Maragall troba a faltar en altres partits gent que digui el
que pensa com «en Quim Nadal»
DAVID CÉSPEDES, GIRONA.

El president de la Generalitat, Pasqual Maragall es va desfer en elogis en el canvi
urbanístic que ha experimentat la ciutat de Girona durant els darrers anys i va atribuir a
aquest fet al treball i la contribució de Joaquim Nadal. Maragall va presidir l´acte de
presentació de Dietari 2003. Apunts d´un any electoral, el llibre que el conseller de
Presidència i Política Territorial, Joaquim Nadal, ha escrit i en el qual es recullen les
seves vivències personals i polítiques al llarg de tot un any.

La presentació es va celebrar al saló de Descans del Teatre Municipal i va reunir una
nombrosa representació de familiars del conseller -amb els seus pares Manel Nadal i
Montserrat Farreras al capdavant-, polítics, companys de partit, regidors i exregidors,
l´alcaldessa, Anna Pagans, i el director de la Fundació Rafael Campalans, Albert Aixalà
que ha estat qui ha editat el llibre. Durant la seva intervenció Maragall va lloar el canvi
d´una Girona que ell recordava de petit com «fosca i humida, fins i tot capellanesca, que
s´indentificava amb una època passada» i que ara és més «europea que ciutats del sud
de França». Pel president de la Generalitat no hi ha cap més ciutat que hagi
experimentat un canvi tan espectacular com Girona amb l´afegit que «s´ha fet així
mateixa» a diferència de les ciutats franceses on es nota la influència del poder i la
capital parisenca.
Maragall, que va augurar un gran èxit de vendes al llibre fins al punt d´afirmar que pot
iniciar un nou estil literari, va resumir aquest canvi urbà de Girona en la figura de Nadal
de qui va destacar que diu i escriu el que pensa en total llibertat, no com passa en altres
partits. «Trobo a faltar en altres partits gent que faci el mateix, que hi hagi polítics que
tinguin la gosadia de pensar i que, a més, ho diguin. Aquest és el partit que nosaltres
hem fet».
Agraïment a Maragall
Per la seva banda, Joaquim Nadal, guanyat en alguns moments per l´emoció, va revelar
com des de 1969 manté el costum d´escriure pràcticament cada dia -especialment a les
nits- un dietari que recull les vivències. Nadal, amb un cert sentit del pudor per
«despullar-se» literàriament i donar a conèixer alguns dels seus pensaments més íntims,
va explicar que escriure li serveix de teràpia personal. El conseller va aprofitar la
presència de Maragall per agrair-li «el que ha aportat, la seva confiança i perquè ara fa
un pas enrere per deixar pas a altre gent» paraules que es van convertir en un tribut al
president a pocs dies de la seva retirada.

