
ls gurus nord-americans del
management recepten una
fórmula de provada eficàcia
contra els fracassos que
apareixen fins i tot en la tra-

jectòria dels millors empresaris, «limita les
teves pèrdues i no miris enrere». Davant la
voluminosa condemna del Tribunal Su-
prem a la trama Gürtel, la reacció més in-
tel·ligent dels populars consistiria a apli-
car-se la citada cataplasma. És a dir, en re-
fugiar-se en la distància cronològica de ro-
batoris produïts fa més d’una dècada i
deslligats per tant del comportament ac-
tual de la formació, a més de trencar llaços
amb els últims vestigis d’aquella època de-
lictiva, sense exceptuar l’estrident Aznar.

Per descomptat, els estrategs de la dreta
han descartat les consignes de moderació
i enterrament en l’oblit. Els populars patri-
monialitzen el major escàndol de corrup-
ció de la democràcia com un triomf sense
precedents. Es lliuren a la disbauxa reivin-
dicativa que va conduir els seus dirigents i
associats a una espiral de «corrupció»,
amb una densitat delictiva que en alguns
folis sorprèn els mateixos magistrats.

El PP vol més Gürtel, el seu particular
2-8 a la Champions. En efecte, la qualitat
de la institució jutjadora afecta la magni-
tud del desenllaç. La segona sentència no

només és més greu per la subordinació je-
ràrquica de l’Audiència Nacional al Su-
prem, sinó també pel control que la dreta
presumeix d’un Tribunal condemnador
que no és inapel·lable per infalible, sinó
infal·lible per inapel·lable. En les obres
completes dels populars consta el deliri
que tenien a la cúpula de la justícia a la
seva disposició, per això bloquegen el
Consell General. Ni el conservador més
accentuat tenia cap dubte sobre la corrup-
ció desplegada pel seu partit al voltant de
Francisco Correa, però d’aquí a castigar-
la tenia un llarg tros, obstruït per la certesa
d’una benevolència judicial que ha traït la
sentència demolidora.

Durant els seus anys d’encobridor de la
realitat del seu partit, Rajoy insistia menys
en la innocència dels seus coreligionaris
que en la relativa freqüència dels arxius o
absolucions que en la seva opinió prodi-
gaven els tribunals. Venint d’un president
de Govern, la constatació estadística es
tenyia d’un to comminatori. Els jutges sa-
bien el que havien de fer, d’aquí l’estupe-
facció dels populars quan el tribunal de
l’Audiència Nacional es regira a mitjan del
judici i cita el líder del PP com a testimoni
en la sessió 101 del procés.

Per primera vegada en la història, un
president de Govern en exercici s’asseia

en un pupitre penal com a testimoni, una
metàfora del seu destí si no es trobés pur-
purat per la segona magistratura de l’Es-
tat. Felipe González ja estava jubilat quan
va ser convocat pel Suprem en els Gal,
perquè PP i PSOE comparteixen el punt G.
Per si l’afront a Rajoy pequés d’insuficient,
el veredicte de l’Audiència efectuava una

consideració sobre l’escassa fiabilitat del
seu testimoni, un altre episodi en què La
Moncloa acollia al seu inquilí enfront de
les responsabilitats annexes a la seva defi-
cient credibilitat.

El PP es va desentendre del contingut
d’una primera sentència que hauria d’ha-
ver-lo inquietat i que, fins i tot després de
la moció de censura perduda, va despat-
xar com un grapat de falsedats a càrrec
d’un tribunal trufat de castristes. Els po-
pulars hauran examinat al detall la puresa
de sang dels jutges del Suprem, per tro-
bar-se sense una miserable jutge catalana
per cruspir-se, a fi de qualificar a conti-
nuació el daltabaix judicial de maniobra
secessionista.

L’homogeneïtat es traslladava a la iden-
tificació radical amb el PP de la trentena
de condemnats, pota negra. Aquí no cons-
ta el comunista de la targeta black, que
brindava la coartada d’una banqueta poli-
cromada. La probitat de l’aliança criminal
a l’hora de seleccionar els seus efectius,
sense ni un sol infiltrat ni espontani, hau-
ria d’haver-se esgrimit com a atenuant da-
vant els tribunals.

Mentre els ciutadans confirmaven una
vegada més que el PP és un partit de man-
teniment car, la formació culpable trans-
formava la derrota penal en una preten-
siosa victòria. Les condemnes de més de
tres-cents anys de presó a personatges
l’únic «nexe» dels quals segons el Suprem
és el partit de dretes serveixen de catapul-
ta contra PSOE i Podem. Si no constés la
innocència angèlica dels populars, s’aca-
baria pensant que la trama investigada
inicialment per Baltasar Garzón té algu-
na relació amb el PP. De nou va ser més
fàcil condemnar l’instructor aventurat que
el culpable a gran escala. Aquell partit po-
lític insaciable batalla avui per confirmar
que no ha perdut l’ànsia de Gürtel i que en
vol més, encara que potser només com a
homenatge a l’hegemonia perduda.
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ense por a equivocar-nos po-
dem dir que tres de les princi-
pals preocupacions que tenim
els ciutadans són la salut, la

feina i el medi ambient. Davant d’això, al-
menys una certesa: cal accelerar políti-
ques públiques concretes per poder-hi
donar resposta de manera efectiva. I és
aquí on –conscients que des dels nostres
habitatges i ciutats hi tenim molt a fer–,
l’arquitectura i l’urbanisme ocupen un
paper central.

Amb aquest repte per davant, el passat
mes de setembre el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya acollia l’acte de signatura de
la Declaració per al Pacte Nacional per a
la Renovació Urbana, impulsat per la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
S’engegava així el procés d’elaboració del
que ha de ser el marc de referència on
consensuar les polítiques de rehabilita-
ció dels propers anys, integrant vessants
com la sostenibilitat, l’eficiència energèti-

ca, les noves tecnologies o els nous ins-
truments de governança. En definitiva,
millorar la vida i el benestar de les ciuta-

danes i els ciutadans.
Un total de 14 entitats municipalistes

de tot Catalunya vam signar la Declaració,
amb el ferm convenciment de la utilitat
d’aquesta eina. Ja és hora de resoldre les
ineficiències d’un parc residencial català
envellit, que té un 70% dels habitatges
amb més de 40 anys d’antiguitat, ubicat
en àrees urbanes que en molts casos en-
cara perpetuen desigualtats socials i eco-
nòmiques, alhora que són un fre a la lluita
contra l’emergència climàtica. I és que sa-
bem que el 30% de les emissions conta-
minants que s’envien a l’atmosfera prove-
nen dels edificis.

Les experiències del 2020, marcades
per la pandèmia i el confinament, han
posat de manifest la necessitat de valorar
la qualitat de les nostres llars, posant la
salut i el benestar de les persones en un
lloc central. Poder gaudir d’espais assole-
llats, que disposin d’una bona ventilació i
un bon aïllament tèrmic i acústic, accessi-

bles... en una paraula, saludables, és quel-
com que ja hem de considerar imprescin-
dible.

En paral·lel, l’any 2020 també ens ha
mostrat, un cop més, la fragilitat de la
nostra economia, i és que de la seva forta-
lesa en depèn la prosperitat de les genera-
cions presents i futures. Doncs bé, el sec-
tor de la construcció, i especialment la re-
habilitació i la renovació urbana, pot ge-
nerar moltes oportunitats laborals, per la
qual cosa la seva reactivació té un elevat
efecte positiu sobre l'ocupació i la dina-
mització econòmica.

Aquests dies la Casa de Cultura Les
Bernardes de Salt i la Demarcació de Gi-
rona del COAC organitzem el cicle de
conferències «El món que ens espera. Re-
pensant l’arquitectura» amb la intenció
de compartir idees, cercar algunes res-
postes, oferir arguments i convidar a la re-
flexió. Entre tots treballarem per avançar
en la línia correcta.
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