
  

 

Montilla admet que la tisorada porta 
abstenció si no es dibuixa un horitzó que 
la justifiqui 
| El líder del PSC anima a la renovació del sociali sme a escala europea desterrant vicis 
arrelats a l'esquerra | Critica la fascinació acrít ica pel fenomen Obama 
REDACCIÓ 

 
 

El PSC es va abocar ahir a reflexionar sobre la davallada dels socialistes europeus a les eleccions del 
2009 i com encarar la renovació. De passada, aprofitar possibles lliçons per a l'actual context. En aquest 
sentit, el president de la Generalitat, José Montilla, va admetre que les mesures d'austeritat preses per 
fer front a la crisi econòmica poden colpir les bases socials de l'esquerra, originar desafecció i 
abstencionisme electoral, a més de provocar l'enfrontament amb els sindicats, si no es dibuixa un horitzó 
que les justifiqui i que doni sentit "als sacrificis" del present. 

Així ho va expressar durant la cloenda de la jornada What's next? Next left, organitzat per la Fundació 
Rafael Campalans i en què va participar l'excanceller austríac Alfred Gusenbauer, així com destacats 
dirigents del PSC. Montilla va advertir que si van mal dades, les mesures anticrisi poden fer augmentar el 
risc de tensions socials entorn de la immigració, atiades pel populisme xenòfob, tal com s'està veient en 
alguns indrets d'Europa i "a casa nostra". Precisament, un dels temors a les files del PSC és perdre vots 
cap a formacions com la Plataforma per Catalunya. 

Per Montilla, el pitjor que es pot fer en temps de canvis tan ràpids és mantenir-se en la indefinició, el 
dubte i el silenci. Al seu entendre, sense un projecte polític a llarg termini i alternatives al model 
econòmic actual, les formacions d'esquerres corren el risc que el seu electorat no entengui per què els 
governs han pres "decisions doloroses". 

El líder del PSC va apostar per una Europa socialista, activa i eficaç, amb lideratges visibles i entenedors. 
Creu que un dels errors va ser delectar-se més a proclamar el fracàs del neoliberalisme que a oferir una 
alternativa. "Les eleccions europees ens van despertar d'aquest miratge", va dir abans de titllar 
d'"infantil" la fascinació acrítica pel fenomen Obama, propi d'un context diferent de l'europeu. En la 
renovació del socialisme europeu va animar a desterrar "vicis arrelats a l'esquerra", i va citar l'arrogància 
i el purisme. 
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