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Experiència i diàleg
EL NOMENAMENT de Teresa
Cunillera com a delegada del
Govern central a Catalunya
per part de l’Executiu de Pedro
Sánchez és, d’una banda, un
premi a la fidelitat que l’exdiputada lleidatana ha demostrat al líder socialista des d’un
principi –una fidelitat personal
més enllà fins i tot de la pertinença al PSC– i, de l’altra,
la constatació que el tarannà
de l’experimentada política de
Lleida pot ser un capital polític
de primera magnitud per allò
que diuen ara de “desescalar”
el conflicte entre Catalunya i
Espanya o, per ser més exactes,
entre els Governs de Catalunya
i d’Espanya.
Cert és que mentre hi hagi
polítics independentistes presos
i a l’estranger, hi haurà serioses
dificultats per explorar camins
d’entesa entre una part i l’altra.
A més a més, al costat independentista hi ha qui continua jugant, de farol, aquesta partida
de pòquer a què es referia l’exconsellera Ponsatí fa uns dies.
Per utilitzar termes futbolístics
tan en voga aquests dies amb el
Mundial de futbol, caldrà gent
amb bon toc que baixi la pilota
al pasto –que diria un argentí– i
reparteixi el joc entre tots, sen-
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Trobada al Pirineu

Mentre hi hagi polítics
independentistes
presos i a l’estranger
serà molt difícil
recuperar la normalitat
a Catalunya
se marginar ningú. Tere Cunillera té virtuts per practicar el
tarannà, el diàleg i també prou
caràcter perquè ningú no perdi
el respecte a la institució que
representa.
Si la Delegació del Govern ha
estat sempre un càrrec important, les mesures que s’hauran
d’adoptar en el futur per recuperar la normalitat perduda
després dels fets de l’octubre
passat, fan encara més important una funció que serà sobretot de diàleg.
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Oh, memòria!
EL NACIONALISME està preocupat per silenciar el que pensa diferent, per ocupar l’espai
públic, ja que així es gesten els
projectes nacionalistes. Arriben
al poder dissimulant els seus
pensaments amb excessos de
demagògia, però quan el partit
que va guanyar les eleccions
vol fer un acte a Vic, li ho prohibeixen, perquè creuen que
aquesta plaça pública és seua i
els ofèn que algú la sol·liciti. Si
a la Universitat de Barcelona
un expert en Cervantes està
impartint una lliçó magistral,
el nacionalisme boicoteja l’acte
i el Rector, amb les cames tremoloses, decideix suspendre’l.
El Quixot representa per a alguns un llibre terrible. I és que
el nacionalisme parla en nom
de Catalunya negant la realitat social i la fractura que està
produint. No hi ha precedent en
democràcia d’una crisi institucional com l’actual, amb una fuga
d’empreses que persisteix i amb
una confrontació que porten al
límit. Això és una irresponsabilitat. I a més han incrementat
el relat victimista. Per a ells el
que surt malament a Catalunya
és sempre culpa d’Espanya, i
el que surt bé és malgrat ella.
Tenim un President convençut
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que el supremacisme és democràtic, que el que ell opina és el
que opina el poble, i quan no,
és que s’està equivocat. Ell veu
Catalunya com un tot igual i
ignora l’admirable pluralitat de
la nostra terra. El President es
creu superior, posseïdor de la
veritat suprema, i que els polítics han d’indicar qui entra o
surt de la presó. I és que al seu
govern nacionalista proposaria
els jutges i fins i tot els trucaria
per indicar-los el que han de
fer. Això és el que anomenen
fer “República”, parlar molt
d’aconseguir una societat millor, per acabar imposant el pensament únic, la llengua única i
aixecar una gran frontera que
ens aïlli d’Europa. El gran líder
suprem ens continuarà parlant
amb aquesta superioritat que
tant li agrada, encara que els
seus assessors li recomanen que
l’amagui una mica. Però tot i així als ajuntaments on impera el
nacionalisme declaren persones
no grates per les seues idees,
prohibeixen actes polítics com
a Vic i fins i tot la setmana passada van impedir violentament
a la Universitat una conferència sobre Cervantes, que va escriure: “Oh, memòria, enemiga
mortal del meu descans!”

Innovar i assumir riscos són dos dels factors que es mostren clau de l’èxit empresarial, com han constatat alguns dels convidats a la Trobada al Pirineu, però no són
els únics. Al món global que vivim qualsevol moviment dels grans gegants de l’economia –els EUA, Alemanya, el Regne Unit, la Xina o els països emergents– té un
impacte directe a totes les empreses, de les més grans a les més petites. Per posar
un exemple, els aranzels que el líder nord-americà, Donald Trump, imposa a les
importacions de molts països poden tenir un efecte negatiu immediat i convé que
Europa no caigui en la trampa d’apujar també impostos als productes que vénen
de fora perquè des de l’acer als fabricants de cotxes poden veure’s perjudicats i,
a la llarga, els qui pagaran els plats trencats d’aquesta bogeria col·lectiva que ha
iniciat el mandatari d’Amèrica del Nord seran els consumidors de tot el món sense
excepcions. Per aquest efecte dòmino que avui domina el món empresarial és tan
important que els experts en economia i teixit econòmic continuïn apostant per
reunir-se a la Seu d’Urgell cada any per desxifrar algunes de les pautes que han de
permetre continuar creixent i creant progrés a les nostres comarques. En aquesta
línia, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir públicament a
Pedro Sánchez que derogui el decret que va firmar l’anterior Govern central per facilitar la fuga d’empreses. Torra va sol·licitar també als empresaris que pressionin el
Govern espanyol perquè s’obri un diàleg amb Catalunya que ja no pot esperar més.

Dret a l’habitatge
El suïcidi dijous d’un home a Cornellà quan estaven a punt de desnonar-lo del
seu pis de lloguer torna a posar sobre la taula que el dret a l’habitatge, també
inclòs com un punt fonamental de la Constitució, no està garantit i que totes les
administracions implicades estan fracassant. És necessari unir criteris i prioritzar
l’habitatge social perquè la vergonya col·lectiva com a societat que ens infligeix
aquest suïcidi no s’ha de repetir.
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VOX POPULI
Joan Tardà @JoanTarda
«Amb @tcunillera nova delegada del Govern espanyol, hem
coincidit sovint i també sovint ens hem discutit (i molt!), però
sempre, per part de tots, ha prevalgut el diàleg i l’afany de
superar desencontres per grans que siguin.»
Iu Forn @iuforn
«Els professors de la Seu i de Sant Andreu de la Barca van ser
assenyalats, insultats i vexats. Ara que tot es desinfla,
sobrevola una pregunta: algun dia algú demanarà perdó?»

Quim Torra
«La relació entre
Catalunya i
Espanya ha de
ser bilateral. Si no
veuen la urgència
de parlar és que
no entenen res»

Joan Giner @giner_joan
«Un veí meu ha decidit treure’s la vida quan anava a ser
desnonat. No sabeu la ràbia i la impotència que sento. El dret
a l’habitatge també és a la Constitució!»
Roger @SoyRogerRM
«La humiliació de Griezmann al FC Barcelona és una altra
prova més que Bartomeu és un inútil. De vegades penso
seriosament que en Nobita és un esbirro de Florentino.»
La GCivil @gordacivil
«La justícia ha determinat que Ronaldo és un delinqüent,
sense presumpte, amb presó inclosa. Però no dimiteix.»

President de la Generalitat
de Catalunya

