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Dissabte, 1 de setembre del 2012

«La pujada de l’IVA afavorirà
l’economia submergida.
El millor hauria sigut
abaixar-lo cinc punts»

PERE MIQUEL GUIU
PRESIDENT DEL GREMI D’INSTAL·LADORS

Espanya i Catalunya
El tinent coronel d’Infanteria Francisco Alamán Castro va assegurar ahir en una en-
trevista al confidencial Alerta Digital que està disposat a respondre amb la seua prò-
pia vida per defensar l’Estat d’una eventual independència de Catalunya. Així es va
expressar el militar, que considera que la separació de qualsevol autonomia només
es produirà “per sobre del meu cadàver”. No mereixeria ni tan sols resposta tal afir-
mació, i menys en aquest espai dedicat a la reflexió i a l’anàlisi, si no fos perquè
aquest personatge és un alt càrrec de l’Exèrcit espanyol i, per tant, de l’Estat. El pri-
mer que cal contestar a Francisco Alamán és que Espanya és un estat democràtic
on les decisions les prenen el poder legislatiu, executiu i judicial i que no vivim en
èpoques de conquestes i invasions. Que Espanya, gràcies a l’esforç, la tenacitat i la
voluntat dels seus ciutadans, va deixar enrere la negra etapa de la dictadura i es va
guanyar amb sang, suor i llàgrimes la llibertat de què ara gaudeix. Que Espanya té
una Constitució en què la nació catalana està no només contemplada i reglamenta-
da, sinó ratificada pel poble espanyol. A partir d’aquí, seran els ciutadans de Cata-
lunya i els seus representants els que decideixin lliurement el seu futur, sigui l’au-
tonomisme, el federalisme o la independència. I aquest camí, sigui quin sigui, es fa-
rà amb l’única bandera que sempre ha enarborat aquest país juntament amb la se-
nyera: el diàleg, la democràcia i la voluntat de ser. No sabem, ni volem, viure d’una
altra manera.

Transport escolar
Els taxis i les empreses d’autocars del Pallars Sobirà no prestaran el servei de trans-
port escolar a l’inici d’aquest curs en protesta per l’impagament dels quatre mesos
que els deu el consell i les retallades que els aplicaran de cara a aquest any. L’atur
amenaça de deixar sense escola més de 400 nens dels nuclis d’aquesta comarca. És
de rebut que la Generalitat intenti per tots els mitjans solucionar aquesta morositat
creixent en diversos sectors públics, perquè sempre recau sobre pilars de la nostra
societat: la sanitat, l’educació i els serveis socials.
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LES PERLESDELDIA

«La independència
de Catalunya? Serà
per sobre del meu
cadàver i el de
molts altres»

«S’ha acabat fer la puta i la
Ramoneta. El Govern i la
societat catalana han

de ser valents»
JORDI PUJOL I SOLEY

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

FRANCISC0 ALAMÁN
TINENT CORONEL D’INFANTERIA DE L’EXÈRCIT ESPANYOL

ALAXARXA

@Sr_Colmenero (Mauricio Colmenero)
«Rajoy de petit va treure un 0 conjugant
el verb ir i en ortografia. “Yo iva, tu iva,
el iva, nosotros iva, vosotros iva y ellos
iva.”»

@Mr_Nowhere_ (Jose)
«A Rajoy li agrada Federico Moccia
i li vol fer l’honor posant
l’IVA a 3MSC.»

@iescolar (Ignacio Escolar)
«Mariano Rajoy, fa nou mesos: “No hi
haurà un banc dolent a Espanya.”Ha, ha,
ha...»

@Enric_Hernandez (Enric Hernández)
«La llei 9/2011 (art. 12.2) prohibeix
als militars pronunciar-se “sobre
opcions polítiques”. Sancionarà
Defensa el coronel Alamán Castro?»

@_Futbolero_ (1899-)
«Això de @marca és surrealista. ANYS
reclamant un premi per a un espanyol i
ni li donen el seu vot ni ho posen a la
portada.»

La reina Violant
VA FER BÉ el ministre Soria
a recomanar el turisme interi-
or i no entenc les crítiques que
ha suscitat el seu consell. Rea-
litzem viatges a l’estranger, en
ocasions, per visitar monu-
ments que no tenen els atrac-
tius d’alguns de nostres que te-
nim propers.

A pocs quilòmetres de Llei-
da, menys de seixanta, una ho-
ra escassa amb cotxe, podem
atansar-nos aVallbona de les
Monges i visitar el seu reial mo-
nestir, monument declarat na-
cional, l’abadia cistercenca fe-
menina més important de Ca-
talunya, construïda entre els se-
gles XII i XIV i que en l’actua-
litat continua allotjant una co-
munitat de monges que han ha-
bilitat una part del monestir
com a habitacions que dedi-
quen a l’hostalatge dels qui de-
sitgen passar-hi uns dies de tran-
quil·litat o de recerca de pau in-
terior.

El presbiteri, paraula d’ori-
gen grec que identifica el més
ancià i que en els principis del
cristianisme designava el lloc
del temple destinat als de més
edat, és l’espai que precedeix
l’altar major.Al deVallbona, al
costat dret mirant cap a l’altar,
es troba el sepulcre deViolant

d’Hongria, esposa de Jaume I
d’Aragó que va passar a la his-
tòria com el Conqueridor, que
va morir a Osca però que ha-
via expressat el seu desig de
ser enterrada al monestir del
qual va ser benefactora.Allà
també jeu la seua filla Sança
d’Aragó i Hongria. Al sepul-
cre de la reina Violant hi ha
gravada la senyera, part del lla-
vors escut reial del regne d’Ara-
gó.

La reinaViolant, que va im-
pulsar la conquesta del regne
deValència i que no va defugir
les qüestions econòmiques, pro-
bablement no hauria entès que
la província on va voler ser en-
terrada hagi destinat part dels
seus ara escassos recursos pú-
blics, el mateix mes que Cata-
lunya ha demanat ser rescata-
da, a desplaçar mil cinc-centes
persones a Hongria, el seu pa-
ís d’origen, per participar en un
festival folklòric.

Potser hauria pensat que les
despeses de desplaçament, ma-
nutenció, estada i no sé si algu-
na dieta—un dineral en aquests
moments—, haurien merescut
millor destí. Si almenys s’ha-
gués tractat d’un congrés
científic, però un festival fol-
klòric...

MANUELDE SÁRRAGA
HISSANTVELES

La veritat de la mentida
HA DIT el president del Go-
vern que no tornarà a apujar
l’IVA. No tots els espanyols
s’han cregut les seues paraules.
A ningú hauria de sorprendre
aquesta desconfiança vist que
fa un any, quan encara era a
l’oposició, criticava amb dure-
sa la pujada d’aquest tipus d’im-
postos. Més encara: els consi-
derava l’acanada que els mals
governants donen als ciuta-
dans.

Amb el canvi de mes, entra
en vigor l’última pujada d’IVA,
un impost que grava directa-
ment el consum.Vist que estem
en plena recessió i amb el crè-
dit bancari en estat poc menys
que de catalèpsia, la pujada
d’un impost que encareix el
preu de les coses ve a ser algu-
na cosa així com donar una
puntada de peu a un coix i pre-
tendre que el cop l’ajudi a ca-
minar més de pressa.

Ja s’han fet cinc reformes de
l’economia des que es va inici-
ar la crisi.Tres amb el segell del
PP i la firma dels ministres De
Guindos i Montoro. Fins al mo-
ment, cap ha donat resultat. Les
de Salgado amb Zapatero a la
Moncloa perquè arribaven tard
i les de Rajoy —tot i que enca-
ra és aviat per establir un ba-
lanç— perquè sembla que ha-

vent encertat en el diagnòstic
no ha estat així en el tracta-
ment.

L’Estat necessita diners per
fer front al pagament dels inte-
ressos del deute i el Govern ha
optat pel més fàcil: apujar im-
postos i retallar el salari als fun-
cionaris. En vista que malgrat
la pujada d’impostos ja en vi-
gor no surten els comptes, crec
que la promesa del senyor Ra-
joy sobre l’IVA caldrà posar-
la en quarantena.

No tinc cap dubte que quan

ho va dir va ser sincer, però
penso que aquesta ha sigut
l’única veritat de la mentida
perquè ningú confia que, ate-
ses les circumstàncies, pugui
mantindre el seu compromís. I,
en quin lloc quedarà la seua
credibilitat?

A dia d’avui, no crec que el
preocupi en excés. Els polítics
compten amb el temps com a
aliat; el temps que esborra o en-
terboleix la memòria.
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