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Responsabilitats
APRIMERSdels 90del segle pas-
sat, FelipeGonzález, assetjat pels
escàndols de corrupció de tota
mena que finalment li van fer per-
dre el poder, va ser qui va donar
carta de naturalesa a la manera
espanyola d’assumir les respon-
sabilitats polítiques derivades d’ac-
tuacions personals dels càrrecs
públics: “No hi ha responsabili-
tats polítiques fins que no es de-
terminin judicialment”, procla-
mà.Tot i que semblava una ma-
nera llardosa d’encarar el tema i
que va ser-li durament recriminat
per la bancadad’unadreta (¡váya-
se señorGonzález!) quemostra-
va símptomes d’ansietat davant
d’unamés que imminent recupe-
ració del poder, la frase no només
va fer fortuna sinó que va sen-
tar doctrina.Afavorit segurament
per la lentitud d’un sistema judi-
cial decimonònic, en aquest pa-
ís no dimitia ningú.Aquesta n’era
la conseqüència, la primera deri-
vada de la qual era la sensació
d’impunitat que acompanyava ca-
da nou cas de corrupció que es
descobria. Semblava difícil em-
pitjorar una situació com la que
va viure’s aleshores, però, incre-
ïblement,ha passat.Ara, amés de
tota la classe política sota sospi-
ta, també tenim la Corona pen-

jant d’un fil i continua sense di-
mitir ningú.

Sota els estralls de la crisi, va
dir-se que la regeneració demo-
cràtica de la política i els seus ins-
truments passen pel comporta-
ment exemplar dels càrrecs pú-
blics.Ningú no s’ho va creure, es-
clar.Peròquanva començar a sen-
tir-se en seu parlamentària que
calia pactar entre tots els grups
quin era el moment processal
oportú per presentar la dimissió,
que si la imputació judicial a un
càrrec públic era o no era causa
suficient per a induir-la, només
podia esperar-se el pitjor. El se-
nyor Bustos va ensenyar-nos per
on anirien les coses: malgrat ser
innocent,plego d’alcalde però em
quedo de regidor, cosa que em
permet continuar a la Diputació
que és el que en realitat em dóna
poder al partit. Duran i Lleida
ja feia dies que actuava de funàm-
bul cínic, gràcies al cas Pallerols,
tot esperant que s’oblidés. Final-
ment, però, l’Oriol Pujol ho ha
brodat en lletres d’or.Amb to so-
lemne, ha formulat per a la pos-
teritat la doctrina que imperarà:
les responsabilitats polítiques no
s’assumeixen dimitint. Es dele-
guen en fidels subordinats de par-
tit i punt. No sé si final.

JAUME SELLÉS
PASANIVELL

Correu electrònic: sellessantiverijaume@gmail.com

«Si altres països han de
resoldre problemes bancaris,
pot aplicar-se aquest nou
model de la UE a Xipre»

JEROEN DIJSSELBLOEM
PRESIDENT DE L’EUROGRUP

Ceguesa política i immoralitat
La delegada del Govern de Madrid, Cristina Cifuentes, va acusar ahir la portaveu de
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Ada Colau, d’haver donat suport a
Bildu, Sortu i altres grups “proetarres” i d’emprendre una “estratègia política radi-
cal” a partir del moviment antidesnonaments. “Ada Colau i les persones que són a
la plataforma antidesnonaments han manifestat el seu suport, en determinades oca-
sions, a aquests grups que, segons la meua opinió i la de molts espanyols, tenen a
veure amb l’entorn d’ETA”, va assegurar en una entrevista a Radio Nacional. En
aquest sentit, Cifuentes considera que la PAH “té interessos polítics en totes aques-
tes qüestions; si no, que algú m’expliqui per què de sobte la persecució se centra
exclusivament en polítics del Partit Popular”, va afegir. Colau, l’al·ludida, va con-
testar poc després que no descarta emprendre accions legals contra Cifuentes i va
defensar de forma contundent la plataforma, a la qual va qualificar d’“apartidista,
independent i plural”, i va atribuir les afirmacions de la delegada i altres responsa-
bles del PP a la voluntat de desviar l’atenció amb mentides i infàmies.

La representant del Govern a Madrid, que no és la primera vegada que incorre en
un greu error d’eloqüència (al cap de poques hores del sinistre del Madrid Arena va
assegurar que s’havien complert totes les normes de seguretat), es desqualifica per
si sola amb la seua gratuïta acusació, però no està de més recordar a la dirigent del
PP que la més que lloable tasca portada a terme pels membres de la plataforma
d’ajuda als més necessitats correspon precisament a l’Executiu, que entre les seues
moltes atribucions compta amb la d’arbitrar a favor de la ciutadania en els casos
d’injustícies procedents de grups privats. Les lleis han de preservar la igualtat de les
persones i evitar abusos com els que a Espanya s’estan cometent en nom d’una llei
hipotecària sens dubte obsoleta, com han reconegut els tribunals europeus. Carre-
gar contra els que abanderen la lluita a favor d’aquests drets fonamentals, suplint
precisament una tasca encomanada als poders públics, és d’una ceguesa política de
primer ordre. Legalment seran els tribunals els que jutgin la gravetat penal de les
acusacions de Cifuentes, però el que sens dubte es pot assegurar és que són unes
declaracions del tot immorals.
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DIARI SEGRE SLU

LES PERLESDELDIA

«Ada Colau i
persones de la
plataforma han

donat suport a grups
de l’entorn d’ETA»

«L’increment de les
empreses de turisme i

aventura reforça el lideratge
turístic del Pirineu i Lleida»

JOAN REÑÉ
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CRISTINA CIFUENTES
DELEGADA DEL GOVERN A MADRID

ALAXARXA

@ramonlobo (Ramon Lobo)
«Cifuentes hauria de demostrar que no
té vincles amb un sistema bancari que
estafa amb preferents i fa fora la gent
de casa seua.»

@carlosaspe (Carlos Torres)
«Filoetarra, antisistema, conspiració
judeomaçònica... Les veus canvien, les
paraules no. Cifuentes, de quin NO-DO
t’has escapat?»

@agarzon (Alberto Garzón)
«Quan els grans creditors són russos (cas
Xipre) se’ls fa pagar. Quan són alemanys
(cas Espanya) paguem d’altres. Curiosa
teoria...»

@Ferrancm (Ferran Casas)
«La pilota, d nou al terrat de CiU
.@junqueras condiciona entrar Govern a
“data propera i pregunta clara”consulta.»

@RadioSeu (RàdioSeu)
«Arrenca la temporada de ràfting i
esports d’aventura ambmés oferta i
amb preocupació per l’IVA»

Nousdeixeu enganyar
SÍ, SÓN dies gairebé ja de va-
cances, o de vacances per a
molts; dies d’aquells en què la
Direcció General deTrànsit avi-
sa que es produiran milions de
desplaçaments; dies en què els
confrares miren al cel, cucurut-
xa en mà, no fos cas que plo-
gués; dies en què els hotelers
confien a arreglar els forats del
primer trimestre de l’any, en
què les platges s’omplen... Pe-
rò, amables lectors, no us dei-
xeu enganyar per l’aparent cal-
ma de vacances. Els esclats de
la corrupció dels últims anys
arriben a tots els racons, d’An-
dalusia a Catalunya, passant
per on vulgueu; el cas Bárce-
nas es complica, el dels ERO
també —ha tornat la jutgeAla-
ya— i gent enfurismada comet
la injustícia d’anar als domi-
cilis privats de gent del PP per
expressar-hi, davant del veïnat
del polític, la seua indignació.
Així que s’ha acabat el temps
de pau: Cospedal acusa el
PSOE d’incitar a la violència
escrachista i la delegada del
Govern a Madrid acusa Ada
Colau —portaveu de la molt
activa Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca— ni més ni
menys que de donar suport a
grups proetarres. Mentrestant,
i des de l’altre costat, a Sevilla,

gent pròxima al president de la
Junta diu que des del poder (se
suposa que es refereixen al PP)
intenten “acabar ambAndalu-
sia”.

Però és que tots aquests ca-
sos de corrupció ara redes-
coberts —res de nou sota el
sol—, aquelles preferents ban-
càries que a tants han arruïnat,
com les martingales d’alguns
responsables de Caja Madrid
i Bankia, els escàndols que
afecten la flor i nata de les ins-
titucions, estan posant Espanya
en ebullició. Caldria explicar
que aquesta Espanya del 2013
no és la mateixa que la del
2012, i menys que la del 2008,
però per aconseguir-ho caldria
aclarir moltes coses de les que
van passar llavors i ningú sem-
bla massa interessat a fer-ho.
Els espanyols, que sentim ver-
gonya pel que es va produir en
el passat, estem ampliant el
nostre enrojolament a un pre-
sent en què la principal culpa
consisteix a mantindre el sigil
i la prudència culpable —és a
dir, la complicitat— sobre el
que va passar fa anys. El foc
crema a les calderes, a punt de
rebentar. Confio a equivocar-
me, però la veritat és que aquí
ningú sembla ser conscient de
la situació tan viciada.

FERNANDO JÁUREGUI
APUNTALIÈ
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