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Miquel Iceta no va amagar ni molt menys el fort malestar del PSC amb ERC 

pel seu anunci "ridícul" que proposaria al Parlament la convocatòria d'un 

referèndum d'autodeterminació si el Tribunal Constitucional tomba l'Estatut. 

El portaveu socialista va esperar fins a l'última part de la seva intervenció, ahir 

al Parlament, per fer evident el seu disgust. Abans, es va dedicar a carregar 

contra CiU, sense escatimar algun elogi a Artur Mas. 

 

Iceta va carregar amb duresa contra Esquerra, encara que mai la va citar pel 

seu nom, i la va advertir que "esgrimir una amenaça que algú pugui percebre 

com no real, és fer el ridícul". 

 

Forçats, des del seu punt de vista, per la poc agradable circumstància que un 

soci del Govern proposi ara un referèndum d'autodeterminació, els socialistes 

no van estalviar la contundència. Iceta, en un missatge dedicat a CiU i ERC, es 

va encarregar de parlar-los en nom d'un "catalanisme exigent", que va 

considerar "incompatible amb el partidisme de vol gallinaci i amb propostes 

sense cap relació amb la realitat". 

 

CATALUNYA SENSE ESPANYA 

Iceta va llançar una altra advertència als seus socis de Govern i al principal 

partit de l'oposició: "En el món en què vivim no és raonable pensar en un futur 

de Catalunya sense Espanya o contra Espanya". A tots dos els va recordar a 

més que "no defensa més Catalunya qui la diu més grossa". 

 

Algun dels missatges tenia un únic destinatari: "Un polític no parla només 

amb el cor, ni amb l'estómac, ni a la calçotada, sinó amb el cap", va dir en 

inequívoca al·lusió al republicà Xavier Vendrell. 

 



 

ACABAR AMB EL GOVERN 

"A CiU els importa un rave el desplegament de l'Estatut. L'únic que els 

interessa és acabar, com més aviat millor, amb el Govern de Catalunya", va dir 

Iceta a l'obrir el seu discurs. 

 

El portaveu socialista va acusar Mas de "no dir la veritat" i va posar com a 

exemple algunes condicions posades pel líder de CiU per recolzar l'Estatut: 

dret a l'autodeterminació, sobirania fiscal, no canviar "ni una coma" del text 

aprovat pel Parlament, entre altres. Cap d'aquestes exigències va ser tinguda 

en compte però CiU va votar sí. A pesar de tot, Iceta no es va oblidar d'elogiar 

alguns aspectes del paper negociador del líder nacionalista. 

 


