Cal un govern que governi
No estic d'acord amb la 'recomanació' del Govern sobre la reducció de la mobilitat a causa
de la SARS-covid-19. Tal volta té raó l'OMS, que ara diu que 'potser' no hauria calgut el
confinament; o potser té raó l'Oriol Mitjà, que creu que hem fet curt i que caldria ser més
estrictes. Als polítics els toca d'avaluar les raons dels uns i dels altres, i actuar en
conseqüència, amb llibertat i amb responsabilitat. En aquesta comesa no els pot substituir
ningú.
Però no s'hi val fer-se l'eixerit i invocar la maduresa social. No si això comporta dimitir
de les pròpies responsabilitats.
Hom dimiteix de les pròpies responsabilitats quan es passen per alt les pressions de les
forces vives que van induir la prohibició judicial del confinament de Lleida, pensant que
al capdavall els jornalers sense feina serien un cop més l'ase dels cops.
Hom dimiteix quan emet missatges absolutament contradictoris, confusionaris i que
deixen poc temps de reacció.
Hom dimiteix si al final el que es percep és el temor reverencial a unes institucions de
l'Estat que ens han anat sempre a la contra, i més que ens hi aniran com més ajupim el
cap.
"Els hem destrossat el sistema sanitari" - van dir. I per rematar la feina, ja compten, dit
amb una altra frase cínica, "que la fiscalia els ho afinarà". Lamentablement això no és cap
supòsit, sinó una actuació ben coneguda d'aquests dies. Com també és dissortadament
cert que el governants de Catalunya, acovardits, ho donaran tot per bo, que és el que
lamentablement ja ha començat a passar.
Plantar-se i anar a judici per elements simbòlics està molt bé, però és insuficient, oi més
si l'actuació posterior és totalment contradictòria amb els grans principis.
Cal reconèixer doncs que s'ha arribat a un final de cicle: si no us veieu en cor de menar
una actuació digna, digueu-ho clar, i actueu en conseqüència. Ha arribat l'hora de donar
la paraula a la gent; les eleccions no poden esperar ni un dia més. Fins i tot considerant
que no hi ha raons per a pensar que en aquestes eleccions es pugui anar gaire més enllà
de triar el mal menor.
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