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— Orgullosa de ser la
número dos del Partit
Popular de Catalunya a
les eleccions de l’1 de
novembre? 
— «Sens dubte. És un
honor compartir un
projecte polític amb Jo-
sep Piqué. A hores d’a-
ra, és el polític més im-
portant que tenim al
país des d’un punt de
vista de capacitat
intel·lectual i d’expe-
riència. Solament per
aprendre al costat d’ell
ja hauria valgut la pena.
Ha estat una oportuni-
tat que no podia per-
dre.»
— Per què creu que Pi-
qué l’ha triada? 
—  «Potser perquè sin-
tonitzem en moltes co-
ses. Som d’un mateix ti-
pus de tarannà,
podriem dir, lliurepen-
sador. Apostem per la
llibertat de les persones,
ens agrada treballar i
compartim  una matei-
xa idea de país, de país
petit i de país gran.»
— Pensa que la imatge
del PP s’ha deteriorat
en els darrers temps a
Catalunya? 
— «La imatge del PP és
el resultat d’una inter-
pretació esviaixada per
part de la gent i d’unes
formes que no han es-
tat, d’una manera molt
limitada, les més ade-
quades. El problema és
que, com passa sempre,
allò que no va bé, que és
erroni i estrident és el
que més crida l’atenció
i el més noticiable.» 
— Malgrat que fa poc
temps que és oficial-
ment candidata, ja ha
rebut crítiques d’al-
guns dels líders ra-

diofònics de la dreta es-
panyola. Què creu que
no els agrada de vostè? 
— «No hi ha dubte que
en certs radiofonistes hi
ha una temptació a
pontificar des de les
ones. I aquestes matei-
xes persones també po-
den caure en una altra
temptació que és jutjar
sobre allò que encara
no es coneix. A mi se
m’ha estat  jutjant sense
coneixement, en part
perquè aquesta dreta
més ultramundana en
realitat no dóna argu-
ments vàlids. La major
part són incerts. Per cri-
ticar-me han fet servir
coses que no són con-
demnables. És condem-
nable treballar aquí? Te-
nir un nom català? Ser
dona? Qui parla d’a-
questa manera no sap
fins a quin punt està
fent mal a un projecte
general que  vol moder-
nitzar el país. Hem de
deixar de banda ja els
discursos estèrils. S’ha
acabat  el temps, per
exemple, del discurs
identitari.»
— Una de les coses que
s’han escoltat és que,
després de la seva elec-
ció, Piqué posa les ba-
ses per poder pactar
amb CiU. Què hi diu? 
— «Doncs, que també
s’ha dit que sóc exmili-
tant d’Unió Democràti-
ca i no sé quantes coses
més. Això voldria dir
que sóc més propera
que qualsevol altra per-
sona del Partit Popular
a Convergència i Unió,
quan en realitat sóc
propera a resoldre pro-
blemes concrets dels
ciutadans i si per això

cal pactar i hi ha res-
ponsabilitat de govern
pel Partit Popular jo no
hi posaré traves.»
— Sabent que Piqué és
difícil que sigui presi-
dent, qui prefereix al
capdavant de la Gene-
ralitat, Mas o Montilla? 
— «El president de la
Generalitat ha de vetllar
pels interessos de tots
els catalans. Artur Mas,
és un home a qui, mal-

grat en un primer mo-
ment no se’l visualitzés
com a president, amb
els anys ha sabut gua-
nyar pes polític per ac-
cedir al càrrec i ara crec
que ningú no questiona
que pugui ser-ho. Entre
els dos candidats jo vol-
dria que fos president el
menys dolent, per tant,
crec que Mas.» 
— El PPC és de centre,
de dreta o d’extrema

dreta, com ha suggerit
Zapatero aquest darrer
cap de setmana ? 
— «Zapatero és
intel·lectualment un ig-
norant. Encara no sap
que el discurs que vol
diferenciar les dretes i
les esquerres ja ha pas-
sat a la història. Què vol
dir? Que ell com  a
membre d’un partit
d’esquerres només es
preocupa per vetllar
pels obrers?»
— Vostè no forma part
del Partit Popular, hi
accedeix com a inde-
pendent, pensa algun
dia fer-se militant? 
— «No és una cosa que
em plantegi ara, a més,
sóc de les que penso
que mantenir gent in-
dependent dins un par-
tit és sa perquè demos-
tra que els partits no
són el cau de les perso-
nes que fan de la políti-
ca la seva professió. De-

mostra que hi ha perso-
nes que tenen una vida
professional pròpia i
que poden tornar a
aquesta vida quan la
ciutadania els expulsa
de la política sense cap
trauma. És bo des del
punt de vista de la prò-
pia salut política.»
— Què és el primer que
farà quan sigui diputa-
da al Parlament aques-
ta tardor?
— «No ho sé. Suposo
que seure a la cadira i
emocionar-me molt.
Crec en les institucions i
penso que són necessà-
ries perquè el ciutadà
pugui exercir la seva lli-
bertat. Per tant, en el
moment que segui se-
gur que m’emocionaré
profundament i ho dic
amb el cor a la mà. Crec
que no seria bo que hi
hagués algú assegut al
Parlament que no sentís
aquest tipus d’emoció.» 

«Si per resoldre els problemes
de la gent cal pactar, pactarem»

Alguns la consideren ja la Ségolène
Royal de la política catalana. Montserrat
Nebreda, jurista, professora de dret
constitucional i tertuliana mediàtica ha
saltat a l’arena política en els darrers

dies de la mà de Josep Piqué. Des de lla-
vors no s’ha cansat de dir que admira i
comparteix la mateixa idea de país de
l’home que ha estat capaç de convertir-
la en un personatge públic en només

unes hores. Amb 45 anys, casada i amb
dos fills ocuparà el lloc número dos a la
llista que el Partit Popular de Catalunya
presentarà a les eleccions del Parlament
del proper 1 de novembre. 

JORDI FERNÁNDEZ • sabadell

Entrevista ä MONTSERRAT NEBREDA. Número 2 de la llista del Partit Popular de Catalunya al Parlament 

•••
«Amb el pas dels
anys, Artur Mas
ha sabut guanyar
pes polític per ser
president de la
Generalitat i a
hores d’ara crec
que ningú no
qüestiona que
pugui arribar a
ser-ho»

•••
«Zapatero és
intel·lectualment
un ignorant
perquè encara no
sap que el discurs
que vol
diferenciar les
dretes i les
esquerres ja ha
passat a la
història»

Montserrat Nebreda, la número dos de la candidatura del Partit Popular de Catalunya, durant la seva entrevista a ‘Més Sabadell’. 

 


