
L’EDITORIAL

Ja fa dos anys
La Conca d’Òdena recorda molt bé com va co-

mençar la covid i aquells moments d’incertesa 
i de por que culminaren amb el confinament. 
La sensació d’impotència quan els Mossos van 

encerclar la ciutat, el neguit de les compareixences de les 
autoritats i com s’havia d’organitzar la trasbalsada vida 
ciutadana. De cop ens havíem convertit en el centre de 
la pandèmia. Circulaven els rumors, car no hi havia 
noms, ni nombre d’infectats. Se sabia que eren molts els 
que queien malalts i massa 
els que es morien sense sa-
ber ben bé que els matava, 
lluny de l’escalf familiar.
Poc després ja no era so-
lament la Conca, sinó que 
la prevenció es va esten-
dre per tot l’Estat. El mis-
satge era que ens sortiríem tots a l’una. Les comparei-
xences ja eren d’experts, juntament amb les autoritats 
i, en alguns moments, també els militars, per visua-
litzar la lluita contra un enemic invisible que ho havia 
pertorbat tot i evidenciava les febleses d’un sistema 
sanitari que no estava preparat per enfrontar-s’hi.
Afortunadament aviat es va parlar de possibles solu-
cions.
Es van incorporar paraules noves al llenguatge quotidià 
i algunes de les mesures inicials es van descobrir com 

inútils. Paulatinament es van fer avenços fins a arribar 
a les primeres vacunes. Algunes reticències i defensa 
dels drets individuals malmesos, van portar la baralla 
al terreny polític. Ja no eren només l’àmbit sanitari on 
es feia la batalla, sinó que s’estenia per espais paral·lels.
Quan ja ens crèiem que s’havia superat el problema i 
s’inaugurava un mural amb milers de fotografies per 
recordar les penúries passades, va venir una nova ona-
da. Aquesta vegada molt més contagiosa, però que ja 

ens agafava més ben 
preparats. Molta gent 
amb tres dosis de va-
cunes i cobertes totes 
les franges d’edat des 
dels quatre anys. De 
nou més càrrega per 
als sanitaris i algunes 

mesures de difícil comprensió social. Avui encara hi ha 
a l’hospital comarcal una trentena d’afectats i alguns a 
l’UCI, però les pors al contagi ha gairebé desaparegut. 
I quan s’encarava el retorn a una vida normal i l’econo-
mia semblava remuntar, ens arriba la sacsejada de la 
guerra d’Ucraïna, aquella que el president rus diu que 
només és una missió militar especial, que ens afecta 
per posar en risc la construcció d’un espai de pau i lli-
bertats on volem viure. Desitgem molt que aquest nou 
malson s’esvaeixi aviat. 

I quan ja ens crèiem que s’havia 
superat el problema va venir una 

nova onada

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 11 de març de 2022

Ernesto Ekaizer, periodista d’in-
vestigació, ha escrit “Dels decrets 
sembla desprendre’s que l’ONIF 
(Organització Nacional d’Inspec-
ció del Frau) ha assessorat Joan 
Carles I en les regularitzacions.”

Alberto Núñez Feijóo, president 
de la Xunta de Galicia i candidat a 
presidir el PP, ha dit que “l’esquer-
ra no està legitimada per criticar 
que un partit arribi a una coalició 
amb una altra formació diferent 
perquè per poder donar lliçons, 
cal donar exemple.”

Vladimir Putin, President de la 
Federació Russa, ha dit “No aban-
donaré la convicció que russos i 

ucraïnesos són un sol poble” per 
afegir “les sancions econòmiques 
poden ser considerades una acte 
de guerra.”.

Vadim Boixenko, alcalde de Ma-
riúpol, Ucraïna, ha dit que “L’únic 
que volen [els russos] és des-
truir-nos a tots.”

Jens Stoltenberg, secretari general 
de l’OTAN, ha dit que “no farem 
una zona d’exclusió aèria sobre 
Ucraïna, perquè per imposar-la 
hauríem d’intervenir militarment, 
però es respondrà a qualsevol atac 
a qualsevol dels membres de l’orga-
nització.”

Wang Yi, ministre d’Exteriors de 
la República Xina ha aclarit que 
“La Xina i Rússia no són aliats, 
sinó socis estratègics”. 

Josep Borrell, vicepresident de la 
Comissió Europea i alt Comissi-
onat de la Unió per Afers Estran-
gers, ha dit que “tinc ara altres 
maldecaps que pensar en el Presi-
dent Puigdemont” responent a les 
crítiques al comentari de que el lí-

der ucraïnès “no fugís amagat en el 
maleter d’un cotxe”. 
Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat a l’exili, en ser nomenat 
President del Consell per la Repúbli-
ca va dir “cal superar el marc de de-
pendència dels partits. El Consell per 
la República va néixer el 2018 arran 
d’un pacte entre Junts i ERC, però ara 
ja està en condicions d’emancipar-se, 
de manera que les seves decisions no 
se sotmetin a les direccions partidis-
tes. Els partits són imprescindibles, 
però hem de prendre la iniciativa des 
del Consell.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, ha dit que “la crisi 
derivada de la guerra a Ucraïna serà 
llarga. S’estendrà sobre l’economia 
de la UE i marcarà les generacions 
actuals.”

Fernando Grande-Marlaska, mi-
nistre de l’Interior, va justificar 
les actuacions de la Guardia Civil 
i Policia Nacional a les tanques de 
Melilla dient que “defensem les 
nostres fronteres i de cap mane-
ra podem permetre agressions als 
agents de l’autoritat.” 

Quan només els 
queda l’agenda
Alguns polítics, quan es veuen obligats a 
deixar la vida pública, descobreixen que 
tenen un problema de supervivència. De 
cop i volta, quan trepitgen el món real, 
quan ja no els truca ningú i desapareix 
l’entorn botafumeiro que els ha estat 
fent la gara-gara mentre governaven, 
comencen a ser conscients que lluny de 
la moqueta del despatx oficial hi fa fred. 
De seguida troben a faltar, entre altres 
coses, l’equip de secretaris que ho resol 
tot, i el cotxe oficial que els fa oblidar 
que per al ciutadà normal l’aparcament 
és un problema. Aviat descobreixen que 
el món de l’economia productiva es mou 
per uns paràmetres de competitivitat i 
mèrits que res tenen a veure amb els del 
món de la política. Tinc al cap, especi-
alment, les persones que no han fet mai 
res fora de la política, aquesta tipologia 
de polítics que han acabat presidint go-
verns; i consellers, ministres, presidents 
d’organismes públics i altres alts càrrecs 
equivalents. Persones que de molt joves 
es van apuntar a les joventuts del partit, 
i que d’allà van passar a una regidoria, 
i més endavant van ocupar alcaldies, 
consells comarcals, diputacions, parla-
ments, ministeris, conselleries i fins i tot 
la presidència de la Generalitat, o la del 
govern espanyol. 
Quan els arriba el dia que es veuen obli-
gats a deixar la política, normalment no 
per voluntat pròpia sinó forçats per les 
circumstàncies, només els queda l’agen-
da i la possibilitat d’utilitzar-la per mitjà 
de les portes giratòries. El plantejament 
que es fan és ben simple: “mentre gover-
nava vaig afavorir aquella empresa; ara 
és el moment que em tornin el favor”. És 
una situació habitual a molts països, de-
mocràtics i no democràtics. No cal dir 
que amb un mínim de sentit ètic, això 
no hauria de poder ser. Però, dissortada-
ment, aquestes situacions es donen, tant 
a la dreta com a l’esquerra. Em remeto 
a la llista de presidents, ministres i con-
sellers que, en deixar el càrrec, han fet 
aquesta excursió. 
Un exemple forà. Quan va deixar el seu 
càrrec, l’excanceller alemany Gerhard 
Schröeder va passar a treballar per als 
russos, els quals li van oferir, i ell va ac-
ceptar encantat de la vida, la presidèn-
cia de l’empresa estatal de gas Rosneft, 
la més important de Rússia. També 
presideix el gasoducte Nord Stream 2, 
un projecte a càrrec de l’empresa esta-
tal russa Gazprom. Un fet que ajuda a 
entendre-ho és que quan era canceller 
d’Alemanya, Schröeder va donar llum 
verda a la construcció d’aquest gasoduc-
te, i ara es limita a cobrar la comissió. 
Unes portes giratòries claríssimes.

MIQUEL SAUMELL
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