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La inauguració de la nova terminal del Prat de Llobregat és un gran pas 

perquè Barcelona sigui una ciutat moderna i connectada amb el món. No 

ho és tot. Falta pactar una gestió que no estigui subordinada al 

centralisme. Però sense la terminal, que Madrid disfruta des de fa uns 

quants anys, tot seria impossible. Barcelona va veure com els Jocs 

Olímpics del 1992 es compensaven amb l'AVE a Sevilla; va contemplar 

atònita com l'alta velocitat Madrid-Saragossa es va fer amb gran eficàcia 

quan el PP va arribar al Govern central i com, després, el tram Saragossa-

Barcelona es va eternitzar amb l'enginyer Cascos i va patir grans 

peripècies amb Maleni. Ara tenim AVE i terminal. I només la nova terminal 

ja seria motiu per donar bona nota al president del Govern. 

 

Però el notable a Zapatero es confirma després dels salvatges atacs que 

ha rebut de la caverna. Zapatero va dir (enmig d'un justificat 

escepticisme català) que ara, quan acumulem un any de retard respecte 

de la previsió estatutària, el nou finançament és imminent, i que els 

recursos per càpita de Catalunya estarien per sobre de la mitjana 

espanyola (fins ara estaven per sota). Cosa lògica, d'altra banda, perquè 

el mateix IRPF, que té com a finalitat redistribuir la renda, no deixa als 

contribuents que paguen més (solidaritat) que acabin tenint uns 



ingressos inferiors als dels que tributen menys, cosa que seria una 

confiscació. 

 

I la dreta espanyola ha reaccionat com amb l'Estatut. 48 hores després 

de la inauguració de la nova terminal, Luis María Anson, exdirector d'ABC 

que va fer Pujol Espanyol de l'Any, va publicar un columna en què 

pregonava que Zapatero "ha decidit atorgar totes les gràcies que li 

sol.licitin els dirigents catalans. ... Donarà graciosament un finançament 

especial, garantirà per a aquella regió diners superiors a la mitjana 

espanyola, expurgarà les contribucions de solidaritat, cedirà el control 

dels aeroports, farà els ulls grossos a les atrocitats contra l'idioma 

castellà i, de genolls davant Montilla, pidolarà els vots que necessita". 

Increïble, però cert (El Mundo, 18 de juny, pàgina 2). I l'editorial del 

mateix diari diu que no hi ha diners per al finançament sense disparar el 

dèficit públic i que Zapatero ha aconseguit fer enfadar totes les 

comunitats. Mentrestant, Expansión, el primer diari econòmic, titulava 

Zapatero rebenta el dèficit per greixar el finançament. 

 

Els atacs del centralisme no justifiquen els endarreriments de ZP. Però 

sembla que la dreta vol repetir l'operació de l'Estatut per matar dos 

pardals d'un tret: reduir Catalunya, com ha fet durant tants anys, i 

liquidar un president socialista. Catalunya només és legítima lligada, i els 

socialistes només s'accepten si són oposició. 

 


