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Les vies paral·leles del PSC i Unió
conflueixen en l'horitzó
Es presenta al Saló del Tinell l'associació Tercera Via, inspirada per Xavier Sardà i
el periodista Jordi García Soler | La gauche divine unionista s'atrinxera en el
federalisme i assegura que s'inspira en la Mancomunitat de Prat de la Riba

La primera fila de l'acte de la Tercera Via Foto: QS/ND

Aquest vespre el Saló del Tinell de Barcelona, la sala de parts del Tripartit, ha viscut el naixement
de La Tercera Via, l'associació dels defensors de la entesa amb Espanya a través d'un pacte
federal, que es qualifica de catalanista i s'inspira en la Mancomunitat formulada per Enric Prat de
la Riba. ?No som independentistes ni antiindependentistes, no som unionistes ni antiunionistes,
som catalanistes?, ha sentenciat el periodista Jordi García Soler coautor intel·lectual, amb el
comunicador Xavier Sardà que ha fet de mestre de cerimònies, del nou moviment.
Així La Tercera Via es reivindica com un nou espai de confluència que espera recollir, com s'ha
vist aquest vespre, pesos pesants del PSC i noms d'Unió de la vella guàrdia de Josep Antoni Duran
i Lleida enyorats de la pau i el cobert que oferia un tranquil status-quo inqüestionable
d'enquadrament de Catalunya a l'Estat espanyol.
El format de presentació de l'acte, amb cert toc d'austeritat i amb música en directe de peces
emblemàtiques de Serrat o Gato Pérez, ha definit La Tercera Via com una mena de gauche divine
unionista amable i elegant. Un moviment que aposta per la unitat amb Espanya, amb les
tradicionals condicions de la quimera federalista com un sistema de finançament just, la tancada
defensa del català i la cultura catalana i un blindatge de competències de l'autogovern català, i que
vol fugir de les estridències de l'unionisme descarnat i hostil amb el concepte de nació catalana.
Entre els 500 assistents a l'acte s'hi comptaven, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, el
portaveu del PSC al Parlament, Maurici Lucena, l'ex-líder socialista, Pere Navarro, el cap de files
municipal del PSC, Jaume Collboni, l'ex-acalde Jordi Hereu i de les files d'Unió, l'ex-delegat del
Govern a Madrid, Jordi Casas, i l'ex-conseller de Treball, Ignasi Farreres, noms de la guàrdia
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pretoriana de Josep Antoni Duran i Lleida qui, per cert, en la seva homilia setmanal a la militància
d'avui ha lloat el discurs federalista de Miquel Iceta. A la primera fila també hi seia Núria
Ventura de la direcció d'ICV i encarregada durant molt temps de la negociació amb l'ANC. Així
mateix, l'economista Gonzalo Bernardos o el notari Joan Josep López Burniol s'estaven a primera
fila i fins i tot, com a oradors de l'acte
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