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Ni ordre ni concert
escalarre pot ser un punt
d’inflexió, una d’aquelles ocasions en què els veïns de tota
una comarca descobreixen tota la xerrameca, totes les ficcions i totes les promeses buides que s’oculten darrere d’una
suposada acció de govern. La
compareixença de la consellera Budó després del Consell de
Govern de la Generalitat d’ahir
dimarts, posa al descobert que
mai no hi ha hagut cap mena
d’interès per buscar algun tipus
d’acord amb els organitzadors
del Doctor Music Festival als
prats d’Escalarre. Biescas és la
gran coartada. La tragèdia de
la població del Pirineu d’Osca
serveix per ocultar l’absoluta
falta de voluntat de diàleg amb
el territori. Això sí, el president
Torra està disposat a rebre el
president del consell comarcal
i tots els alcaldes, però que sàpiguen una cosa: la seguretat
està per damunt de tot i l’urbanisme no és la solució per als
problemes. Amb aquestes dos
premisses o bé es convoquen
amb urgència places d’agents
rurals i de vigilants de parcs per
a tots els veïns joves o no hi haurà treball per a tothom. I posar
sobre la taula la contractació
del telecadira de Super Espot
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Lloguers més cars

Fa anys que es podia
haver dit des de la
Generalitat que no
s’anava a permetre una
concentració de 50.000
persones al Pirineu
i el nou comboi de la línia de
la Pobla, ambdues iniciatives
d’una empresa –pública, però
empresa–, sonen a burla per als
veïns que se senten, amb tota la
raó, insultats pels seus polítics.
Fa anys que es podia haver dit
des del Govern que no s’anava a
permetre sota cap concepte una
aglomeració de 50.000 persones
a Escalarre, però en canvi s’ha
permès especular amb la idea
que el festival es faria i que a
més comptaria amb ajuts públics
per tal que fos un èxit.

ares escribà i cruells
tres voltes rebel

Llibirtit písils prilífics
Ni peixos pacífics ni presos
polítics ni exiliats. Ni tan sols
amb la i: “prisis pilítics” com
deia l’enginyós hashtag del
FAQS. És tan difícil parlar amb
la presumpta correcció que
exigeix selectivament la Junta
Electoral que avui, per titular
aquest article, he optat pels pèsols prolífics per als quals demanava llibertat en verd –perquè
el groc tampoc no sembla bé–
un tal Ferran Roca autodeclarant-se dislèxic i daltònic, per si
de cas. I, complicada que és una,
també he adoptat la i del FAQS
per dissimular una mica, no fos
cas. Però ja no es tracta només
d’anar amb compte, van sense
frens. Sí, ens roben, ens roben
fins i tot les paraules i ens imposen els silencis. Al segle XXI
i en una democràcia suposadament consolidada, es coarta i es
limita la llibertat d’expressió i
la llibertat de premsa fins a extrems que ratllen el ridícul. Per
si no n’hi havia prou marcant
com han de parlar els periodistes dels mitjans públics, per si
era poc prohibir-los dir presos
polítics o expressar-se en termes d’exili, ara també ens volen
prendre la ironia i el sentit de
l’humor denunciant un hashtag,
denunciant l’enginy. Ara bé, a
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l’altra banda, es pot parlar de
colpistes i nazis. Fins i tot està
permès que l’església catòlica
entri tranquil·lament en campanya recomanant a tothom que
no voti formacions que defensin
l’avortament o l’eutanàsia. Aquí
la Junta Electoral calla perquè
això no deu ser partidista. Per
tot plegat, #JoAcuso. Acuso de
recórrer a la força per no tenir
arguments sòlids. Acuso de coartar drets i llibertats emparant-se en una justícia injusta.
Acuso d’anar canviant les regles
del joc quan la partida està en
marxa per decidir el guanyador.
Si Miquel Martí i Pol, un dels
millors poetes d’aquesta terra,
encara fos aquí, podria reescriure perfectament els seus versos
dels anys 70: “Aquesta remor
que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè no posin en perill la fràgil
immobilitat de l’aire”. Però clar,
no els agradaria, com no els van
agradar els clavells i no suporten L’Estaca. En aquesta línia,
no em puc estar de fer una cita
dels autors del Passi-ho bé, que
tan malament es van prendre,
una veritat més de les que cantava La Trinca: “Ai la censura, ai
la censura! Valga’m Déu quanta
incultura!”

A poc a poc, el mercat immobiliari va recuperant el pols d’abans de l’esclat de la
bombolla, però això no vol dir que hàgim sortit de la crisi econòmica, perquè si
hi ha rècord de contractes d’arrendament i el preu ha pujat, com succeeix a Lleida
ciutat, és perquè hi ha més demanda de ciutadans que no poden accedir al mercat de propietat i opten per viure de lloguer. A l’haver-hi més demanda, els preus
pugen i un senyal que continuem lluny de superar la crisi és que s’ha multiplicat
l’arrendament d’habitacions, un fenomen generalitzat fa anys i que ara torna perquè també hi ha demanda i perquè surt rendible per a l’arrendatari. Tenim l’altra
cara de la moneda amb l’èxit de les cases de luxe a Baqueira, on ja s’han reservat
amb precontracte una quinzena dels habitatges programats a la pleta d’Arriu, en
una mostra que també hi ha demanda d’alt estànding per part dels qui no han patit
la crisi. Però desgraciadament són més les persones que han de recórrer a llogar
una habitació, bàsicament estudiants i persones de fora que vénen a la recerca de
feina i estan patint la pujada de preus perquè segueixen sense regular les tarifes
per falta de consens polític. I cada dia cal més un control.

Consens antiracista
Que els partits amb representació parlamentària, les institucions i unes 50 entitats hagin hagut de firmar un acord per no utilitzar la immigració com a arma
electoral i comprometre’s a “evitar i denunciar els discursos que incitin el pas del
racisme latent als actes de racisme” és el símptoma que la nostra societat té un
problema que ha d’afrontar amb urgència. Si ha calgut firmar aquest compromís,
que sembla obligat i obvi per a qualsevol demòcrata, és que hem percebut que hi
ha serioses amenaces al respecte a les minories i a l’esforç integrador que hauria de
ser la norma de qualsevol democràcia. És bo que s’hagi arribat a aquest consens i
cal defensar-lo i vetllar pel seu compliment perquè ningú pugui alterar la cohesió
social i la convivència que tenim.
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vox populi
IU Forn @iuforn
«No ens hi volen perquè ens estimen, ni perquè volen
compartir un projecte comú, ni per crear junts una Espanya
pròspera. Ens hi volen per poder pagar el PER, un subsidi. I ho
diu un ciutadà que va ser líder d’esquerres: Cayo Lara!»
Francesc @FrancescBetbe
«El Cayo Lara faria bé de demanar per al seu poble tots els
fons europeus que reben a la Casa d’Alba sense conrear ni un
pam de terra! Vividor!»
Xavi Mantilla @xavimatilla
«El repte no és evitar retrocedir en el temps com alguns
pretenen i quedar-nos igual, el repte és que la gent comuna
pugui avançar amb la força i il·lusió del canvi.»

Cayo Lara
«Amb què
pensen pagar
el PER a
Andalusia si
Catalunya se’n va?
L’independentisme
és egoista»

José Javier Olivas @josejolivas
«Em fa l’efecte que el pancatalanisme i l’independentisme ja
era un somni de part de l’elit catalana des de fa segles.»
Alex Barkada @alexbarkada
«Aznar: “A mí nadie me dice en la cara derechita cobarde”.
Aquest home em fa por.»
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