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Desencarcarar

Jordi
Soler

jsoler@lrp.cat

L’escena del president Tor-
ra a Sabadell molesta, és

clar que sí. Com molesta qualse-
vol intent de desencarcarar el
poder encara que ens inflem de
dir que el poder, en democràcia,
ha de ser molt proper als ciuta-
dans. Aquesta és una de les pre-
ses de posició que més mortifica
a segons qui del president Torra
i, en canvi, a mi és de les que
més m’agrada. L’escena d’avui a
Sabadell xerrant amb uns CDR
de tota edat, complexió i condi-
ció que li protestaven decisions,
no convé ni agrada als defensors
de protocols i litúrgies del poder.
S’hi juguen el panís, és clar. On i
com queden els gestors de fa-
vors si el president s’atura deu
minuts a parlar amb qui l’inter-

pel·la? On deixa la meva posició
(pensen una legió d’aconsegui-
dors) si qualsevol pot arribar-hi
com hi arribo jo? Què en traiem
de muntar civets, ponts aeris, di-
nars i esmorzars si les autoritats
són accessibles pel carrer? Amb
qui medien els mediadors si es
pot emplaçar les autoritats a
conversar i a intercanviar pa-
rers? Aquest president desencar-
carat, desacomplexat i desma-
negat, que sermoneja però no
gaire, que renya però no gaire i
que té ocurrències com la d’avui
a Sabadell és un incordi i un
malson per a cortesans i convi-
dats permanents de palau. Però
que es fotin, president! Mentre
no l’inhabilitin, desencarcari
tant que pugui. És el que en
traurem.
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S’espolsen les
puces
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BARCELONA BARCELONA

Resiliència de
figaflor

La declaració d’avui al 13
del director comercial i de

màrqueting de la Corpo, Martí
Patxot, tanca (malament) un cer-
cle lleig i llastimós que una mica
de professionalitat hauria pogut
estalviar. Veurem fins a quin punt
resulta clau en allò que les sen-
tències (Suprem, 13, Audiencia
Nacional, TSJC, Tribunal de
Comptes...) escriuran sobre els
delictes de desobediència i mal-
versació amb què amenaça la fis-
calia. Directius de la Corpo han
discrepat en seu judicial sobre
qui va autoritzar la campanya, si
la direcció (Sanchis i Gordillo) o
la direcció comercial (Patxot) i
sobre qui tenia la potestat d’auto-
ritzar-la (que són figues d’un altre
paner que de moment no s’han

tocat). Més enllà del legítim dret
de defensa estem al davant d’un
nyap de decisions encadenades.
No oblidem que, per acabar-ho
d’adobar, els directius de TV3 dis-
crepen amb Presidència respecte
a si la campanya era de paga-
ment o estava inclosa en el con-
tracte marc, com va declarar el
conseller Turull. La discussió és
transcendent, perquè la Corpo va
emetre dues factures, de 93.000 i
180.000 euros, que no s’han pagat
i que la Generalitat no reconeix, i
la campanya es va difondre; i si
convé se’n presumeix. Error? De
qui? Algú es va curar en salut?
Qui? S’espolsen les puces. Fa
lleig. Molt lleig. Sobretot quan al-
tres mitjans van tirar la campa-
nya i no hi ha factura perquè nin-
gú va fer cap contracte. A ells sí?

■ La desobediència dels
llaços i les pancartes fa figa

al primer avís de mastegot de la
JEC. Torra està sol. No paga la
pena jugar-se càrrecs per sím-
bols. Cridem als particulars!
Omplim el país de llaços, però
particulars. Als llocs públics, no,
que ens hi va el càrrec. Llengua,
molta. Resiliència, la d’un figa-
flor. Ens empassem el conte fan-
tàstic de la neutralitat institucio-
nal i que el llaç groc és campa-
nya. Han de ser neutrals institu-
cions dirigides per ciutadans cri-
dats a executar polítiques i inte-
ressos expressats en programes
electorals? Quan t’han elegit per
una ideologia, neutralitat és si-
nònim de promesa incomplerta
i de traïció. Ens han fet canari.

Mentrestant, la Batet i la Caye-
tana s’hi rebolquen. Batet diu
que la simbologia i els llaços no
paguen factures ni donen una
salut pública de qualitat ni pa-
guen les pensions. Demana als
independentistes “coratge” per
aparcar el debat dels llaços i
afrontar “els problemes reals”
de la ciutadania. Per Cayetana,
el llaç és una soga que es pretén
enroscar al coll de la meitat dels
catalans. Els llaços simbolitzen
la submissió de la meitat de
Catalunya. És un símbol d’opres-
sió, de xenofòbia i de fer estran-
gers. L’únic que va de cap a la
inhabilitació és Torra, i s’haurà
de sentir a dir que en tenia ga-
nes, que és estratègia per sortir
d’un càrrec que li va gran i el
cansa.
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