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A pilota passada
El tripartit ha arruïnat el país. El tripartit ha empobrit Catalunya i, de retruc, tots els catalans. El tripartit va estirar més el
braç que la màniga, va malgastar de forma irresponsable... I ara
en paguem tots plegats les conseqüències. No podem fer res,
més enllà de tapar forats. I retallar. Retallar tot allò que es mou
o respira. Perquè les retallades són culpa del tripartit, aquell
govern que tenia la mà foradada, i que ara no ens deixa altre
remei que recórrer a les tisores.
No em diguin que no han sentit mai arguments com els citats o
similars. És més, diria que són a l'ordre del dia en veu de dirigents
governamentals o tertulians i articulistes que no paren de justificar l'acció de govern —cada vegada costa més distingir segons
quins columnistes d'agents d'agitació i propaganda al servei del
partit que governa actualment. La consigna ha estat, és i em temo
que continuarà sent carregar tots els neulers al gabinet anterior.
El culpable de tots els mals passats, presents i futurs, inclosa la
falta de bolets als boscos catalans aquesta passada tardor, no per
causa de les pluges escasses i tardanes, sinó del diabòlic tripartit.
El problema és que la població, espantada per la crisi i desitjosa
de buscar un culpable, s'ha empassat majoritàriament el missatge que criminalitza els que manaven fins fa un any, mentre que els
que manen ara disposen de totes les butlles hagudes i per haver.
La nefasta actuació tripartida és la font de totes les desgràcies.
Així tan senzill i tan clar. Qui no compraria una idea tan planera i
entenedora? A més, com que la major part d'opinadors i mitjans
s'abonen a aquesta línia argumental, acaba plovent sobre mullat.
Ningú no dubta de la veracitat del missatge.
A pilota passada, tothom és bon gestor. Si haguéssim sabut com
havien d'anar les coses, tots ho hauríem fet bé. Però resulta que
ningú no té una bola de vidre que endevini el futur, si més no en
aquest àmbit de les finances públiques. Si el conseller Castells,
per dir un nom, hagués entrevist com havia d'evolucionar l'estat
de l'economia i com l'actual daltabaix havia d'incidir en els comptes de l'administració catalana, de ben segur que hauria adoptat
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Molts dels que ara es queixen des del Govern que el tripartit
va despendre sense esma ni control ni contenció, eren
els que més inversions demanaven quan eren a l'oposició
unes altres decisions. Però ni el conseller Castells ni molts altres espavilats
que ara presumeixen de vius no en tenien ni idea.
És fàcil penjar-li el mort a algú. A pilota passada, repeteixo. És fàcil, quan
la història ja s'ha escrit, que surti algun
llest proclamant que les coses i els números s'havien d'haver fet d'una o altra manera, i que aleshores tot hauria
acabat quadrant. Molt bé. Però això no
ho sabien i ni tan sols ho imaginaven
aquells que aleshores detenien el poder
ni tampoc els que estaven a l'oposició.
Potser sí que ja seria hora, davant de
tota aquesta tabarra acusatòria, que
algú amb una mica de paciència es dediqués a recopilar retalls de premsa
amb declaracions públiques o propostes parlamentàries denunciant falta
d'inversions o exigint més diners per a
segons quins projectes. Estic segur que
el treball d'hemeroteca ens depararia
alguna sorpresa. Com ara constatar que
bastants que ara es queixen des d'instàncies governamentals que el tripartit
va despendre sense esma ni control ni
contenció, eren quan feien el paper de
ferotges opositors els que més inversions demanaven. Vull dir que si els consellers competents els haguessin fet
cas, el muntant del dèficit autonòmic
s'hauria multiplicat.
I el que val pels polítics val també
pels periodistes. Quants titulars no ens

«

venen al cap a la premsa nacional o co- ons, consells comarcals o ajuntaments,
marcal condemnant determinat conse- amb independència del color dels seus
titulars, no es trobessin hores d'ara en
ller o director general perquè es negava
una
situació equiparable.
a afluixar la mosca per atendre alguna
I sí, ja sabem que el mal de molts no
petició sectorial o territorial. Ara alguns
d'aquells setciències amb tribuna la- és excusa, però qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. I sobretot
menten que tal vegada se'ls hagués fet
que no gallegi tant. Perquè si bé és cert
cas... però sense reconèixer la seva part
de responsabilitat, és clar, perquè és sa- que la història l'escriuen els guanyadors
but que els periodistes, a diferència dels —tal com estem constatant—, no ho és
menys que els oportunistes i demagogs
polítics, no s'equivoquen mai.
acaben
sempre ensenyant l'orella. I en
Abans de la crisi, tothom sopava dos
aquest pobre país nostre, si els demacops. Això és un fet, ens plagui més o
menys recordar-ho. Tothom anava so- gogs volessin no veuríem mai el sol...
brat. Eren molts pocs els aixafaguitarres
que gosaven aigualir el vi de la festa, el
banquet de l'abundància. Però de cop i
volta, fa l'efecte que els clarividents que
havien estat augurant que podien venir
mal dades eren centenars, per no dir milers. Tothom s'ho veia venir, però ningú
no deia res. Ara, a pilota passada, insisteixo, no hi ha ningú que hagués fet les
coses tal com es van fer. Però la gràcia
i el mèrit no consisteixen en dir-ho avui,
sinó en haver-ho fet tres o quatre anys
enrere, o millor encara abans.
Per tot això m'indigno en escoltar
aquests dies tants profetes de secà i sobretot tants polítics i els seus chearleaders mediàtics, assegurant que tot això
amb ells no hauria succeït. I en concret
que el govern catalanista d'esquerres va
gastar sense coneixement, com si la immensa majoria d'autonomies, diputaciTARDOR 2011 EINES 16 ·
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