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«Hem de trobar  
un objectiu comú»

Abans de començar, vull 
deixar clar que això és 
una opinió personal i 

honesta, no soc simpatitzant de 
cap partit polític i, veient el 
vist, ni ho pretenc ser.  

Soc de Madrid, i he de con-
fessar que fa anys, quan no hi 
havia catalans bons i dolents, 
simplement catalans, tenia 
cert recel cap a Catalunya. ¿Per 
què? Ja que no ho sabria dir, 
semblava una cosa que havies 
de sentir d’aquesta manera. 
Anys després vaig tenir la sort 
–sí, sort– de tenir amics cata-
lans (de totes les ideologies) i 
em van ensenyar a entendre, 
admirar i a estimar Catalunya, 
una cosa que mai els podré 
agrair prou i que em va enri-
quir com a persona. Vaig en-
tendre que la diversitat, lluny 
de ser un obstacle per a la con-
vivència, enriqueix un país i 
tots aquells que hi viuen. 

Lamentablement, sembla que 
això no és entès ni pels que ens 
governen ni, encara pitjor, per 

gran part de la societat. Sembla 
que la diversitat ha de ser per-
seguida, que només val un pen-
sament únic, que el que no 
pensi com tu aquesta contra 
tu. Ja n’hi ha prou. Sabent que 
potser sigui massa tard, em vol-
dria disculpar de cor amb tots 
els ciutadans de Catalunya per 
no haver entès que això no era 
només un problema de Cata-
lunya sinó d’Espanya, per no 
haver-los donat suport quan 
això encara tenia solució i ens 
necessitaven, per no haver sa-
but estar a la seva altura, per-
què no s’hagin sentit estimats. 
Perdó. Deixem ja de parlar de 
dolents i bons, vencedors i 
vençuts, nosaltres i ells. Hem 
de trobar un objectiu comú i de 
veritat tenir la voluntat de llui-
tar-hi. Respecte als polítics, el 
respecte se l’han de guanyar i, 
de moment, no anem bé.

A Espanya no és 
freqüent demanar perdó

Després de cinc dies de 
protestes pel preu del 
transport públic, el pre-

sident de Xile ha retirat les me-
sures i ha demanat perdó als 
ciutadans. També a Hong Kong 
es va retirar la llei d’extradició 
rebutjada al carrer. Això hau-
ria de ser el més normal quan 
es produeix un gran dolor o 
perjudici en els altres: analit-
zar la situació, rectificar quan 
procedeixi i excusar-se de tot 
cor. Tot i que no sempre tenim 
l’oportunitat de refer el mal 
causat o de revertir la pèrdua 
infligida, sí que podem dema-
nar perdó, donar la satisfacció 
moral d’un «ho sento».  

Demanar perdó és una mos-
tra d’humanitat, d’interès pels 
altres, de connivència amb els 
que pateixen, que ens afecta el 
mal aliè, que sentim l’ocorre-
gut, una cosa que ens acosta a 
què esperem d’un ésser humà. 
Han demanat perdó alguna ve-
gada el rei Joan Carles; el papa 
Francesc; els presidents Bush i 

Blair; governs sencers, com per 
exemple Alemanya i Itàlia, per 
la guerra mundial; Argentina i 
Xile, per les seves dictadures, i 
fins i tot els monjos de Montse-
rrat, per allotjar un depredador 
sexual i un pederasta.  

No obstant, a Espanya no és 
freqüent demanar perdó. No 
ho han fet mai ni els còmplices 
de la dictadura, ni José María 
Aznar per la guerra de l’Iraq, ni 
Mariano Rajoy per activar l’ar-
ticle 155 de la Constitució, ni 
Pedro Sánchez per no visitar 
tots els ferits. Podran reprimir, 
empresonar o censurar, però 
no serem un país normal fins 
que no demanin perdó, es faci 
veritable justícia sobre tots els 
excessos comesos i els espa-
nyols decideixin si desitgen se-
guir amb aquesta monarquia 
il·legítima o tornar a la legali-
tat republicana.

Façana on conviuen l’estelada  
i la ‘rojigualda’ en diferents balcons.

EDUCACIÓ 

Sobreprotegir debilita 

Cristina Gutiérrez 
Santa Maria de Palautordera 

¿Qui confia en els febles? Costa 
fer-ho, ¿veritat? ¿I confiar en tu 
mateix quan qui sent feble ets 
tu? Això ens passa perquè la de-
bilitat ens genera inseguretat, 
ens fa sentir amenaçats i ens 
desplau, perquè com a espècie 
necessitem la fortalesa per so-
breviure, per tirar endavant i 
lluitar les nostres batalles diàri-
es. Però la por, el no atrevir-se ni 
a preguntar, la no fermesa o l’es-
fondrar-se davant de qualsevol 
contrarietat comença a ser habi-
tual en els nens i joves que pas-
sen cada dia per la granja escola 
on treballo (i en passen 18.000). 
La sobreprotecció, la que ens 
connecta amb la debilitat, amb 
el creure que «jo sense la teva 
ajuda no puc ni podré», o amb 
la idea «et necessito per a tot», 
fins i tot perquè em diguis 
quins són els meus deures del 
dia pel WhatsApp de classe, co-
mença a ser habitual. Creure 
que els responsables de defen-
sar-me de tot són els meus pa-
res, o que la meva felicitat és 
responsabilitat seva i no meva 
s’ha convertit en una creença 
creixent, conseqüència directa 
de la pandèmia de la sobrepro-

tecció, aquella que està conver-
tint els nostres petits en fràgils 
i temorosos, desconfiats, inse-
gurs i amb baixes autoestimes. 
La sobreprotecció els priva de la 
seva força i els educa en la debi-
litat. ¿Ho evitem? 

CANVI CLIMÀTIC 

Hipocresia general 

Luis Lozano 
Barcelona 

Manifestar-se contra el canvi 
 climàtic és absurd per la simple 
raó que el clima no és estàtic. 
Ha canviat al llarg de tota la vi-
da, amb les seves etapes de gla-
ciació i de fusió, entre altres 
 fenòmens. I davant d’això res 
podem fer, però sí que podem 
incidir en aspectes com la 
 producció de menys plàstics, 
els residus industrials i uns al-
tres mals produïts per l’ésser 
humà, tot i que això no garan-
tirà que els pols mantinguin 
el seu nivell de gel. Sembla 
que alguns moviments es de-
guin a modes. Fa uns anys la 
inquietud era la capa d’ozó, 
ara focalitzem l’atenció en el 
plàstic i en una nena que s’eri-
geix com a estendard de l’eco-
logia, però ningú vol deixar 
de tenir un mòbil, malgrat la 
contaminació d’objectes vola-
dors que això requereix. 

ELECCIONS 

Aturats a les meses 

Mireia Capilla 
Barcelona 

Falta poc per a les pròximes 
eleccions. Amb la planificació, 
s’activa la preparació de les me-
ses electorals i la crida als ciuta-
dans que configuraran una 
part de la logística en la jorna-
da electoral. Fa temps que em 
plantejo si tots els ciutadans 
d’un determinat perfil hem 
d’estar exposats a exercir de vo-
cal o president quan hi ha atu-
rats que realment ho necessita-
rien. No em mal interpreteu, 
exercir aquest acte de ciutada-
nia és necessari i forma part 
del nostre aprenentatge demo-
cràtic, però la llei que regula 
aquest procés no permet do-
nar prioritat als aturats i res 
impedeix que un ciutadà sigui 
elegit per a dos processos con-
secutius, cosa que a mi ma-
teixa em va passar. Entrant a 
internet són molts els ciuta-
dans que, com jo, han fet la 
consulta i hi ha nombroses 
queixes en la Junta Electoral. A 
qui correspongui: ¿es podria 
fer una revisió de l’article 26.2 
de la llei orgànica del règim 
electoral general, que regula 
l’elecció dels membres de les 
meses electorals? 

LA SITUACIÓ A CATALUNYA

Ángela Armero 
‘Global manager’. Madrid

Miquel González 
Metge. Manresa

El futur del Valle
L’exhumació de Franco 

s’ha colat en la campa-
nya i s’ha convertit en 

argument polític per a uns i 
d’altres. No obstant, des del 
punt de vista de la memòria 
històrica, el futur significat del 
Valle de los Caídos una vegada 
exhumat el dictador encara 
sembla que estigui en l’aire. 

Sense respostes fàcils res-
pecte a què és el millor que es 
pot fer amb el Valle de los Caí-
dos, uns opinen que l’oportú 
és resignificar-lo i fe-ne un 
museu; d’altres demolir-lo; 
d’altres convertir-lo en un ce-
mentiri civil, i d’altres en un 
cementiri religiós, i no falten 
els que defensen que s’ha de 
deixar com està. Totes les pos-
sibilitats queden obertes, pe-
rò convindria fer algunes con-
sideracions abans d’afrontar 
la discussió pública respecte 
del Valle i el seu futur. 

Val la pena assenyalar l’as-
pecte no reconciliat de la so-
cietat espanyola referent al 
seu passat, sumit en una te-
biesa grisa, que passa de pun-
tetes sobre la Transició, i això 
implica la controvèrsia en el 

debat públic sobre Franco i el 
Valle en aquests dies.  

En segon lloc, sembla in-
dubtable afirmar la dificul-
tat d’aconseguir una actua-
ció política exitosa sobre el 
Valle de los Caídos en un cli-
ma de polarització extrema 
en què cada formació políti-
ca té una opinió diferent. O 
el que és el mateix, en absèn-
cia d’una política d’Estat no 
partidista i de consens; tota 
possible solució (per bona 
que sigui) quedarà pendent 
dels cicles electorals i les en-
questes i, per tant, serà una 
solució amb peus de fang. 

Finalment, és imprescindi-
ble recordar que el Valle de 
los Caídos i el seu futur serà 
fonamental en la construcció 
de la memòria històrica i la 
forma en què demà ens relaci-
onem amb la nostra història. 
Així, el futur del Valle no es 
redueix al monument, sinó 
que més que res versa sobre el 
nostre futur.

Manuel Blanco 
Sociòleg. Madrid

L’EXHUMACIÓ DE FRANCO
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