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Montillaacusadesectaris
elsquilineguencatalanisme

Nou atac
ultra a la
llibreria
Tres i Quatre

| El candidat socialista defensa el compromís del seu partit amb les institucions d’autogovern des de fa
30 anys | Obiols fa pinya amb el seu presidenciable a la Generalitat i crida a la unitat de la formació
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El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat,
José Montilla, va reivindicar
ahir el paper del seu partit
en la defensa de les institucions d’autogovern i va acusar de “sectaris” els “interpretadors del catalanisme”
que han mirat de negar
aquestes arrels a la formació socialista i a ell mateix.
El presidenciable socialista
va aprofitar la commemoració del 30è aniversari del
primer míting del PSC autoritzat després de la mort
de Franco, que es va fer el
22 de juny de 1976 al Palau
Blaugrana, per recordar que
el “compromís dels socialistes” amb les institucions de
l’autogovern neix abans de
la seva recuperació.
D’aquesta manera mirava de sortir al pas de les crítiques que ha rebut la seva
candidatura, en plena polèmica sobre l’herència electoral de Maragall. A l’acte hi
va assistir el conseller
d’Economia, Antoni Castells; el de Cultura, Ferran
Mascarell, i la consellera
d’Interior, Montserrat Tura.
A més de Montilla, l’eurodiputat i exprimer secretari
del PSC Raimon Obiols, i el
senador Isidre Molas, van
prendre la paraula alguns
dels oradors de l’acte del
Palau Blaugrana, conegut
com a Míting de la llibertat.

José Montilla amb Raimon Obiols ahir a la seu del PSC, on van commemorar el 30è aniversari del ‘Míting de la llibertat’ ■ JORDI PLAY

Els inicis de la
unificació del
socialisme català
El míting del Palau Blaugrana
va obrir el procés constituent
cap a l’actual PSC. La seu de la
formació socialista a Barcelona va ser l’escenari ahir de la
commemoració d’aquella jornada històrica. No hi va faltar
un vídeo amb imatges i discursos del míting, on Jordi
Pujol apareix entre el públic
com a convidat.

L’exministre d’Indústria
va rememorar que en aquell
míting van reivindicar per
primera vegada la Generalitat a l’exili i el retorn de
Josep Tarradellas. “No tots
els partits catalanistes tenien clar aleshores que calgués exigir el retorn de les
institucions”, va afegir.
Montilla va fer un repàs dels
objectius i preocupacions
exposades llavors. Al seu entendre, el catalanisme social que planteja enllaça amb
el compromís amb “les classes populars i treballado-

res”, i el desenvolupament
de l’autogovern que els socialistes ja proposaven fa 30
anys. En aquest sentit, va
presentar el seu projecte de
cara a l’1-N com a hereu
d’aquelles il·lusions.
Prèviament, Obiols va
tornar a fer pinya amb la
candidatura de Montilla,
que considera que dóna
continuïtat al projecte i la
identitat dels socialistes catalans. L’eurodiputat, com
ja va fer en el consell nacional a Tarragona que va proclamar Montilla candidat,

va fer-li costat. Aquesta vegada davant les esquerdes
que han aparegut en la relació amb el president del
PSC, Pasqual Maragall, les
últimes setmanes.
Obiols va fer una crida a
la unitat del socialisme i va
alertar que quan s’ha presentat dividit “social i nacionalment”, ha cedit terreny
propi als adversaris. “Ara
necessitem un govern ordenat”, va remarcar abans
d’afirmar que un govern de
CiU implicaria “reculades
potser irreversibles”. ■

VALÈNCIA

La llibreria Tres i Quatre de
València va ser atacada novament dimarts al vespre
en la que és la segona agressió ultra que l’establiment
cultural rep aquest any.
Un grup d’unes deu persones van irrompre cap a
un quart de vuit del vespre
al local, situat al carrer de
Pérez Bayer, i van començar a insultar els treballadors i els clients que en
aquell moment hi havia a la
llibreria. El grup, que portava una gran bandera amb el
blau, va acompanyar els insults amb proclames, com
ara “catalanistes, fills de
puta” o “fora del Regne”, segons fonts de la llibreria.
L’agressió, que va durar uns
minuts, fins que algunes
persones del carrer van increpar els agressors, va acabar amb l’escampada per
terra de llibres que hi havia
als aparadors.
Aquest és el segon atac
d’aquest tipus que pateix
Tres i Quatre enguany. El 20
de gener passat, tres joves
tapats amb mocadors van
provocar destrosses en el
mobiliari i van intentar
agredir treballadors i clients. Aquell atac va despertar la repulsa i la solidaritat
de gran part de la societat
valenciana. Els responsables de la llibreria lamenten
en un comunicat que “tot i
la gravetat i reiteració dels
fets, no hi ha hagut cap detenció ni s’ha actuat policialment o política contra els
grupuscles violents de l’extrema dreta”. ■

La negociació de l’Estatut Un nou llibre

L’alternativa del republicà Ridao
SOCIALISTES · Denuncia que els sectors antiautonomistes del PSOE van intimidar el govern català CiU · Ataca el pacte
Zapatero-Mas i que el PSC i ICV l’assumissin “sense dilació” EL NO · N’atribueix el fracàs a un èxit de la campanya contra el PP
Lluís Bou
BARCELONA

D

esprés de l’èxit editorial del llibre del democristià Josep Sánchez Llibre sobre
l’Estatut, el republicà Joan Ridao n’ha presentat el
segon, que representa un punt
de vista alternatiu. Amb la llàstima que no revela cap anècdota
interna de les negociacions, el
volum de Ridao evita caure en un
debat jurídic tediós. I se centra
de ple en la contesa política que

va envoltar l’elaboració del projecte. El llibre porta per títol Així
es va fer l’Estatut, i compta amb
un pròleg d’Hèctor López Bofill.
Conté no només fortes crítiques
a l’actitud negociadora de CiU,
sinó també al PSC i al PSOE, que
aleshores eren els socis dels republicans al govern i a les Corts.
“L’actitud dels sectors més antiautonomistes del PSOE, i entre
ells els exponents del felipeguerrisme instal·lat en l’oposició interna a Zapatero, mai no haurien
d’haver intimidat prou els socialistes catalans, i encara menys el

El portaveu parlamentari d’ERC, Joan Ridao, autor d’un nou llibre sobre la
negociació de l’Estatut ■ FRANCESC MELCION

govern català, però ho van fer”,
lamenta Ridao. La denúncia de la
feblesa del PSC davant del PSOE
s’acompanya d’un retret també
dur a CiU. I aquí el punt central
és el pacte entre Artur Mas i José
Luis Rodríguez Zapatero, un
acte “de desnaturalització secundada sense dilació pel PSC i ICV”.
Ridao denuncia l’inici després
d’un atac dels socialistes a ERC,
que acaba amb l’expulsió del govern. I defensa el vot negatiu al
referèndum, que no prospera per
“la campanya anti-PP” que hauria tenyit l’opció d’ERC. ■

