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Cal tenir ben present que els anys que vénen seran difícils per a 

Catalunya. Ho seran com a economia, ho seran com a societat, ho seran 

com a nació. Ho seran per causes pròpies –i per falles pròpies– i també 

per causes més generals. Vénen uns anys difícils. 

 

També és veritat que Catalunya té molts actius. Molts més dels que la 

boira del moment present ens deixa veure. D’aquests actius, des dels 

econòmics als culturals, des dels més institucionals als més populars, 

n’hem parlat molts cops en aquests editorials. Avui no hi insistim, però 

cal que la gent els tingui presents. Que sàpiga que hi són. I que sàpiga 

que són actius consistents. 

 

Però per fer rendir aquests actius i per superar la situació actual cal 

canviar una manera de fer, sobretot en el camp polític, i en general en el 

camp públic (és a dir, en el mediàtic, en el de les institucions civils del 

país, etc.). Un canvi fàcil de fer. Simplement cal reintroduir la seriositat 

en la política i, en general, en la vida pública. 

 

Pot semblar una proposta molt esquemàtica, massa elemental. Però això 

sol donaria un tomb a la política i a la societat catalanes. Perquè 

necessitem recuperar confiança. Necessitem no malgastar els nostres 

recursos ni malbaratar la nostra imatge. Necessitem ser eficaços, 



complidors i bons servidors de l’interès general. Tot això requereix 

seriositat. 

 

Necessitem evitar que l’espectacle prevalgui per damunt de l’eficàcia i el 

servei. 

 

Necessitem fer que no sigui tan difícil prendre iniciatives a Catalunya. 

Que posar una fàbrica o una granja o ampliar una explotació agrària no 

sigui més difícil a Catalunya que a molts altres indrets. 

 

Que l’intervencionisme polític i administratiu no ofegui i no freni tantes 

iniciatives de tota mena. I que no les vulgui controlar. 

 

Que l’Administració no s’infli d’organismes innecessaris, de duplicacions 

d’àrees i d’increment incontrolat de personal. 

 

Necessitem que la incoherència i la contradicció no dominin la nostra 

acció pública. En general, i menys encara l’acció de govern. 

 

Necessitem que la nostra imatge de país doni sensació de solidesa i de 

feina feta més que de delit d’immediatesa poc consistent. 

 

Tot això –repetim-ho– té un comú denominador que és la seriositat. Un 

concepte que inclou el sentit del bé comú, l’esperit de responsabilitat, 

l’exigència i l’autoexigència. 

 

La seriositat no vol dir ni tristesa ni mentalitat reservada. Vol dir 

realisme. Vol dir explicar la veritat, és a dir, la dificultat del moment. 

Sense prometre el que no es pot prometre, però explicant el que es farà 



per superar la situació. I això en dues dimensions. Una, la dels objectius 

immediats, que no resoldran la crisi però que marquen el camí de la 

recuperació. L’altra, la de l’horitzó més llunyà i definitiu. 

 

I com que cal explicar bé les coses cal estar molt a prop de la gent. No 

per ensabonar-los, sinó per a compartir-hi la dificultat del moment. I per 

fer que no els passin desapercebuts els fets positius –que n’hi ha– i els 

motius d’esperança –que també n’hi ha. 

 

Hi ha gent que troba divertida la política. De cara als anys que vénen, 

aquests que es retirin. Faran nosa i faran més mal que bé. 

 

                                                 -------------------------- 

 

Vénen anys difícils. Però tant com aquests  ho varen ser els primers anys 

80. O més. Vàrem tenir un atur del 22%, més que ara. Es va ensorrar 

gran part de la indústria tèxtil i part de la metal·lúrgica. I molts altres 

sectors varen quedar tocats. La protecció social no era com ara. Les 

pensions eren molt baixes. No hi havia la sanitat que ara tenim. I la 

Generalitat era políticament i econòmicament molt més feble que ara. I 

ho vàrem remuntar. Ho vàrem remuntar. Donant la cara i sense fer jocs 

de mans. Sense contradiccions constants. Amb una acció de vegades 

insuficient, però sempre coherent i seriosa. 

 

És això el que ara es necessita. Tothom sap que els resultats no seran 

immediats. Però tothom reclama que des de totes les instàncies, i 

especialment des de les institucions polítiques, es treballi amb aquest 

estil estricte i seriós. 

 


