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Corre pressa, no pot ser un pedaç 
i és l’única forma d’escapar del 
carreró sense sortida a Catalunya. 
Aquests són els punts d’acord so-
bre la reforma de la Constitució 
en què coincideixen el primer se-
cretari del PSC, Miquel Iceta, el di-
rigent de Podem Juan Carlos Mo-
nedero i el candidat a les primàri-
es d’IU, Alberto Garzón, que ahir a 
la nit van debatre a Madrid llarga-
ment sobre com abordar la modifi-
cació de la Carta Magna.
  Tots van estar d’acord que qual-
sevol decisió ha de partir d’una de-
mostració d’apreci envers els cata-
lans i d’una tasca de pedagogia als 
dos costats de les trinxeres. Iceta 
va reclamar «afecte» i un acord pel 
qual «valgui la pena quedar-se» i va 
recriminar al Partit Popular que, 
en comptes de mostrar empatia, 
governi «llançant gasolina al foc». 

El líder del PSC va insistir que si no 
hi ha una reforma constitucional 
no es resol el problema de l’encaix 
entre Catalunya i Espanya, però va 
advertir que per fer-ho s’ha de ges-
tionar amb sentiments. Iceta va ani-
mar a «arriscar-se» amb la reforma 
constitucional i a assumir-la de for-
ma urgent. «El que no s’entendrà és 
que no ens arrisquem».  
 Malgrat les enormes divergènci-
es entre tots dos, Monedero també 
va admetre que l’única fórmula pos-
sible per resoldre el conflicte és la 
persuasió. «Espanya ha d’entendre 
que hi ha gent que somia en català», 
va afirmar.
 Garzón va defensar el dret dels ca-
talans a emancipar-se, però va dema-
nar un debat més ampli i transcen-
dir la independència per abordar el 
paradigma constitucional. «No té 
cap sentit l’autogovern si no hi ha 
una recuperació dels instruments 
per recuperar la identitat política da-

IOLANDA MÁRMOL
MADRID

33 Federalistes 8 Monedero, a l’esquerra, Garzón i Iceta, ahir, a Madrid.

JOSÉ LUIS ROCA

vant l’economia», va afirmar.
 La lectura del 9-N va obrir distàn-
cies entre Mondero i Iceta. Pel re-
presentant de Podem, el procés de 
consulta va significar un acte de 
desobediència civil pacífica, que va 
funcionar pel «múscul institucional 
d’Artur Mas». El líder dels socialistes 
catalans no va compartir aquest di-
agnòstic i va afirmar que en cap cas 
hi va haver desobediència, sinó un 
exercici en què «un amplíssim sec-
tor va posar de manifest que així no 
vol seguir estant».
 El col·loqui, organitzat per Fede-

ralistes d’Esquerres, no va estar 
lliure de tensió i el públic va incre-
par en diverses ocasions Monede-
ro, que va utilitzar un to mitinguer 
i aspre per al format de debat, al 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Iceta va evitar la confrontació di-
recta amb el portaveu de Podem, 
malgrat que aquest va atacar amb 
duresa la trajectòria política del 
PSOE, al qual va acusar de «cobrir 
les espatlles de Pujol» i de la polè-
mica reforma exprés de l’article 
135 de la Constitució pactada amb 
el PP el 2011. H

El PSC, IU i Podem 
consideren que  
la Carta Magna ja 
no dóna resposta  
a Catalunya 

Federalistes 
amb presses
Iceta, Monedero i Garzón coincideixen que 
ha arribat l’hora de reformar la Constitució
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