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Després de mesos en què les aigües que separaven Pasqual Maragall i el 

PSC baixen calmades, el portaveu dels socialistes catalans, Miquel Iceta, 

confessava ahir que l'expresident volia anar tan lluny que tot se li feia 

curt. Així ho va apuntar durant la presentació del llibre Espíritu federal - 

escritos políticos, que recull una vintena de discursos de l'exmandatari. 

Iceta, que va passar de puntetes per les relacions del partit i l'exdirigent 

socialista reconeixent en algun moment que havien discrepat amb ell, el 

va definir com un xerpa més que com un home de cordada. "Quan 

sembla que el perds de vista està buscant el camí que hem de seguir els 

altres", va afegir. 

 

En aquest sentit, va apuntar que els havia deixat el llistó molt alt i que 

l'única pregunta que s'obre és si seran capaços de seguir el camí. "Ve a 

dir que no se n'ha sortit i que en part no m'heu ajudat prou, i que a 

vosaltres us toca", va relatar després de recordar que ha guanyat moltes 

batalles, també la federal. 

No es va estar de comparar-lo amb l'expresident Pujol. Si aquest tenia 

una idea de Catalunya, va posar en relleu que Maragall té un projecte per 

a Catalunya, Espanya i Europa. Considera que encara hi ha públic 

Catalunya endins per al seu discurs i el llibre presentat ahir el va situar 



com una mena de referent per quan algú vulgui saber què volen els 

catalanistes federals. 

 

Prèviament, el catedràtic Javier Pérez Royo apuntava també que el llegat 

de l'expresident necessita ser llegit més a la resta de l'Estat, mentre 

l'exconseller de Cultura Ferran Mascarell veia en el text un Maragall 

revolucionari, reformista, profundament catalanista, que té una idea 

d'Espanya. 

 

Iceta, Pérez Royo i Mascarell van compartir escenari. Només Maragall s'hi 

va sumar uns minuts al final a peu dret per reclamar un nou referèndum 

si el Tribunal Constitucional toca l'Estatut. L'exmandatari va ironitzar 

dient que la sentència pot arribar el 31-D. Entre el públic, a més de 

Manuela de Madre hi havia les conselleres Tura i Geli i el conseller Ernest 

Maragall. Serna va arribar al final. 

 


