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OPINIÓ 

acta sunt servanda diu l’Estat
de dret des de Roma. Però el
dret d’Estat espanyol no res-
pecta pactes. Així veiem que

sense un judici obert el pitjor cas de cor-
rupció que arriba –dotze anys tard– als tri-

bunals, el Cas Pallerols, acaba amb els
principals corruptes sense jutjar i tres que
complien ordres a la presó. Això sí, Unió
ha confessat que robava als aturats i con-
tribuents, però qui ha jutjat els capos del
partit oficial dels lladres?

Vicenç Gavaldà és un home creient i
honest que conec des que liderava Unió a
Sant Cugat els anys vuitanta. Gran orga-
nitzador, va omplir el Palau Blaugrana en
un acte d’Unió que deixava Jordi Pujol
acollonit i Duran Lleida acovardit. Mai
més Unió ha omplert res que no sigui les
butxaques després que esclatés la corrup-
ció de tots el homes, i dones, de Duran.

Vicenç Gavaldà fou qui em va explicar
la corrupció dels líders d’Unió. Jo criticava
als diaris la corrupció del secretari d’orga-
nització socialista a «El Sartre de Can
Brians». El secretari d’organització cristià
deia: «Tu no saps que aquí és molt pitjor.
T’ho explico si no ho escrius.» Jo li contes-
tava que no era frare per escoltar confes-

sions secretes. Sala invertia diner negre i
públic per organitzar el PSC, mentre Unió
es quedava les engrunes del que els diri-
gents s’embutxacaven. Per aquells pocs
cèntims va a la presó. Així ho publicava jo
sense noms, però era tan exacta la història
de lladres que Duran se m’autoidentifica-
va de corrupte, sense que jo el cités!

Vicenç Gavaldà sempre s’ha fet respon-
sable dels seus actes. Quan esclata la cor-
rupció d’Unió l’aconsello que pacti amb el
fiscal anticorrupció perquè el cap de rata,
com ell s’anomena, Duran i la rateta que
escombrava l’escaleta, el seu secretari
Sánchez Llibre, fossin jutjats. Ell contesta:
«Jo també hi vaig participar, desviant di-
ners a Unió i he de pagar la culpa.»

No és que paguin justos per pecadors.
Pallerols és l’home de Duran a Andorra i
els germans Gavaldà eren el nexe del di-
ner públic per a pagar les factures d’Unió.
Però és injust que els veritables pecadors
no paguin res. No han estat jutjats i ni tan

sols han declarat en el Cas Pallerols. En un
dels molts judicis de corrupció d’Unió, jo
seia entre el públic al costat de Vicenç Ga-
valdà. Sanchez Llibre, cridat a declarar,
fou interrogat pel fiscal anticorrupció per
si coneixia la dotzena d’imputats, tots des-
prés condemnats. Per exemple el seu cu-
nyat o el seu home de fer feines. Vicenç
Gavaldà es girà cap a mi: «Quina vergo-
nya! Declara que els coneix tots, un a un, i
ni tan sols se’l jutja!» També li feia vergo-
nya ara el pacte del jutge i el fiscal per a no
celebrar judici del Cas Pallerols. S’hi va re-
sistir perquè volia que declaressin i s’au-
toincriminessin Duran i Sanchez Llibre,
que són cul i merda a Unió. Finalment va
cedir però la corrupció ha guanyat. No
s’ha fet un judici obert, no han declarat els
principals responsables i els corruptes
presumptes innocents segueixen manant.

En un Estat de dret no pot haver-hi pre-
só sense un judici públic, però en el dret
d’Estat espanyol, sí.

P

PRESÓ
SENSE JUDICI

Josep C. Vergés

Itàlia, fa vint anys, la tangen-
topoli i la caiguda dels partits
tradicionals que havien go-
vernat des de la II Guerra

Mundial va obrir les portes a Berlusconi.
Ara s’hi ha sumat Beppe Grillo (no és el
mateix, cert). A Catalunya, una part del
descontentament social ha derivat cap a

l’independentisme. A Espanya encara
està per veure, però puja com l’es-

cuma un nom que pot aglutinar
aquest populisme creixent: Rosa

Díez (UPyD). Segons les enquestes, està
recollint la fuga de vots del PP, i també
d’aquells del PSOE que no van a Izquier-
da Unida. El de Rosa Díez és un cas cu-
riós. S’omple la boca de regeneració i no
ha deixat de tenir càrrecs i de viure de la
política des de que en el llunyà 1979 va
ser elegida diputada foral a Biscaia.
Quan la bicoca ja se li acabava en el
PSOE, després d’haver viscut a cos de rei
com a eurodiputada i d’haver fracassat
en la seva aspiració de ser la secretària
general dels socialistes, va fundar UPyD
amb el suport de destacats grups medià-

tics de Madrid. Va d’antinacionalista i va
ser consellera de Turisme en el govern
basc en coalició amb els nacionalistes
del PNB. Va d’acèrrima defensora de les
víctimes d’ETA i quan era consellera va
crear l’eslògan «Ven y cuéntalo» que, a la
pràctica, volia que dir que al País Basc,
malgrat els assassinats, no passava res.
No té cap més discurs que la unitat d’Es-
panya i la laminació de l’Estat de les au-
tonomies. Si l’alternativa a Rajoy, Rubal-
caba i Zapatero és el populisme d’una
saltimbanqui de la política, que Déu ens
agafi confessats.

A

POPULISME
PER
REGENERAR
LA POLÍTICA Jordi Xargayó

El futur
dels nostres fills
FERNANDO GUERRERO BARRIO. GIRONA.

Avui, a Espanya, en tots els mit-
jans només es parla de la indepen -
dència de Catalunya, el cas Bárce-
nas, l’espionatge i la princesa Co-
rinna però, i del futur dels nostres
fills? A qui li importa el seu futur?
Amb un 54% d’atur juvenil a cau-
sa del canvi del sistema productiu,
a les reformes en la legislació la-
boral que han facilitat l’acomia-
dament fàcil, condicions de treball
i sous precaris, contractes escom-
braries per hores, dies o mesos de
manera que és difícil pensar en un
futur i formar una família ja que no
podran accedir ni a un habitatge.
Es reformen les pensions i s’aug-
menta a 67 anys l’edat de jubilació
i 38,5 els anys cotitzats per accedir
a una pensió. Però, quin jove que
comenci a treballar amb 25 anys
pot cotitzar aquesta quantitat?, si
abans dels cinquanta l’acomiada-
ran, això vol dir que no tindrà dret
a una pensió. Després de tant es-
tudiar alguns acabaran escom-
brant els carrers i altres emigrant a
altres països, el bipartidisme ha
canviat l’estructura social d’aquest
país i ja és hora de canviar el siste-
 ma polític actual, i el mateix que es
pot acomiadar un treballador po-
guem fer el mateix amb els polítics
ineptes o corruptes.

Senyors. del govern i polítics en
general, uneixin-se per una vega-
da i prenguin mesures que gene-
rin ocupació entre els joves i deixin

de retallar en sanitat i educació, dos
pilars molt impor tants en el des-
envolupament i la cultura d’aquest
país, no oblidin que els joves d’a-
vui seran els homes que ens go-
vernaran demà. 

L’ample europeu
a la línia del tren
convencional
JOSEP M. LOSTE I ROMERO. PORTBOU.

L’augment accelerat del preu
dels carburants –la crisi energèti-
ca que estem vivint en aquests
moments i que anirà a més a curt
termini–, afegit als tocs d’atenció
que ens està donant la natura, a tra-
vés d’una climatologia molt alte-
rada, i als terrorífics accidents de
cotxe, són raons de pes per pro-
moure, amb molta més voluntat
política, una mobilitat sostenible de
debò, que només es pot articular
mitjançant una millora conside-
rable del ferrocarril convencional.
És més, per rendibilitat social, re-
equilibri territorial i dignitat polí-
tica caldria iniciar, al més aviat
possible, una important moder-
nització i ampliació de la línia del
tren convencional Portbou-Bar-
celona, implicant-se, molt espe-
cialment, en el tram entre Figueres
i Portbou, amb la implantació del
tercer rail d’ample europeu fins a
Cervera. Després, caldria activar un
tren transfronterer (de l’eurodis-
tricte) de proximitat entre Perpinyà
i Girona per la costa, que exercís un

paper d’esperó en la qüestió turís-
tica, i en la revitalització econòmica
d’un territori feble, molt tocat per
l’atur i la precarietat social.

Festival de Circ
de Figueres
NATALIA RICART. FIGUERES.

Ja sé que fa molts dies del festi-
val de circ per publicar un article
d’opinió personal al respecte de
com va anar però em veig en l’o-
bligació moral de fer-lo. Bé, el fet és
que vaig assistir al circ sabent per-
fectament que hi hauria animals,
el que no m’esperava és que als po-
bres animalons els portessin des de
Rússia. Tres mil quilòmetres sen-
se sortir del furgó? O és que els van
treure una estoneta a passejar?
Però el que menys m’esperava és
que un senyor amb cara de mala
baba sortís a escena amb un fuet
molt llarg i els cridés, fuetegés i els
amenacés. He fet hípica una tem-
porada i tot el que feia aquest se-
nyor estava absolutament prohibit
perquè ho consideraven dolent
per a l’animal. Crec que l’elefant
d’or que va donar el públic és el que
realment hauria de ser el que es va-
lora i el públic va votar per uns
acròbates xinesos, és a dir el públic,
el poble, no vol un lamentós es-
pectacle que ens transporti a fa 250
anys si no que vol un magnífic es-
pectacle d’acrobàcies, contorsions,
pallassos i malabars que els porti
a l’era moderna. Cregui’m quan els
dic que el circ amb animals ha

mort. Espero no trobar-me amb
pitjors espectacles en les properes
edicions.

Quelcom hi ha
que no rutlla 
LLUÍS TORNER I CALLICÓ. GIRONA.

Actualment, fa patir el gran
nombre de persones que estan a
l’atur, les llistes del qual no paren
de créixer, superant ja el llindar
dels cinc milions, a l’Estat, i gaire-
bé set cents mil a la nostra Comu-
nitat, atès el nombre d’empreses
que pleguen, altres que redueixen
el personal, mitjançant un ERO, i
algunes que es deslocalitzen, so-
vint amb l’única finalitat de millo-
rar el seu compte de resultats,
prescindint del problema que pu-
guin causar als treballadors, i ob-
lidant les facilitats que, moltes ve-
gades, se’ls ha concedit a l’hora de
la seva instal·lació, amb la conse-
güent repercussió a l’economia de
la zona on estaven ubicades.

Tot això fa ben evident que hi ha
quelcom que no acaba de rutllar, i
els ciutadans del carrer, la gent
senzilla, i més aquells que ja som
grans, i veiem com les nostres il·lu-
sions i els nostres treballs per dei-
xar un país millor del que vàrem
trobar de joves, se’ns en van per
terra.

Per consegüent estem molt pre-
ocupats per la situació, i per la
quantitat d’informacions que ens
arriben, tan diverses i alhora so-
vint amb contradiccions, entre

unes i altres; per això no podem
deixar de preguntar-nos que fan
els nostres governs, els polítics i
tants alts càrrecs, organismes i ins-
titucions. Mentre que uns sembla
que solament saben parlar-nos de
retallades –per segons què i qui–,
d’altres no es cansen de donar lli-
çons magistrals sobre com està de
negre el panorama i què caldria fer
per arranjar-ho, però limitant-se a
posar-hi molta teoria, però sense
arribar a posar-la en pràctica. Es
parla molt que les empreses, tant
públiques com privades haurien
d’aplicar aquella fórmula de
l’R+D+I, però sense diners, és clar!
no es pot aplicar.

Mentrestant, no hi ha manera
que, entre els uns i els altres, en lloc
de perdre temps en discussions i
culpabilitats, l’apliquin a netejar
d’un cop la presumpta corrupció,
i que, a l’hora de fer retallades, no
les facin sempre sobre els matei-
xos conceptes i sectors, pensem
que n’hi ha d’altres que es podrien
retallar, referents a certes duplici-
tats de serveis, i a inversions no
productives, per tal de poder fo-
mentar les que vagin dedicades a
la creació de llocs de treball. 

No pretenem posar-nos allà on
no ens toca, però estem preocu-
pats i d’alguna manera hem d’ex-
terioritzar allò que pensem. Si par-
lem de l’envelliment actiu, els que
ja som grans hem de començar
per fer sentir la nostra veu, aques-
ta és la nostra única pretensió: ma-
nifestar el nostre parer i preocu-
pació.
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