Els reformistes Castells i Geli
Tots dos exconsellers són partidaris de canvis profunds en el sistema i en
les relacions entre Catalunya i Espanya
Retreuen al govern de CiU “una manca de respecte vers les institucions
que fa mal al país”
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Reformisme i regeneracionisme. Dos moviments polítics que, en paraules de l'exconseller
Antoni Castells, tornen a ser necessaris per refundar la socialdemocràcia a Europa i a
Catalunya, i canviar el sistema que ha comportat l'actual crisi social, econòmica i política.
En un moment en què hi ha “corrents de fons poderoses”, el catalanisme polític s'ha de
tornar a emmirallar en els trets bàsics que el van caracteritzar en plena època del
modernisme i el noucentisme, en què existia una clara voluntat d'excel·lència,
transversalitat en contraposició a sectarisme i ambició de país. Models que Castells recull
del llibre El Vintiuncentisme de l'exconsellera Marina Geli, que ahir l'exconseller va
presentar a l'Institut d'Estudis Catalans. “A Catalunya els millors moments de la història
han anat lligats a la cultura”, assenyala Geli en el seu llibre, en què aposta perquè el país
“es reconciliï amb tot allò que som: cultura, art, creativitat, ciència, tecnologia i
humanisme”.
Tant Castells com Geli, que al seu torn es va fer càrrec de presentar el llibre de Castells
Per mirar endavant, la meva part de veritat, aposten per centrar el futur de Catalunya en
una Europa que “exerceixi d'estat”. Geli i Castells també van tenir paraules crítiques cap a
l'actual govern de CiU per les acusacions a la gestió del tripartit. “No es pot ser fidel al país
sense un compromís amb les institucions”, va dir Geli. A l'acte hi van assistir responsables
socialistes com el número dos del PSC, Dani Fernández, i els diputats Rocío Martínez Sampere, Ernest Maragall, i Miquel Iceta i l'expresident Isidre Molas.

