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Si fa quatre anys la legislatura espanyola arrencava sota l'impacte dels 

atemptats de l'11-M, el nou mandat de Rodríguez Zapatero s'iniciarà amb 

l'atenció posada en les dades inquietants que, sobretot des de l'estiu 

passat, presenta l'evolució econòmica. Però també pendents del futur 

del País Basc i de la sentència del Constitucional sobre l'Estatut català, 

és a dir de la progressió en el desenvolupament autonòmic, que ens 

hauria d'acostar a un model federal. 

 

Convindria que en aquesta legislatura poguéssim entre tots aconseguir 

treure el terrorisme de la primera línia política. ETA haurà d'entendre que 

no té cap altre camí que deixar la violència. I el fanatisme religiós s'ha de 

trobar una resposta ferma del conjunt de la societat, que faci inviable el 

seu arrelament. 

 

Pel que fa a l'economia, no hem de percebre com un daltabaix la 

moderació del ritme de creixement, que ha de ser sostenible. Fa l'efecte 

que als països desenvolupats ens hem tornat massa voraços, sobretot si 

ens comparem amb altres societats menys avançades. No es tracta de 

recular, però sí de valorar més el que representa cada pas endavant, de 

saber distingir millor el que realment és fonamental del que és accessori, 

tenint en compte el cost del que aspirem a tenir, que no és només 

monetari. 

 

Certament la tecnologia facilita la generalització de l'accés a béns fins fa 

poc de consum limitat. Però convindria posar un límit a l'immediatisme. 



Hem d'aprendre a gaudir més del que ja tenim. S'imposa una certa 

contenció, una certa austeritat, una major consciència que no hem de 

dilapidar recursos que són limitats, perquè tenim l'obligació de pensar 

també en les generacions futures. 

 

Als governs no sempre els correspon de dir sí a tothom. El nostre interès 

personal no necessàriament és més legítim que el dels altres. I hem de 

reclamar als governs que actuïn des de l'interès general i amb una visió 

de conjunt. Aquesta reflexió l'hauríem d'aplicar també a la qüestió 

territorial, on el Govern espanyol ha de ser més valent i ha d'entendre 

que s'imposa una acció pedagògica que, deixant de banda visceralitats i 

estereotips, permeti d'afrontar d'una manera global i coherent la 

redefinició amb esperit positiu i respectuós de les relacions entre les 

diverses comunitats històriques. 

 

Catalunya no ha de demanar perdó pel seu passat i per la seva ambició i 

no pot ser tractada com insolidària. I no ha de ser Catalunya qui ho ha 

d'explicar, sinó que el Govern espanyol ha d'assumir-hi la seva 

responsabilitat. Per això és una excel.lent notícia el compromís de 

Zapatero de donar a conèixer finalment les balances fiscals. Però cal que 

es faci amb un discurs constructiu i no pas de confrontació, que convidi 

a sumar des de la consciència del que cadascú és i aporta. 

 


