsella a parlar amb els treballadors de Fralib que lluiten per la seva empresa i el seu futur. 

Vaig ser a Vaulx-en-Velin, a Clichy-sous-Bois, als barris on els joves tenen el  40% d'atur i on 

viuen en edificis que no hi ha ascensor, que no hi ha electricitat, que no hi ha aigua calenta. 

Aquesta és França avui dia, aquesta és la França que vaig anar a veure!   

Vaig anar a veure els territoris d'ultramar, que també estan patint per l'abandonament de 

l'estat, on la desocupació juvenil arriba al 60% a Guyana, Mayotte, Martinica, Guadalupe, 

Reunió. Penseu que això no tindrà conseqüències? Hi ha perill, hi ha amenaça! 

I també vaig conèixer a tants homes i dones que m’han expressat la seva desesperació i les 

seves demandes i necessitats. En primer lloc, tot el sistema d’educació espera una altra 

política, una que deixi enrere aquestes retallades que s’han fet en educació i que han posat en 



dubte la seva qualitat, i que han qüestionat la formació del professorat, la destrucció de 

RASED, les retallades a les ajudes a aquells nens més necessitats. 

Vaig conèixer als treballadors de salut, infermeres, auxiliars, que esperen una nova política 

d’hospitals. He vist als empleats que no han tingut durant tot el mandat de cinc anys de 

Nicolas Sarkozy ni una mínima pujada salarial.  

Vaig veure alguns empresaris valents que es preocupen perquè no poden accedir al crèdit 

degut a la falta d’una reforma del sistema bancari. 

Vaig veure les persones que pateixen discriminació a l’hora de ser contractades, d’accedir a un 

habitatge, perquè tenen un determinat color de la pell o provenen d’un barri i no d’un altre.  

He conegut a gent amb discapacitats que sol·liciten,  un cop més, la dignitat i la igualtat. 

I, finalment, no hi ha hagut lloc on els joves no m’hagin demanat que restablim un sistema on 

ells puguin assolir el  lloc que els hi correspon! 

Una campanya presidencial no és només un projecte. També és un aprenentatge, és centrar 

l'atenció, és també un acte de bondat, una relació que s'estableix entre el candidat i el poble 

mateix. I ja ho vaig dir des del principi d’aquesta campanya, a mi m’ha agrada la gent mentre 

altres prefereixen els diners. I ara m'agrada encara més, després d'aquesta campanya encara 

m’agraden més els francesos! Sempre seguiré desconfiant dels diners!  

Els meus estimats amics, acaba la campanya. Una decisió serà presa seriosament pel poble 

francès. És possible que es triï, i és també possible que es renunciï a fer-ho. Això dependrà de 

vosaltres. Però si decidiu triar, nosaltres tindrem la gran responsabilitat de fer-ho bé i tenir 

èxit. No he proposat res que no sigui capaç de portar a terme. Ni he promès res que no pugui 

respectar. Perquè he sentit el vostre reclam, la vostra crida. L’esquerra francesa, no us 

decebrà! Renaixerem! Redreçarem el país! Posarem justícia! Donarem als joves un futur 

millor! 

Sí, serà difícil fer-ho. El camí a l’èxit serà dur. Els problemes no desapareixeran amb el candidat 

sortint. Si tan sols pogués arreglar els problemes que ell mateix ha fet - encara que, ho 

reconec, és el primer problema!  

Hem de fer reformes audaces: la reforma tributària, reforma de la banca, la reforma agrària, la 

reforma per donar suport a la producció. Sí, hem de fer un esforç, però serà un esforç just. 

Haurem de controlar el nostre deute, la reducció del nostre dèficit, però ho farem apel·lant a la 



contribució d’aquells més afavorits, els més rics,  i eliminarem aquells impostos injustos que 

recauen sobre els consumidors . Anem a restablir la confiança, la confiança en el paper de 

l'Estat, la confiança en la política, la confiança en el futur. Reorientarem Europa. Caldrà temps i 

necessito tot el suport, totes les forces del país. Perquè el problema no és només nacional, 

europeu. És també internacional. Tenim decisions importants per davant. El primer, la retirada 

de les nostres tropes de l'Afganistan a finals de 2012. La segona, seguir pressionant l'Iran 

perquè no accedeixi a les armes nuclears. Continuar la lluita contra els dictadors despietats, 

sobretot a Síria. Prevenir el terrorisme a la zona africana del Sahel. Lluitar contra l'escalfament 

global. Desenvolupar les nostres relacions amb Àfrica, amb la preocupació per la lluita contra 

la corrupció i el compromís de portar la democràcia allà on s'espera. Participar en una altra 

relació amb el Mediterrano, en particular amb els països de la primavera àrab. Això és tot el 

que hem de fer. Però per això, cal que guanyem. Tres dies! Tres dies per cinc anys! Tres dies 

d'esforç per cinc anys d'èxit! 

 Necessitaré totes les forces de França: els diputats de la República, a qui respecto, els 

interlocutors socials, que considero essencials per a la mobilització del país, les associacions, la 

participació ciutadana, que són la base de la República. Necessitaré totes les forces de la 

joventut, sense la qual res no serà possible, així com les forces de treball, les forces 

d'intel·ligència, les forces de la investigació, la cultura, i aquí, a Toulouse, la ciutat del futur, de 

la invenció, de la recerca, més que en qualsevol altra cosa el que vull és parlar amb vosaltres! 

Hem de considerar els nostres investigadors, els nostres dissenyadors, com una oportunitat, 

com una fortalesa per al nostre país, i que faran possibles les condicions per millorar el nostre 

futur. Com podem acceptar en la França d'avui que un operador estigui més ben pagat que un 

erudit? I que un especulador guanyi més que un empresari? Tenim les millors condicions per a 

la investigació, els Premis Nobel, tenim escoles reconegudes i de prestigi en tots els camps. 

Tenim una cultura que un cop més, és el nostre honor, una cultura viva, una cultura oberta. I 

lluitaré  -si em converteixo en el pròxim President de la República-, lluitaré per a que la cultura 

sigui una prioritat, el projecte que ens uneixi. Tots els infants de França tenen dret a la bellesa, 

a l'art, a les obres de l'esperit. 

Estimats amics, el temps de l'alternança ha arribat! Hem estat esperant tant de temps aquest 

moment... Deu anys ha estat l’esquerra fora del poder. En disset anys no hi ha hagut un 

president d'esquerres al capdavant del país. Durant tots aquests anys, els més humils han patit 

el pes de la injustícia. Durant tots aquests anys, el més petit s’ha hagut de sacrificar, mentre  

els més privilegiats estaven protegits. Durant tots aquests anys, els diners han estat 

consagrats. Durant tots aquests anys, la globalització neoliberal s'ha desenvolupat. Les 



finances s'han enfortit. Europa s'ha debilitat. Durant tots aquests anys, deu anys, disset anys, 

la promesa republicana ha estat suspesa. Els serveis públics han reculat. Les desigualtats s'han 

accentuat. Però tots aquests anys, aquests deu anys hem anat construint una esperança. Hem 

lluitat, hem lluitat, hem guanyat - la majoria local, el Senat. Durant tots aquests anys, deu anys, 

hem preparat un projecte. Aquí està! És a dir: una dècada d'esforços, deu anys de 

reconstrucció, deu anys de batalla, deu anys d'espera insuportable. I estem a tres dies, tres 

dies per arribar a aquests deu anys que acaben amb una gran victòria, una victòria. 

La victòria, la veig venir. Veig la victòria. La victòria arribarà. La victòria està a la mà, a la vostra, 

a la mà de tots els ciutadans que donaran el seu vot, jo no dic que immediatament després 

d’aquesta votació tot canviarà. Res és mai fàcil. El canvi és sempre una conquesta. També és 

una ampliació. Hem d'arribar més enllà dels que som aquí avui , fins a tots els ciutadans de 

França, que tenen una idea determinada de França, als que comparteixen aquests valors 

humanistes, els ciutadans lliures de pertinença i que en algun moment decideixin en 

consciència confiar en l’esquerra el seu destí. Hem d'anar a una nova generació que ara 

s'aixeca i que va camí – i ho espero amb tot el meu cor – a conèixer la felicitat de l'alternança, 

la felicitat del canvi! 

 Us convido a aquesta cita, a aquesta mobilització, el diumenge, aproximadament a aquesta a 

hora - Sí, en aquesta hora! – estarem davant el pròxim president. I llavors sabrem si França 

reprendrà la seva marxa cap al progrés, cap a la justícia, la igualtat d'oportunitats, el respecte 

als altres. A Toulouse, vull fer una crida i fer-vos una promesa. La crida és a participar, com si 

vosaltres mateixos fóssiu els candidats a la presidència. La promesa, la promesa de Toulouse, 

és que si els francesos em donen la seva confiança, el president que seré s’assemblarà molt al 

candidat que sóc: un candidat respectuós, un candidat unificador, un candidat normal per una 

presidència normal al servei de la República ! 

Jo vull que la nostra victòria sigui gran. Jo vull que sigui una victòria sense amargor, sense 

rancor, sense venjança. Una victòria que ens elevi. Una victòria que ens recuperi. Una victòria 

que ens enforteixi. Una victòria de la confiança, de l'alegria, de l'orgull. Vull una victòria que 

permeti recollir, conciliar, que ens uneixi. Vull que d’aquí tres dies, tres dies! – aquells que 

esteu avui aquí, en aquesta plaça, quan ja sabreu el nom del proper president de la república, 

vull que pugueu dir que sí, que hem guanyat, que ha guanyat el progrés, la justícia, la joventut. 

Fem una cosa millor que això: fem-ho,  guanyem la República, guanyem  França, guanyem per 

la bella idea que tenim de la humanitat! Guanyarem  fins i tot per aquells que no hagin votat 



per nosaltres el 6 de maig perquè es pot dir que, en definitiva, som nosaltres els que portem 

l'esperança. 

Jo sóc aquí 31 anys després de François Mitterrand. I aquí veig les dones i els homes que van 

viure aquell moment, sabent que aquell moment no va ser una excepció, que la victòria de 

François Mitterrand no va ser una excepció. Era l'anunci que hi hauria altres canvis, que la 

marxa continua, que es tanca el cercle i després d'ell un altre, i un altre després, abans de 

poder reprendre la responsabilitat del país. Vull que aquells que no han conegut el 10 maig 

puguin mantenir en la seva memòria el 6 maig 2012! 

Aquest és el contracte de generació que us ofereixo. Que aquells que han conegut a François 

Mitterrand, i que aquells que no l’han conegut i donen suport a la meva candidatura, s’uneixin 

per permetre el canvi, per permetre el canvi que porti a França a seguir endavant i que tots i 

cada un pugui dir, sense cap dubte, que està involucrat en la història, la història de l'esquerra, 

la història de la República, la història de França, per convicció. Això és el que hem de fer. 

Gràcies a tots! Toulouse gràcies! 

Visca la República! Vive la France! 

 


